Ofício CMC nº 048/2019

Capitólio, 15 de agosto de 2019.

Resposta ao Ofício nº 510/2019
Referência: Notícia de Fato nº MPMG 0515.19.000317-5

Excelentíssima Senhora,

Em atendimento ao Ofício encaminhado por V.Exa, apresentamos as seguintes
informações:
1) Não é verdade que a Câmara Municipal nunca realizou concurso público, no
entanto é verdade que o mesmo não acontece há muito tempo, sendo que o
último foi realizado em 1990.
2) Quanto aos cargos existentes hoje temos a seguinte situação:
 Assessor Jurídico - Cargo Comissionado
 Assessor Especial Legislativo – Cargo Comissionado
 Assessor Contábil – Cargo Comissionado
 Secretário Geral – Cargo Comissionado
 Auxiliar de Serviços Gerais – Contrato temporário.
O cargo de Assessor de Tesouraria está vago uma vez que servidora foi
exonerada no mês passado e não será nomeada outra pessoa para o lugar.
Quanto ao cargo de Assessor Contábil o mesmo é ocupado por uma servidora
efetiva.
A Presidência da Câmara recebeu por parte do MPMG, através da Controladoria
de Controle de Constitucionalidade recomendação no sentido de revogar as leis que
criaram os cargos em comissão citados acima, no entanto, a simples revogação dos
mesmos, sem abertura de concurso público para que outras pessoal fossem
nomeadas inviabilizaria o funcionamento do Legislativo, uma vez que somente uma
servidora continuaria na Câmara Municipal.
Estamos elaborando um novo organograma que atende as necessidade do
Legislativo e possa aprimorar suas atividades, e assim que o mesmo estiver
concluído, vamos licitar uma empresa ainda em 2019 para a realização de concurso
público com vistas a solucionar as ilegalidades apontadas.
A Presidência está aberta a uma proposta de formalização de um Termo de
Ajustamento de Conduta, em que seja concedido o prazo necessário para a

realização de um certame, pois não podemos exonerar todos os servidores sem ter
que execute os serviços indispensáveis e necessários.
Sendo estas as informações solicitadas, renovo protestos de estima e
consideração.

Cordialmente,

Hélio Gonçalves dos Santos
Presidente da Câmara Municipal de Capitólio

Exma. Sra.
Dra. Giselle Ribeiro de Oliveira
Promotora de Justiça

