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Excelentíssimo Senhor,

Ver. Daniel Weber,
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

---.’ARA fvioRiCiPAL
OE CARAZINHO

Protocolo rT SrYA

í 8 m ?m
Responde OP 008/19

Resc^^

Senhor Presidente: r

Ao tempo em que lhe cumprimentamos, reportamo-nos ao ofício 

supracitado para encaminhar cópia de expediente recebido do Conselho Municipal 

dos Direitos da Criança e do Adolescente de Carazinho - COMDICACAR, contendo 

os esclarecimentos solicitados acerca do Projeto de Lei n° 093/18, que Institui a 

Coordenação Executiva dos Conselhos Municipais vinculados à Secretaria de 

Assistência Social.

Atenciosamente,
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Ofício n° 001/2019

Carazinho, 22 de janeiro de 2019.

À Secretaria da Administração 

Maria de Lourdes Costa de Morais 

Secretária Designada

Prezada Senhora,

Em resposta a OP 008/2019, da Câmara Municipal de Carazinho
informamos o que segue:

1. O exercício da função de Coordenador Executivo dos Conselhos dar- 

se-á com exclusividade ou concomitância com a função original do 

cargo efetivo?

A função de coordenador executivo dos conselhos é exclusiva, sendo constituído de 

servidores dos quadros da Administração Pública Municipal, em conformidade com a 

legislação pertinente, para cumprir as funções designadas pelos conselhos, não 

podendo ser compartilhada com outro órgão gestor.

2. Qual a nomenclatura da função e quais as atribuições do servidor de nível 
médio previsto no caput do art. 3o do Projeto de Lei?

Não há nomenclatura para o servidor do nível médio previsto no caput do art. 3o do 

Projeto de Lei. A atribuição é auxiliar o coordenador executivo nas atividades dos

conselhos, tais como, arquivamento de documentos, atendimentos ao público e 

telefone, receber e entregar documentos realizar atendimentos quando 

coordenador estiver secretariando as sessões, entre outros. Todas as atividades
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praticados devem estar em consonância com o disposto nos regimentos 

internos dos quatro conselhos que o servidor estará vinculado.

COMDICACAR

serem

3. O servidor de nível médio previsto no caput do art. 3o do Projeto de lei 
exercerá a função relativa à coordenação executiva com exclusividade ou 

concomitância com a função original do cargo efetivo?
O servidor de nível médio exercerá a função de auxiliar a coordenação executiva, de 

forma exclusiva, não podendo ser compartilhado com outro órgão gestor.

4. Quais os atos da coordenação executiva “administrativamente 

necessários ao desempenho, das atividades dos conselhos, 

mencionados no primeiro item das atribuições dos cargos?

A coordenação é diretamente subordinada às presidências dos conselhos 

colegiados. A Coordenação Executiva é estratégica para o funcionamento dos 

Conselhos. A garantia dessa estrutura é fundamental para que as informações sejam 

transmitidas a todos os conselheiros, como cópia de documentos e prazos 

cumpridos; registrar as reuniões da Plenária (atas) e manter a documentação 

atualizada; publicar as decisões/resoluções no Diário Oficial do Município; manter os 

conselheiros informados das reuniões e da pauta, inclusive das comissões 

temáticas; organizar e zelar pelos registros das reuniões e demais documentos do 

conselho e torná-los acessíveis aos conselheiros e à sociedade. A função da 

Coordenação Executiva - CE, porém, não se resume a organização das rotinas 

administrativas dos conselhos, mas principalmente na tarefa de subsidiar, 

assessorar, levantar e sistematizar as informações que permitam às Presidências, 

aos Colegiados, Comissões e Grupos de Trabalhos tomarem decisões. Além disto, 

compete ao Coordenador Executivo coordenar, supervisionar o servidor auxiliar, 

dirigir a equipe e estabelecer os planos de trabalho da Coordenação Executiva dos 

Conselhos e relatórios de atividades dos conselhos. Ressalta-se que essas 

atribuições e competências e demais funções estão dispostas nos Regimentos
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Internos dos conselhos, tendo em vista disciplinar o ato dessa equipe de 

assessoramento.

COMDICACAR

5. Considerando que a mera exigência de formação superior indiscriminada 

pode ensejar possível nomeação de servidor de nível superior em área sem 

qualquer relação com as atribuições previstas, esclareça em qual área se 

objetiva exigir capacitação em nível superior.
A coordenação executiva exercida por servidor de nível superior, já é definida nos 

regimentos internos dos conselhos referidos no Art. 2o do projeto de lei 093/2018 e 

conforme define a NOB SUAS/2012, no §2° do Art.123 da Resolução CNAS n° 

33/2012 e de acordo com a orientação o art. 15 da Resolução CNAS n° 237/2006. 

Portanto a exigência de formação em nível superior, objetiva cumprir as normativas 

e legislações pertinentes e vigentes.

6. Quais as atribuições da função de coordenador executivo dos 

conselhos para as quais há compreensão que somente podem 

executadas por servidor de nível superior?

Como já informado na questão anterior, a coordenação executiva exercida 

servidor de nível superior, já é definida nos regimentos internos dos conselhos 

referidos no Art. 2o do projeto de lei 093/2018 e conforme define a NOB SUAS/2012, 

no §2° do Art.123 da Resolução CNAS n° 33/2012 e de acordo com a orientação o 

art. 15 da Resolução CNAS n° 237/2006. Portanto a exigência de formação em nível 

superior, objetiva cumprir as normativas e legislações vigentes, não sendo uma mera 

imposição dos conselhos municipais, e sim o cumprimento de determinações de 

nível nacional que visam o eficiente aproveitamento de recursos, considerando a 

necessidade de qualificação para o cumprimento das atividades desenvolvidas pelos 

conselhos, e ainda, em reverência aos princípios basilares da Administração Pública, 
em especial, o da eficiência e o da economicidade.
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7. A instituição de uma coordenação executiva, ocupada por servidores com 

recebimento de função gratificada, com caráter de confiança e de livre 

nomeação/designação, não confrontam com a exigência da Lei Orgânica de 

Assistência Social e da Resolução CNAS n 0 237/2006 de exercício de suporte 

aos conselhos por uma secretaria executiva, de caráter de assessoramento 

que somente podem ser executadas por servidor de nível superior?
A instituição da coordenação executiva dos conselhos, ocupada por servidor público 

efetivo, não se trata de função gratificada e de livre nomeação. O nível de 

escolaridade do coordenador está definido no §2° do Art. 123, da Resolução CNAS 

n° 33/2012, que aprova o NOB SUAS/2012. A coordenação será constituída de 

servidores dos quadros da Administração Pública Municipal. O coordenador 

executivo será servidor público efetivo de nível superior, e perceberá gratificação 

especial, sendo que sua indicação será realizada pelos presidentes dos conselhos, 

com prévia aprovação em sessão plenária de cada colegiado dos conselhos 

mencionados no Art. 2o do projeto de Lei em comento e se dará através de portaria 

pelo executivo, como explicitado no Art 3o do projeto de Lei 093/2018. A 

coordenação é de caráter de assessoramento dos conselhos. O perfil e atribuições 

do coordenador foram definidos e fundamentados nas leis pertinentes e vigentes e 

nos regimentos internos dos conselhos referidos no Art. 2o do projeto de lei 
093/2018.

Sem mais para o momento, estamos a disposição para maiores
esclarecimentos.

Vânia dos Santos 
Presidente do COMDICACAR
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