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Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: Solicita informações relevantes aos autos do PL 082/19

Ao
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Carazinho
Excelentíssimo Senhor Vereador Daniel Weber

Senhor Presidente,

Venho, por meio deste, solicitar que encaminhe pedido de informações relevantes aos autos do
Projeto de Lei nº 082/19:

Ao MINISTÉRIO PÚBLICO, acompanhado da integralidade dos documentos acostados ao
processo legislativo:

- Considerando-se a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 70081653719, movida pelo Procurador
Geral de Justiça, na qual foi determinada a extinção de cargos comissionados do Município que
embasam o Projeto de Lei nº 082/19, o qual pretende criar os cargos de Assessor da Proteção
Social Básica, Assessor do Diretor de Compras e Assessor da Secretaria, em substituição aos
extintos, solicita a manifestação do Ministério Público, se tiver interesse em se manifestar, acerca
de:

a) efetivo enquadramento das atribuições dos cargos que se pretende criar nas condições exigidas
para que o mesmo seja ocupado por cargo comissionado, com funções típicas de direção, chefia e
assessoramento que exigem intrínseca relação de confiança com o gestor;

b) possibilidade/legalidade da criação do cargo comissionado de Assessor da Proteção Básica, com
requisito de instrução de Ensino Médio completo e atribuição de auxiliar na coordenação dos
equipamentos públicos da PSB, tendo em vista as orientações vigentes na Norma Operacional
Básica dos Recurso Humanos do Sistema Único da Assistência Social (NOB-RH SUAS).  



Ao JURÍDICO e ao IGAM:

- Considerando-se a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 70081653719, movida pelo Procurador
Geral de Justiça, na qual foi determinada a extinção de cargos comissionados do Município que
embasam o Projeto de Lei nº 082/19, o qual pretende criar os cargos de Assessor da Proteção
Social Básica, Assessor do Diretor de Compras e Assessor da Secretaria, em substituição aos
extintos, solicita a manifestação sobre:

a) a necessidade de prever ou não em artigo do Projeto de Lei a extinção dos cargos declarados
inconstitucionais pela decisão proferida na referida ADIn;

b) se há efetivo enquadramento das atribuições dos cargos que se pretende criar nas condições
exigidas para que o mesmo seja ocupado por cargo comissionado, com funções típicas de direção,
chefia e assessoramento que exigem intrínseca relação de confiança com o gestor, OU os cargos
criados correm sério risco de serem objeto de extinção por nova ADIn;

c) possibilidade/legalidade da criação do cargo comissionado de Assessor da Proteção Básica, com
requisito de instrução de Ensino Médio completo e atribuição de auxiliar na coordenação dos
equipamentos públicos da PSB, tendo em vista as orientações vigentes na Norma Operacional
Básica dos Recurso Humanos do Sistema Único da Assistência Social (NOB-RH SUAS).

Sendo o que havia para tratar e requerer, renovo votos de elevada estima e consideração.
Sala Antônio Libório Bervian, em 19 de dezembro de 2019.

João Pedro Albuquerque de Azevedo - PSDB
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