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EXCELENTÍSSIMA SENHORA PROMOTORA DE JUSTIÇA DA 4ª PROMOTORIA 

DE JUSTIÇA DE ITAITUBA – PA. 

Dra. MARIANA SOUSA CAVALEIRO DE MACÊDO DANTAS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DAVID QUINTERO SALOMÃO, brasileiro, paraense, casado, advogado 

OAB PA 14059, portador do CPF 460.061.092-04, no exercício do mandato 

parlamentar de vereador na Cidade de Itaituba, Estado do Pará, Vem, Ante Vossa 

Excelência, com o devido respeito e acatamento oferecer REPRESENTAÇÃO COM 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS em face de Sr. VALMIR CLIMACO DE AGUIAR, 

Prefeito Municipal de Itaituba, que pode ser encontrado no Paço situado na Av. Dr. 

Hugo de Mendonça s/nº. Bairro Boa Esperança, nesta cidade de Itaituba, Estado do 

Pará e AMILTON TEIXEIRA PINHO Secretário Municipal de Educação, que pode ser 

encontrado na Trav. 15 de Agosto, s/nº Prédio da SEMED, Bairro Centro, nesta 

cidade de Itaituba, Estado do Pará, pelas razões fáticas e jurídicas a seguir 

articuladas: 

I – SÍNTESE DOS FATOS 
 

A administração municipal de Itaituba, por meio do memorando circular nº. 

02/2020 de 15 de maio de 2020, expedido pela SEMED – Secretaria Municipal de 
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Educação de Itaituba e firmado pela Coordenação de Recursos Humanos, conforme 

imagem abaixo, diante do agravamento dos quadros de COVID -19 em nosso município 

determinou a suspensão das atividades dos servidores temporários da referida pasta sem 

remuneração dos servidores. 

 
 

 
 
 
 

Com a medida adotada pela gestão municipal o quantitativo de 1.131 

(mil cento e trinta e um) servidores temporários da educação, conforme dados do 

portal da Transparência em Anexo I, receberam apenas metade de seus proventos 

do mês de maio de 2020. 

Pegos de supetão vários desses trabalhadores não tiveram como honrar 

seus compromissos, existindo relatos de que muitos tiveram que recorrer a 

empréstimos bancários para não incorrer em inadimplência. Ressalte-se que a 

medida acaba por afetar o comércio local, que diante da pandemia do COVID – 19 já 

encontra dificuldades e deixará de receber uma injeção de R$. 1.170.000,00 (hum 
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milhão, cento e setenta mil reais) valor aproximado, correspondente ao que deixou 

de ser pago aos servidores, conforme Anexo I. 

Não vislumbramos qualquer justificativa plausível para a adoção da 

referida medida, uma vez que o município de Itaituba vem recebendo regularmente os 

recursos provenientes do FUNDEB, que no mês de maio de 2020 foi na importância 

de R$. 7. 756.510,61 (sete milhões, setecentos e cinquenta e seis mil, quinhentos 

e dez reais e sessenta e um centavos), conforme imagem abaixo e pode ser 

consultado no link http://sisweb.tesouro.gov.br/apex/f?p=2600:1::MOSTRA:NO:RP.   

 

 

Ademais, o município recebeu do FUNDEB no período de janeiro de 

2020 até o primeiro decêndio de junho de 2020 a importância de R$. 50.135.307,93 

(cinquenta milhões, cento e trinta e cinco mil, trezentos e sete reais e noventa e 

três centavos), como pode ser demonstrado pelo documento em anexo extraído do 

site do Tesouro Nacional, conforme Anexo II.  Informação que pode ser consultada 

no link http://sisweb.tesouro.gov.br/apex/f?p=2600:1::MOSTRA:NO:RP. Conforme 

Anexo III. 

Sobreleva notar, por oportuno que 60% dos recursos do FUNDEB 

devem, obrigatoriamente, serem gastos com despesas com magistério, nos moldes 

http://sisweb.tesouro.gov.br/apex/f?p=2600:1::MOSTRA:NO:RP
http://sisweb.tesouro.gov.br/apex/f?p=2600:1::MOSTRA:NO:RP
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do que estabelece o art. 22 da Lei Federal nº. Lei 11.494 / 2007 que disciplina a 

aplicação dos recursos. 

O que justificaria, por assim dizer, o não pagamento desses servidores? 

A ausência de recursos disponíveis certamente não é, pois, as receitas que o 

município recebeu para essa finalidade são suficientes para manter o pagamento em 

dia. 

Outro argumento que pode ser lançando pela administração é a 

necessidade de contenção de gastos, para evitar o agravamento da crise financeira 

do ente federativo. Entretanto, se esta alegação for colocada em exposição cabe à 

administração municipal explicar à sociedade o porquê de suspender o pagamento de 

professores e demais servidores temporários da educação e manter o pagamento de 

341 (trezentos e quarenta e um) assessores, conforme pode ser consultado no 

endereço eletrônico: https://transparencia.layoutsistemas.com.br/cargos/resumo.  

Os assessores custam mensalmente para os cofres públicos a bagatela 

de R$. 510.847,51 (quinhentos e dez mil, oitocentos e quarenta e sete reais e 

cinquenta e um centavos), tornando-se necessário à administração municipal, em 

vista do que expomos, explicar como estes assessores prestam exatamente serviço 

indispensável à sociedade em detrimento dos servidores temporários da educação.    

 

 

 Ressalte-se que em razão do vínculo com o município esses servidores 

não puderam se cadastrar para receber o auxílio emergencial ofertado pelo Governo 

https://transparencia.layoutsistemas.com.br/cargos/resumo
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Federal, ficando sem renda neste instante de pandemia em que a renda dos 

brasileiros ficou prejudicada.    

A prática deplorável tende a se repetir no mês de junho, uma vez que 

por meio do memorando circular nº. 04/2020 foi anunciada a reiteração da conduta, 

conforme comprova o Anexo IV. 

A medida não encontra previsão na lei municipal nº. 2. 769/2014 (Anexo 

V) que disciplina a contratação de servidores temporários no âmbito do município de 

Itaituba, bem como fere, ao nosso sentir o princípio da dignidade da pessoa humana, 

da segurança jurídica e demais princípios basilares da administração, por colocar em 

situação de vulnerabilidade social 1.131 trabalhadores. 

Em suma são estes os fatos      

II – DO DIREITO  

DA NECESSIDADE DE RESPEITO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

A ordem constitucional vigente preconiza o respeito à dignidade da 

pessoa humana como postulado inarredável do Estado Democrático de Direito e 

pedra fundamental em que está alicerçada nossa lei maior. 

Nessa esteira, a dignidade da pessoa humana tem status de princípio 

fundamental, essencial, fonte de todo ordenamento jurídico brasileiro, como assevera 

em brilhante formulação o decano do STF Celso de Melo ao discorrer a respeito do 

tema no julgado abaixo transcrito: 

(...) o postulado da dignidade da pessoa humana, que 
representa - considerada a centralidade desse princípio 
essencial (CF, art. 1º, III) - significativo vetor interpretativo, 
verdadeiro valor-fonte que conforma e inspira todo o 
ordenamento constitucional vigente em nosso País e que traduz, 
de modo expressivo, um dos fundamentos em que se assenta, 
entre nós, a ordem republicana e democrática consagrada pelo 
sistema de direito constitucional positivo (...). (HC 95464, 
Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado 
em 03/02/2009, DJe-048 DIVULG 12-03-2009 PUBLIC 13-03-
2009 EMENT VOL-02352-03 PP-00466) grifamos.  
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Deste modo é imperioso a observância ao princípio da dignidade da 

pessoa humana, sob pena de sua violação implicar em corrosão de todo o sistema, 

como bem nos ensina CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO que de forma 

catedrática preleciona:  

"Violar um princípio é muito mais grave que transgredir uma 
norma qualquer. A desatenção ao princípio implica ofensa não 
apenas a um específico mandamento obrigatório, mas a todo o 
sistema de comandos. É a mais grave forma de ilegalidade ou 
inconstitucionalidade, conforme o escalão do princípio atingido, 
porque representa insurgência contra todo o sistema, subversão 
de seus valores fundamentais, contumélia irremissível a seu 
arcabouço lógico e corrosão de sua estrutura mestra” (Curso de 
Direito Administrativo, 12ª edição, Malheiros, 2000, p. 748) 
grifamos.    

 
Não há dúvida da importância de observância a este princípio, de igual 

modo não há dúvida de que o servidor temporário contratado está por ele albergado. 

Pois bem, dito isto, em que pese todo processo de precarização do 

serviço público, não se pode olvidar que o Supremo Tribunal Federal já consolidou 

entendimento que aos servidores temporários é assegurado o recebimento dos 

salários devidos pelo tempo de vigência dos contratos. Nesse sentido colacionamos o 

precedente a seguir:  

EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO 
DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM 
CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS 
EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO 
SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - 
REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS 
VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme 
reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a 
Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de 
pessoal pela Administração Pública sem a observância das 
normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em 
concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções 
à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º). 2. No que se refere 
a empregados, essas contratações ilegítimas não geram 
quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à 
percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos 
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termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos 
depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário desprovido. (STF. 
Recurso Extraordinário nº 705.140/RS. Relator MINISTRO 
TEORI ZAVASCKI. Julgado em 28/08/2014) 

 
Deste modo, fica evidente que os servidores contratados pela Secretaria 

Municipal de Educação de Itaituba têm o direito a receber seus proventos de forma 

integral, pois não pode a administração em plena vigência dos contratos aviltar os 

direitos dos trabalhadores. Não se pode admitir, portanto, que a administração 

municipal pratique ato de tamanha sordidez.  

Deve o ato da administração, nessa esteira ser revisto de maneira a não 

prejudicar a parte que agiu de boa-fé ao ser contratada, que prestou diligentemente 

seus serviços, prestigiando-se a dignidade da pessoa humana e o valor social do 

trabalho (art. 1º, III e IV, da CRFB). 

DA AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO LEGAL PARA A SUSPENSÃO DOS 
CONTRATOS 

A contratação de servidores temporários no âmbito do município de 

Itaituba está regulada por meio da Lei Municipal nº. 2. 769/2014, de acordo com 

cópia integral da norma anexa ao presente expediente (Anexo V). 

O art. 3ª da referida norma estabelece que os contratos temporários 

celebrados sob a égide da norma municipal serão de até 12 (doze) meses, sendo 

permitida a prorrogação por igual período. 

Os contratos celebrados pela gestão atual neste ano de 2020 possuem 

em sua cláusula nº. 08 (oito) a previsão de período contratual de 12 meses, com início 

em 22/01/2020 a 09/12/2020, o que pressupõe a indiscutível vigência do instrumento 

contratual, como pode ser comprovado pelo contrato constante do Anexo VII. 

Inexiste, nobre representante do Órgão Ministerial, qualquer disposição 

contratual ou legal que autorize a suspensão dos referidos contratos, estando ao 

nosso sentir à administração municipal agindo ao arrepio da lei ao promover a 

suspensão arbitrária e injustificada dos proventos desses trabalhadores. 
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Ademais, cumpre salientar que os servidores públicos contratados, nos 

termos da lei municipal nº. 2. 769/2014 terão sua remuneração regida nos consoante 

disposição do art. 7ª do referido diploma legal, sendo incontestável o direito ao 

recebimento de sua remuneração que, uma vez inadimplida, poderá ser cobrada em 

juízo, conforme assentado pela jurisprudência dominante como se vê no arresto 

abaixo transcrito: 

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - REMESSA OFICIAL 
- AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - 
RETENÇÃO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS 
MUNICIPAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 
MOTIVAÇÃO IDÔNEA - ILEGALIDADE CARACTERIZADA - 
PROVA DO PAGAMENTO - ÔNUS DO PROMOVIDO (ART. 
373, II, DO CPC)- MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - 
DESPROVIMENTO. - Constitui direito de todo servidor 
público receber os vencimentos que lhe são devidos pelo 
exercício do cargo para o qual foi nomeado. Atrasando, 
suspendendo ou retendo o pagamento de tais verbas, sem 
motivos ponderáveis, comete o Administrador Público, 
inquestionavelmente, ato abusivo e ilegal. - O Código de 

Processo Civil estabelece que incumbe ao autor o ônus de 
provar os fatos constitutivos de seu direito, o que foi feito 
mediante a certeza dos trabalhos prestados, enquanto que cabe 
ao réu a prova dos fatos extintivos, impeditivos e modificativos 
do direito do autor. - Para se eximir de pagar, caberia ao 
promovido encartar aos autos provas que demonstrassem o 
efetivo adimplemento das verbas salariais reivindicadas, o que 
não ocorreu na hipótese vertente, motivo pelo qual não merece 
reforma a sentença recorrida. V I S T O S, relatados e 
discutidos os presentes autos acima identificados de apelação 
cível, (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 
00029445920128150131, 2ª Câmara Especializada Cível, 
Relator DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS , j. em 
22-11-2016) 
(TJ-PB - REEX: 00029445920128150131 0002944-
59.2012.815.0131, Relator: DO DESEMBARGADOR ABRAHAM 
LINCOLN DA CUNHA RAMOS, Data de Julgamento: 
22/11/2016, 2A CIVEL)  grifamos.  
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A prática da administração municipal configura ao nosso sentir ato de 

improbidade administrativa, conforme entendimento da jurisprudência de nossos 

tribunais pátrios 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA. GESTOR PÚBLICO MUNICIPAL. 
RETENÇÃO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS. 
AUSÊNCIA DE MOTIVO PLAUSÍVEL. CONDUTA DOLOSA. 
ATO ATENTATÓRIO AOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INTELIGÊNCIA DO ART. 11, II 
DA LEI Nº 8.429/92. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. 
SENTENÇA MANTIDA. 
(....) 
8. No tocante às sanções aplicadas pelo magistrado de 
primeiro grau, nota-se que as mesmas são proporcionais 
aos atos de improbidade praticados, na medida em que 
houve um atraso de pagamento de salários, de forma 
dolosa, por parte do gestor do Município perante seus 
servidores, os quais se viram tolhidos da remuneração 
mensal, comprometendo, por certo, aspectos extremamente 
relevantes da sobrevivência. 
(TJ-AL - REEX: 00008146820138020052 AL 0000814-
68.2013.8.02.0052, Relator: Des. Celyrio Adamastor Tenório 
Accioly, Data de Julgamento: 24/10/2019, 3ª Câmara Cível, 
Data de Publicação: 09/01/2020) grifamos.  

  

Em nossa avaliação existe uma clara inobservância aos postulados da 

norma de regência, o que exige ação enérgica e urgente.        

DA EXISTÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS SUFICIENTES PARA MANTER 
OS PAGAMENTOS 

Como foi fartamente demonstrado ao norte, o município de Itaituba está 

com os cofres abarrotados de recursos provenientes do FUNDEB, tendo recebido a 

esse título, de janeiro de 2020 até o primeiro decêndio de junho de 2020, a 

importância de R$. 50.135.307,93 (cinquenta milhões, cento e trinta e cinco mil, 

trezentos e sete reais e noventa e três centavos)   

Ressalte-se que as verbas do FUNDEB 60% devem, obrigatoriamente, 

serem gastos com despesas com magistério, nos moldes do que estabelece o art. 22 
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da Lei Federal nº. Lei 11.494 / 2007 que disciplina a aplicação dos recursos definindo 

as seguintes balizas: 

 

Art. 22.  Pelo menos 60% (sessenta por cento) dos recursos 

anuais totais dos Fundos serão destinados ao pagamento 

da remuneração dos profissionais do magistério da 

educação básica em efetivo exercício na rede pública. 

Parágrafo único.  Para os fins do disposto no caput deste 

artigo, considera-se: 

I - remuneração: o total de pagamentos devidos aos 

profissionais do magistério da educação, em decorrência do 

efetivo exercício em cargo, emprego ou função, integrantes 

da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Estado, 

Distrito Federal ou Município, conforme o caso, inclusive os 

encargos sociais incidentes; 

II - profissionais do magistério da educação: docentes, 

profissionais que oferecem suporte pedagógico direto ao 

exercício da docência: direção ou administração escolar, 

planejamento, inspeção, supervisão, orientação educacional 

e coordenação pedagógica; 

III - efetivo exercício: atuação efetiva no desempenho das 

atividades de magistério previstas no inciso II deste 

parágrafo associada à sua regular vinculação contratual, 

temporária ou estatutária, com o ente governamental que o 

remunera, não sendo descaracterizado  por  eventuais 

afastamentos temporários previstos em lei, com ônus para o 

empregador, que não impliquem rompimento da relação 

jurídica existente. 
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Deve-se ter em conta que por ocasião da pandemia do COVID – 19 que 

todas as atividades da administração municipal foram consideravelmente reduzidas 

no que tange à área de educação. Aulas suspensas, não funcionamento das unidades 

escolares, redução das atividades administrativas, enfim, a redução de atividades 

resulta, em última análise, em redução de despesas para a administração. 

Nesse contexto, qualquer assertiva fundada em dificuldades financeiras 

para a pasta da educação é improcedente, pois os números falam por si. De igual 

modo, não merece prosperar qualquer alegação relacionada aos efeitos 

econômicos/financeiros decorrentes da pandemia da COVID – 19, uma vez que 

mesmo que sobrevenha alguma queda na arrecadação, o município de Itaituba foi 

devidamente assistido e contemplado com a percepção de recursos extras advindos 

do Governo Federal.  

Somente a título de auxílio financeiro proveniente da LEI 

COMPLEMENTAR Nº. 173/2020 repassar-se-á ao município de Itaituba O 

MONTANTE DE R$. 10.100.130,76 (DEZ MILHÕES, CEM MIL, CENTO E TRINTA 

REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) que serão pagos em 04 (quatro) parcelas. 

Sendo que a primeira parcela no valor de R$. 2.525.032, 69 (dois milhões, 

quinhentos e vinte e cinco mil, trinta e dois reais e sessenta e nove centavos) foi 

depositada nas contas da Prefeitura Municipal de Itaituba em 09/06/2020, conforme 

detalhamento abaixo: 
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O montante de recursos extras que o município de Itaituba receberá 

chegará à cifra de R$. 11. 731.144, 84 (onze milhões, setecentos e trinta e um mil, 

cento e quarenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), conforme Anexo VI 

correspondente aos demais recursos. Portanto, não existe crise financeira no 

município no que tange às receitas municipais, como pode ser consultado nos 

endereços eletrônicos do portal da transparência, link: 

http://www.governotransparente.com.br/transparencia/4452487/covid/consultarrecorca

rrecadada/resultado?ano=6&inicio=&fim=&unid=-1&valormax=&valormin=&credor=-

1&clean=false&datainfo=MTIwMjAwNjEzMTkxMFBQUA%3D%3D  

Corrobora com essa assertiva o fato da gestão municipal ter mantido na 

integralidade o seu quadro de assessores, em um total de 341 (trezentos e quarenta 

e um) que custam aos cofres públicos à importância de R$. 510.847,51 (quinhentos 

e dez mil, oitocentos e quarenta e sete reais e cinquenta e um centavos). 

As assessorias são tão prestigiadas pela gestão municipal que figuram 

em segundo lugar com maior número de vagas preenchidas, como se pode constatar 

na imagem abaixo: 

 

 

O que justifica, Douto representante do Órgão Ministerial, o fato do 

município ter feito a opção de não pagar metade dos salários dos professores 

temporário e manter em dia o pagamento dos assessores da prefeitura? Qual a 

http://www.governotransparente.com.br/transparencia/4452487/covid/consultarrecorcarrecadada/resultado?ano=6&inicio=&fim=&unid=-1&valormax=&valormin=&credor=-1&clean=false&datainfo=MTIwMjAwNjEzMTkxMFBQUA%3D%3D
http://www.governotransparente.com.br/transparencia/4452487/covid/consultarrecorcarrecadada/resultado?ano=6&inicio=&fim=&unid=-1&valormax=&valormin=&credor=-1&clean=false&datainfo=MTIwMjAwNjEzMTkxMFBQUA%3D%3D
http://www.governotransparente.com.br/transparencia/4452487/covid/consultarrecorcarrecadada/resultado?ano=6&inicio=&fim=&unid=-1&valormax=&valormin=&credor=-1&clean=false&datainfo=MTIwMjAwNjEzMTkxMFBQUA%3D%3D
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atividade tão significativa é realizada por esse quadro de assessores que merece 

melhor prestígio que um professor?! 

É oportuno o esclarecimento desses fatos, razão pela qual postulamos, 

desde logo, que seja requisitado da administração municipal relação nominal dos 

assessores, lotação, cópias das folhas de ponto e descrição das atividades que 

desenvolvem, para que a sociedade saiba de forma escorreita a justificativa do gasto 

mensal de mais de meio milhão de reais com essas atividades.           

DA PRECARIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO E DA NECESSIDADE DE 
REALIZAÇÃO DE CONCURSO 

O art. 37 de nossa Constituição Federal estabeleceu que a regra para o 

ingresso no serviço público ocorre mediante concurso, instituindo de forma expressa 

que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em 

concurso público de provas ou de provas e títulos. 

Atos desta natureza demonstram uma grave precarização do serviço 

público, pois sujeitam trabalhadores à humilhação, ao ver aviltado seu direito em 

receber seus proventos pelo fato de possuir vínculo precário com a administração. 

A gestão atual mesmo instada pelo Ministério Público do Trabalho a 

promover o competente concurso público, quedou-se inerte, em uma demonstração 

de desprestígio à ordem constitucional vigente. 

Nesse sentido, novamente recorremos aos ensinamentos do decano 

Celso de Melo nos autos da ADI nº 2.364/AL-MC consignou:  

‘O CONCURSO PÚBLICO REPRESENTA GARANTIA 
CONCRETIZADORA DO PRINCÍPIO DA IGUALDADE. 
- O respeito efetivo à exigência de prévia aprovação em 
concurso público qualifica-se, constitucionalmente, como 
paradigma de legitimação ético-jurídica da investidura de 
qualquer cidadão em cargos, funções ou empregos públicos, 
ressalvadas as hipóteses de nomeação para cargos em 
comissão (CF, art. 37, II). A razão subjacente ao postulado do 
concurso público traduz-se na necessidade essencial de o 
Estado conferir efetividade ao princípio constitucional de que 
todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, vedando-se, desse modo, a prática inaceitável de o 
Poder Público conceder privilégios a alguns ou de dispensar 
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tratamento discriminatório e arbitrário a outros. Precedentes. 
Doutrina’ (ADI nº 2.364/AL-MC, Relator o Ministro Celso de 
Mello, Tribunal Pleno, DJ e 14/12/01) 

 
No município de Itaituba são 1.755 servidores temporários e 

comissionados, conforme quadro abaixo. Somente em assessorias a prefeitura 

Municipal de Itaituba gasta mensalmente o valor de meio milhão de reais mensal. 

 

 

 

Para que situações como estas sejam corrigidas, a providência que se 

impõe é a realização do concurso. 

III – DO PEDIDO  
 

Ante o exposto, considerando as evidências apresentadas, requer, deste 

Douto Órgão Ministerial a adoção das providências necessárias para a devida 

apuração dos fatos e consequente adoção das medidas legais aplicáveis à espécie, 

requerendo especificamente que: 

 Seja recomendado ao Município de Itaituba, na pessoa do Senhor 

Prefeito e do Secretário Municipal de Educação que realizem de forma imediata o 

pagamento dos proventos dos servidores contratados da Secretaria Municipal de 

Educação, referente aos salários retidos do mês de maio de 2020. 

Que seja recomendado ao Município de Itaituba, na pessoa do Senhor 

Prefeito e do Secretário Municipal de Educação que realizem o pagamento integral 



 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

ESTADO DO PARÁ 

____CÂMARA MUNICIPAL DE ITAITUBA____ 
 

 
_______________________________________________________________________________ 

AV. Getúlio Vargas N.º 419 - Fone: (093) 3518-2305 - CEP: 68.180-000 - Itaituba - Pará 

Email: camaradeitaituba@outlook.com 

www.itaituba.pa.leg.br 

 

dos proventos dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Educação 

referentes ao mês de junho de 2020; 

Seja requisitado da administração municipal a entrega de todos os 

contracheques dos servidores temporários da Secretaria Municipal de Educação.  

Seja requisitado da administração municipal a entrega da relação 

nominal dos assessores vinculados à gestão, contendo a lotação, as cópias das 

folhas de ponto e a descrição das atividades que desenvolvem, para que a sociedade 

saiba de forma escorreita a justificativa do gasto mensal de mais de meio milhão de 

reais com essas atividades de assessoria; 

Seja a administração municipal compelida a realizar concurso público na 

forma preconizada no art. 37 da Constituição Federal de 1988. 

Termos em que 

Pede e espera providências; 

Itaituba/PA, 15 de junho de 2020 

    
 
 

DAVID QUINTERO SALOMÃO 
Vereador-PL 

       
       
             
 
 



 

 

 

 

 

ANEXO I 



Cód Descrição Qt. Fun. Vencimento base Proventos Descontos Líquido

006011 SEMED - FUNDEB/MAG.EFETIVOS 551 137.304,51 2.436.249,51 860.678,85 1.575.570,66
006012 SEMED-FUNDEB/MAG. CONTRATADOS 597 8.033,24 1.742.707,90 221.321,36 1.521.386,54
006021 SEMED-FUNDEB-ADM. EFETIVOS 473 661.138,26 1.142.493,78 356.947,57 785.546,21
006022 SEMED-FUNDEB/ADM. CONTRATADOS 304 364.044,04 390.786,91 30.011,43 360.775,48
006031 SEMED-FUNDEB/PRE-ESCOLAR

EFETIVO
77 1.450,43 373.587,60 129.541,21 244.046,39

006032 SEMED-FUNDEB/PRE-ESCOLAR
CONTRATADOS

188 1.224,56 454.417,28 45.967,77 408.449,51

006051 SEMED - FUNDEB/EJA EFETIVOS 28 0,00 110.115,56 39.621,36 70.494,20
006052 SEMED - FUNDEB/EJA CONTRATADOS 4 0,00 10.025,82 1.985,11 8.040,71
006081 INFANTIL ADM 40 - EFETIVOS 104 140.431,40 210.708,67 62.635,87 148.072,80
006082 INFANTIL ADM 40 - CONTRATADOS 38 44.887,93 48.972,93 3.590,98 45.381,95
006091 EJA ADM 40 - EFETIVOS 14 18.592,86 21.476,82 6.198,70 15.278,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
Competência: Abril / 2020 - Normal
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ANEXO II 



BRASIL
(HTTPS //GOV BR)

Ministério da Fazenda (http://www.tesouro.fazenda.gov.br/link-ministerio-da-fazenda)

Perguntas Frequentes (http://www.tesouro.fazenda.gov.br/faq)

Glossário (http://www.tesouro.fazenda.gov.br/glossario)

Fale conosco (http://www.tesouro.fazenda.gov.br/fale-conosco) TWITTER
(http://www.tesouro.fazenda.gov.br/link-
twitter)YOUTUBE
(http://www.tesouro.fazenda.gov.br/link-
youtube)

Transferências Constitucionais
Parcela das receitas federais arrecadadas pela União é repassada aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. O rateio da receita proveniente da arrecadação de impostos
entre os entes federados representa um mecanismo fundamental para amenizar as desigualdades regionais, na busca incessante de promover o equilíbrio sócio-econômico entre
Estados e Municípios.

Cabe ao Tesouro Nacional, em cumprimento aos dispositivos constitucionais, efetuar as transferências desses recursos aos entes federados, nos prazos legalmente estabelecidos.

Dentre as principais transferências da União para os Estados, o DF e os Municípios, previstas na Constituição, destacam-se: o Fundo de Participação dos Estados e do Distrito
Federal (FPE); o Fundo de Participação dos Municípios (FPM); o Fundo de Compensação pela Exportação de Produtos Industrializados - FPEX; o Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - Fundeb; e o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR.

Dicas para a realização da consulta
A busca pode ser filtrada e agregada por tipo de transferência, Estado e data.

Utilize a aba Transferências para filtrar e agrupar o resultados por um ou mais tipos de transferências.
Utilize a aba Destinação para filtrar e agrupar os resultados por um ou mais Estados. Para escolher um Estado específico, selecione o estado e clique no símbolo “>” -mover- ou dê um clique duplo no

estado desejado. Para selecionar todos os estados, clique no símbolo “>>” – mover tudo.
Utilize a aba Data para filtrar e agrupar os resultados por um ou mais anos e/ou meses em que a transferência foi realizada. Para escolher um ano/mês específico, selecione o ano/mês e clique no

símbolo “>” -mover- ou dê um clique duplo no ano/mês desejado. Para selecionar todos os anos/meses, clique no símbolo “>>” – mover tudo.
Para detalhar as transferências por decêndio e por mês, clique em Detalhar no resultado da consulta.

Em caso de dúvidas sobre as transferências, consulte o Glossário.

Transferências
Selecione os tipos de transferência desejados. Você pode selecionar, um ou mais itens simultaneamente.

FPM FPE FUNDEB FUNDEF
Royalties IPI-Exp LC 87/96 (Lei Kandir) FEX
ITR CIDE-Combustíveis IOF-Ouro AFM/AFE
Cessão Onerosa AJUSTE FUNDEB

https://gov.br/
http://www.tesouro.fazenda.gov.br/link-ministerio-da-fazenda
http://www.tesouro.fazenda.gov.br/faq
http://www.tesouro.fazenda.gov.br/glossario
http://www.tesouro.fazenda.gov.br/fale-conosco
http://www.tesouro.fazenda.gov.br/link-twitter
http://www.tesouro.fazenda.gov.br/link-youtube
javascript:var o={title:'Gloss\u00E1rio',height:'400',modal:true,dialog:null}, a='f?p=2600:5:::NO:::\u0026p_dialog_cs=s-dR0GpTrZokN8LghoD6LeD6P2gfWABQ3BMSzqLg0-eDyVhVHhJwGJj3WJq65Fok6n4eEBgkCBtAz6-krclsMA',b='',c=apex.jQuery('#R95973674488915821'); try { parent.open_dialog(a,o,b,c); } catch(e) {open_dialog(a,o,b,c);}


Composição

Exibir composição das transferências

Destinação
Selecione a destinação das transferências. Você pode selecionar, um ou mais itens simultaneamente.

Forma de busca *

Transferências para estados

Transferências para municípios - municípios selecionados

Transferências para municípios - todos os municípios

Estado *

ParáAcre
Alagoas
Amapá
Amazonas
Bahia
Ceará



















Municípios *

×× Itaituba

Data
Selecione a data desejada. Você pode selecionar, um ou mais itens simultaneamente.

Ano

20202019
2018
2017
2016
2015
2014
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Mês

Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho



















 Buscar   Limpar Filtros

Transferências para municípios

 Detalhar

 Exportar

 

 Ir Ações

UF  Município  Ano  Transferência  Valor Consolidado  Código IBGE  Código SIAFI 

PA Itaituba 2020 FUNDEB R$50.135.307,93 1503606 471

1 - 1

 Nota explicativa
A partir de 1998, dos valores do FPM, FPE, IPI-Exportação e ICMS LC 87/96, já está descontada a parcela de 15 % (quinze por cento) destinada ao FUNDEF.

A partir 2007, dos valores do FPM, FPE, IPI-Exportação e ICMS LC 87/96 e do ITR, já estão descontados da parcela destinada ao FUNDEB.
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ANEXO III 



UF Município Transferência Ano Mês Total
PA Itaituba FUNDEB/COUN 2020 01 R$10.905.638,62
PA Itaituba FUNDEB/LC

87
2020 01 R$0,00

PA Itaituba FUNDEB/ICMS 2020 01 R$2.687.757,19
PA Itaituba FUNDEB/ITR 2020 01 R$2.398,89
PA Itaituba FUNDEB/FPE 2020 01 R$1.295.620,70
PA Itaituba FUNDEB/FPM 2020 01 R$778.838,88
PA Itaituba FUNDEB/IPVA 2020 01 R$48.760,29
PA Itaituba FUNDEB/ITCMD 2020 01 R$6.161,58
PA Itaituba FUNDEB/IPI-EXP2020 01 R$60.615,50
PA Itaituba FUNDEB/ITCMD 2020 02 R$5.590,47
PA Itaituba FUNDEB/COUN 2020 02 R$3.649.018,29
PA Itaituba FUNDEB/IPI-EXP2020 02 R$65.570,47
PA Itaituba FUNDEB/ICMS 2020 02 R$2.635.083,29
PA Itaituba FUNDEB/IPVA 2020 02 R$107.088,71
PA Itaituba FUNDEB/FPE 2020 02 R$1.877.507,62
PA Itaituba FUNDEB/LC

87
2020 02 R$0,00

PA Itaituba FUNDEB/FPM 2020 02 R$1.125.387,42
PA Itaituba FUNDEB/ITR 2020 02 R$964,65
PA Itaituba FUNDEB/ITR 2020 03 R$491,21
PA Itaituba FUNDEB/IPI-EXP2020 03 R$60.512,01
PA Itaituba FUNDEB/IPVA 2020 03 R$118.501,32
PA Itaituba FUNDEB/FPE 2020 03 R$1.094.757,78
PA Itaituba FUNDEB/LC

87
2020 03 R$0,00

PA Itaituba FUNDEB/ICMS 2020 03 R$2.472.277,58
PA Itaituba FUNDEB/COUN 2020 03 R$3.649.018,29
PA Itaituba FUNDEB/ITCMD 2020 03 R$5.772,66
PA Itaituba FUNDEB/FPM 2020 03 R$658.045,15
PA Itaituba FUNDEB/FPE 2020 04 R$1.073.322,97
PA Itaituba FUNDEB/ITR 2020 04 R$434,97
PA Itaituba FUNDEB/IPVA 2020 04 R$124.390,86
PA Itaituba FUNDEB/ICMS 2020 04 R$2.348.857,94
PA Itaituba FUNDEB/COUN 2020 04 R$3.649.018,29
PA Itaituba FUNDEB/IPI-EXP2020 04 R$54.304,52
PA Itaituba FUNDEB/LC

87
2020 04 R$0,00

PA Itaituba FUNDEB/ITCMD 2020 04 R$5.086,85
PA Itaituba FUNDEB/FPM 2020 04 R$645.029,93
PA Itaituba FUNDEB/IPVA 2020 05 R$101.867,31
PA Itaituba FUNDEB/FPE 2020 05 R$1.121.645,58
PA Itaituba FUNDEB/ICMS 2020 05 R$2.155.095,15
PA Itaituba FUNDEB/ITCMD 2020 05 R$3.193,49
PA Itaituba FUNDEB/FPM 2020 05 R$673.910,23
PA Itaituba FUNDEB/ITR 2020 05 R$635,54

1



UF Município Transferência Ano Mês Total
PA Itaituba FUNDEB/LC

87
2020 05 R$0,00

PA Itaituba FUNDEB/COUN 2020 05 R$3.649.018,29
PA Itaituba FUNDEB/IPI-EXP2020 05 R$54.145,02
PA Itaituba FUNDEB/IPI-EXP2020 06 R$27.312,58
PA Itaituba FUNDEB/LC

87
2020 06 R$0,00

PA Itaituba FUNDEB/ICMS 2020 06 R$473.422,68
PA Itaituba FUNDEB/ITCMD 2020 06 R$3.877,12
PA Itaituba FUNDEB/ITR 2020 06 R$115,75
PA Itaituba FUNDEB/FPM 2020 06 R$221.610,00
PA Itaituba FUNDEB/FPE 2020 06 R$368.628,83
PA Itaituba FUNDEB/COUN 2020 06 R$0,00
PA Itaituba FUNDEB/IPVA 2020 06 R$69.005,46

2



 

 

 

 

 

ANEXO IV 





 

 

 

 

 

ANEXO V 











 

 

 

 

 

ANEXO VI 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA - PA

RESULTADO DA CONSULTA DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS ARRECADADAS PARA O ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (5 ENCONTRADAS )

Filtros utilizados
Exercício de 2020  

Data
Unidade
gestora Documento Código Especi�cacao Contribuinte CPF/CNPJ Registro

Arrecadado
(R$)

Data Unidade
gestora

Documento Código Especi�cacao Contribuinte CPF/CNPJ Registro Arrecadado
(R$)

31/03/2020 Prefeitura
Municipal de
Itaituba

31030130 001.7.1.8.03.9.1.00.00.00 Transf SUS-Outros
Programas
Financiados Fundo a
Fundo - Princ.

BANCO DO
BRASIL S.A

00.000.000/
0754-42

Realizado 253.117,50

13/04/2020 Prefeitura
Municipal de
Itaituba

13040008 001.7.1.8.03.9.1.00.00.00 Transf SUS-Outros
Programas
Financiados Fundo a
Fundo - Princ.

BANCO DO
BRASIL S.A

00.000.000/
0754-42

Realizado 773.520,00

20/04/2020 Prefeitura
Municipal de
Itaituba

20040017 001.7.4.8.10.1.1.10.00.00 Transferências de
Instituições Privadas -
Saúde - Principal

SERABI
MINERAÇÃO S/A

04.207.303/
0001-30

Realizado 500.000,00

08/05/2020 Prefeitura
Municipal de
Itaituba

08050175 001.7.4.8.10.1.1.10.00.00 Transferências de
Instituições Privadas -
Saúde - Principal

JUSTIÇA
FEDERAL DE
PRIMEIRA
ESTANCIA

05.421.948/
0001-34

Realizado 51.978,00



Data
Unidade
gestora Documento Código Especi�cacao Contribuinte CPF/CNPJ Registro

Arrecadado
(R$)

Data Unidade
gestora

Documento Código Especi�cacao Contribuinte CPF/CNPJ Registro Arrecadado
(R$)

08/05/2020 Prefeitura
Municipal de
Itaituba

08050174 001.7.4.8.10.1.1.10.00.00 Transferências de
Instituições Privadas -
Saúde - Principal

JUSTIÇA
FEDERAL DE
PRIMEIRA
ESTANCIA

05.421.948/
0001-34

Realizado 52.528,58
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