









INDICAÇÃO Nº 130/2018



Executivo Municipal,

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,


Exmo. Sr. Prefeito,


Por meio deste, venho apresentar à V. Exa. uma demanda referente à garantia da aplicabilidade da legislação deste Município perante todos os cidadãos, de forma indiscriminada, favorecendo a atuação do serviço público e garantindo a correção dos cidadãos perante atos incorretos.


Considerando o fiscal de posturas como a autoridade pública que a lei municipal incumbe de harmonizar os direitos concorrentes dos cidadãos, cabendo-lhe fiscalizar, orientativa, preventiva ou repressivamente, a conduta do munícipe para que as liberdades e os direitos individuais, em especial o de propriedade tanto a pública quanto a particular, sejam exercidos em concorrência e sem lesar ou ameaçar a coletividade ou o bem-estar geral.


Considerando o fiscal tributário como o responsável pela fiscalização do cumprimento da legislação tributária, controlando a arrecadação e promovem a cobrança de tributos, controlando a circulação de bens, mercadorias e serviços, atendendo e orientando contribuintes e coordenando órgãos de administração tributária,


	        Considerando o fiscal de obras como o profissional responsável por acompanhar cada etapa direto no canteiro de serviços, fazendo os registros pertinentes e realizando as medições para evitar que o cronograma atrase, sendo a sua atuação estreitamente ligada a execução físico e financeira dos contratos, além da importância social, visto que os recursos públicos devem ser utilizados conforme os princípios da economicidade, eficiência e eficácia.










Considerando o fiscal sanitário como o responsável por fiscalizar estabelecimentos, manipulação e comercialização de gêneros alimentícios, orientando prevenções na área de vigilância sanitária e emitindo pareceres técnicos relativos a inspeções desenvolvidas.


Venho solicitar à V. Exa. analisar a possibilidade de contratação de pessoal para a alocação nos referidos cargos, garantindo que a fiscalização municipal seja realizada de maneira correta, coerente com princípios éticos em respeito à legislação em vigor. Apresento este pedido à V. Exa. de maneira que este se adeque dentro da situação orçamentária e financeira do Município, bem como nos preceitos da Lei de Responsabilidade Fiscal, em relação ao teto da folha de pagamento. Se possível e viável, orientar, por gentileza, a inclusão desses cargos na proposta da Lei Orçamentária Anual de 2019 a ser encaminhada a esta Casa para a apreciação dos senhores vereadores.


Com os mais cordiais cumprimentos, agradeço a atenção de V. Exa.


		       Atenciosamente,


		     
		   Ronivon Alves de Souza
		       Vice - Presidente


















