
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS AO PROJETO DE RESOLUÇÃO N. 04/2013

Senhores Vereadores,

O presente Projeto de Resolução tem por objetivo regularizar a Estrutura

Organizacional deste Poder Legislativo,  com a  extinção  do  cargo  de  Motorista,

redução de 1 (um) cargo vago de Serviços Gerais e transformação do cargo de

Serviços Gerais para o cargo de Copeiro,  referente ao art.  10 da Resolução n°

17/2010.

Extinção do cargo de Motorista

Esta primeira alteração apenas visa adequar a atual estrutura administrativa,

já  que a nomeação do cargo de Motorista  não foi  realizada no último concurso

público, e apesar de assegurada a quantidade de 1 (uma) vaga, por conveniência

dos antigos presidentes, não houve a nomeação ao referido cargo. Do ponto de

vista desta Mesa Diretora, a nomeação de um  servidor ao cargo de motorista vai na

contra-mão da Nova Administração Pública. Tal cargo não faz parte do objetivo fim

da  Câmara  Municipal  de  Itapoá,  que  é  de  legislar  sobre  os  assuntos  da

municipalidade. Além disso, para se ter um motorista, é necessária a aquisição de

um veículo zero quilômetro e de despesas com o pagamento do IPVA, seguros,

manutenções,  combustível,  possíveis  multas,  depreciação,  e  demais  despesas

correlatas.  Assim, na visão da atual  Mesa Diretora, nos parece mais eficiente e
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vantajoso  a  extinção  da  cargo  de  Motorista  do  Quadro  de  Cargos  Efetivos  da

Câmara Municipal de Itapoá.

Redução  do  cargo  de  Serviços  Gerais  e  transformação  para  nova

denominação de Copeiro

Atualmente  a  Câmara  possui  apenas  uma  servidora  efetiva  e  estável

nomeada no cargo de Serviços Gerais, mesmo o art. 10 da Resolução n° 17/2010

permitir 2 (duas) vagas. Desta forma, ficará extinto o cargo vago de Serviços Gerais.

Vale ressaltar que a provimento aos cargos vagos do Quadro de Cargos Efetivos da

Câmara Municipal  de Itapoá demanda na realização de concurso público, e que

atualmente não há concurso com validade.

Sobre a transformação do cargo de Serviços Gerais para o cargo de Copeiro,

cabe  destacar  que  se  trata  de  uma  adequação  necessária  para  viabilizar  a

terceirização  do  serviço  de  limpeza  e  conservação  na  nova  sede  do  Poder

Legislativo de Itapoá. Há apenas a alteração no nome do cargo, porém todos as

especificações do Anexo I da Resolução nº 17/2010 serão mantidas, inclusive as

relativas ao grau de escolaridade,  remuneração (mesmo padrão de vencimento),

mesmos requisitos habilitatórios, e mesmas atribuições, com exceção apenas de (1)

um atributo, num universo de 21 (vinte e um), que trata especificamente de limpeza

e conservação, conforme Projeto. Esta transformação de cargo é obrigatória para

viabilizar a terceirização do serviço de limpeza, já que pelo princípio da legalidade,

não é possível terceirizar serviço público com servidora efetiva desempenhando as

mesmas  funções  na  Casa.  Desta  forma,  com  o  objetivo  de  evitar  qualquer

ilegalidade, a Mesa Diretora buscou adequar o Quadro de Servidores Efetivos, e

com amparo legal do Procurador Jurídico da Casa, pede o apoio e aprovação dos

Excelentíssimos Vereadores.

Sobre a terceirização no serviço público, informamos que se trata de uma

prática incentivada na Nova Administração Pública, uma vez que  se constitui  na

transferência  de  atividades  meio  (não  essenciais)  do  ente  público  para  os
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profissionais contratados para a execução das mesmas. É a garantia para que o

Poder Legislativo de Itapoá concentre suas energias nas atividades fim, ou seja, na

prestação de serviço ao munícipe e no ordenamento jurídico municipal.

Há  também  outras  adequações  da  Resolução  nº  17/2010,  que  foram

identificadas como necessárias.

O Projeto de Resolução conta com estudo de impacto orçamentário pelo setor

contábil,  em que destaca a não alteração orçamentária-financeira  das alterações

propostas, pois trata-se apenas de extinção e transformação de cargos. Além disso,

conta com o Parecer Jurídico do Procurador Jurídico da Casa.

Ante o exposto,  e diante da relevância do referido Projeto de Resolução,

solicitamos a aprovação do mesmo, em regime de urgência.

Câmara Municipal de Itapoá, 16 de agosto de 2013.

Osni Ocker             Thomaz William Palma Sohn          Geraldo Rene Behlau

Weber

 Presidente                        Vice-Presidente                                  Primeiro Secretário

S.S.


