
( X ) Emenda a Projeto de Lei Protocolo nº: 23551
Em: 20/08/2018 - 16:17:14

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: Altera o art. 2º do Projeto de Lei nº 060/2018, estabelecendo
requisitos de instrução para a investidura nos novos cargos criados

O Vereador que abaixo subscreve, com base no art. 7º, inciso V, e art. 91, §1º, ambos do
Regimento Interno, apresenta a seguinte Emenda Modificativa ao Projeto de Lei nº 060/2018, de
autoria do Poder Executivo, conforme o que segue.

Art. 1º. Fica suprimido o Anexo I e alterado o art. 2º do Projeto de Lei, que passa a ter a seguinte
redação:

“Art. 2° Ficam criados no Quadro de Pessoal do Município os cargos de provimento em Comissão e
Função Gratificada, a saber:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Cargo: Assessor de Projetos da Proteção Especial
Padrão: CC-4/FG-4
Atribuições: Assessorar nas atividades diárias e no desenvolvimento dos projetos da Proteção
Especial.
Requisitos: Ensino Médio completo.
Vagas: 01

Cargo: Coordenador das Proteções Básica e Especial
Padrão: CC-5/FG-5
Atribuições: Coordenar ações articuladas com a equipe diretiva e gestão da Secretaria, formulando
os projetos desenvolvidos dentro da proteção básica.
Requisitos: Nível Superior, com habilitação legal para o exercício da profissão de Assistente Social
e registro no órgão competente.
Vagas: 01

SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPAIS E SERVIÇOS URBANOS

Cargo: Coordenador Técnico
Padrão: CC-6/FG-6



Atribuições: Coordenar a execução de obras e/ou reparos solicitados pelas demais Secretarias, em
articulação com os setores especificados da Secretaria de Obras; chefiar e fiscalizar os serviços
executados no Cemitério Municipal.
Requisitos: Nível Superior, com habilitação legal para o exercício da profissão de Engenharia Civil
ou Arquitetura e registro no órgão competente.
Vagas: 01

Cargo: Diretor de Execução de Obras
Padrão: CC-6/FG-6
Atribuições: Coordenar atividades de abertura e conservação de vias públicas urbanas,
manutenção de galerias e reformas, bem como construções de pequenas edificações; acompanhar
e fiscalizar as obras de saneamento e drenagem urbana; efetuar outras atividades afins, no âmbito
de sua competência.
Requisitos: Nível Superior, com habilitação legal para o exercício da profissão de Engenharia Civil
ou Arquitetura e registro no órgão competente.
Vagas: 01”

Art. 2º. Esta Emenda ao Projeto de Lei entra em vigor na data da sua publicação.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A presente emenda ao Projeto de Lei objetiva estabelecer requisitos para a investidura dos cargos
em comissão criados, a fim de que sejam ocupados por pessoas com comprovada qualificação, e
não para atender meros interesses políticos, partidários ou pessoais. A emenda atende, assim, ao
clamor público para que as administrações públicas não se tornem “cabides de emprego”,
privilegiando a capacidade técnica, e não amizades políticas.

Registre-se que, em contato com representante do Conselho de Arquitetura e Engenharia do Rio
Grande do Sul, as atribuições indicadas para as funções de Diretor de Execução de Obras e
Coordenador Técnico demandam formação em Engenharia Civil ou Arquitetura, haja vista que é
incoerente se exigir que alguém vistorie, fiscalize e acompanhe a execução de um serviço técnico
sem que se tenha o conhecimento técnico necessário para isso. A mesma situação no que diz
respeito ao cargo de Coordenador das Proteções Básica e Especial, o qual apresenta atribuições
que demandam conhecimento técnico do profissional Assistente Social.

Assim, o projeto original vai em contramão à ideia de qualificação do serviço público e, em especial,
ao princípio da eficiência, consagrado constitucionalmente como um dos princípios básicos da
Administração Pública, razão pela qual se faz importante a aprovação desta Emenda, que impõe
maior qualificação para a investidura nos cargos criados.

Sala Antônio Libório Bervian, em 20/08/2018.

João Pedro Albuquerque de Azevedo - PSDB
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