CÂMARA MUNICIPAL DE CAPITÓLIO
RUA MONSENHOR MÁRIO SILVEIRA nº 300
Fone: 037 3373-1378 CEP 37930 -000 – CAPITÓLIO – MG
.

Ofício nº 074/2019
Referência: Inquérito civil nº MPMG-0515.19.0000317-5
Resposta oficio nº: 752/2019
A Ilma Promotora de Justiça da Comarca de Piumhi/MG
Drª GISELLE RIBEIRO DE OLIVEIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE CAPITÓLIO vem mui
respeitosamente através deste, prestar os devidos esclarecimentos, conforme
requerimento de apresentado pela D.D. Promotoria de Justiça.
Conforme questionamento apresentado sobre o organograma
citado no oficio CMC nº 048/2019, informa que está em fase final de elaboração e com
expectativa de apresentação em plenário para o final do mês de dezembro.
Informa ainda que, devido ao processo administrativo em
trâmite na Coordenadoria de Controle de Constitucionalidade do MPMG sob o nº
0024.18.020607-0, serão definidos quais os cargos deveram ser de recrutamento amplo
e de livre nomeação, e os empregos públicos aos quais deveram ser ocupados via
concurso público.
Temos ainda em análise uma alteração na legislação
Municipal, que implica diretamente no vinculo jurídico dos servidores, atualmente
regido pela CLT, havendo uma proposta do poder executivo para a migração para o
regime estatutário.
Apenas para esclarecimento, o poder Executivo encaminhou
uma proposta de lei ao final do ano de 2018, após muita discussão da matéria, o prefeito
pediu a retirada do projeto para correções pontuais, e se comprometeu a encaminhar
novamente a matéria ainda no ano de 2019.
Tão logo se defina estas situações, a câmara Municipal de
Capitólio contratará uma empresa para a realização de concurso público para
preenchimento das vagas existentes.
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Na ocasião, reitera a V. Exª. os protestos de alta estima e
distinta consideração.

Cordialmente,

Capitólio, 27 de novembro de 2019.

HÉLIO GONÇALVES DOS SANTOS
Presidente da Câmara Municipal de Capitólio

2/2

