
CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG 

Ofício n.° 022/GAB. PMN/VER. VALDMIX SILVA 

Unaí (MG), 22 de fevereiro de 2018. 

Senhor Prefeito, 

Informo-lhe que o Projeto de Lei n.° 9/2018, de sua autoria, que conforme Mensagem 
n.° 87, de 5 de fevereiro de 2018, este Projeto visa extinguir o cargo de Administrador, por ser 
desnecessário, pois as suas atribuições são as mesmas do Diretor Presidente, e ainda, extinguir o cargo 
de Assessor Jurídico para atender à Ação Direta de Inconstitucionalidade n.° 1.0000.16.026316-6/000 
e criar o cargo de Procurador Jurídico, pois o Unaprev carece deste cargo, além de criar o cargo de 
Assessor Administrativo, Jurídico e Legislativo pelo fato de haver necessidade de ter uma pessoa de 
extrema confiança do dirigente do Unaprev, este Relator da Comissão de Constituição, Legislação, 
Justiça, Redação e Direitos Humanos requer sejam, com base nessas informações, esclarecidas as 
dúvidas abaixo a respeito deste Projeto, para que Vossa Excelência encaminhe as seguintes 
informações: 

a) Quanto ao artigo 1°, o cargo de Administrador está provido? Se positivo, o servidor foi posto em 
disponibilidade? 
Ainda quanto ao artigo 1°, onde se refere ao Anexo III da Lei 2.199, de 3 de maio de 2004, não seria 
Anexo II? O grupo de ocupação de nível superior está no Anexo II. Quanto ao Anexo III, seria bom 
emendar para excluir o Administrador I, II e UI dos níveis de vencimento NS I , NS2 e NS3. 

b) Quanto ao artigo 2°, por que nível superior intermediário, tendo em vista que na Lei n.° 2.199, de 
2004 já consta na descrição dos cargos com nível superior, o nível intermediário de carreira como 
sendo o nível II? 

c) Quanto ao artigo 3°, este cria o cargo de procurador efetivo, exigindo o curso de Direito e OAB com 
vencimento de R$ 3.878,78. Os demais cargos de nível superior teriam esta mesma remuneração 
inicial? Qual é a Tabela atual de vencimentos dos cargos de nível superior? Teria isonomia existir o 
nível intermediário em comparação com os demais cargos de nível superior? 

d) Quanto ao Anexo IV, item 5, recrutamento, externo: fala em nível e na Lei atual fala classe. Qual é 
o nome correto para este caso? Seria bom incluir o padrão inicial da carreira; e interno: seria até o 
nível F como está expresso no recrutamento ou até o E como expresso na Promoção do item 6 
Perspectiva de Desenvolvimento Funcional? Caso seja até a letra F sugiro que seja feita a Emenda. 
Qual seria o critério para a progressão e promoção deste cargo específico? 
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e) Quanto ao artigo 11, dentre as atribuições do Assessor Administrativo, Jurídico e Legislativo de 
cargo em comissão estaria legal incluir a competência de emitir parecer técnico? Não seria 
competência privativa de cargo efetivo como prevê a ADIN mencionada acima? 

f) Quanto ao artigo 12, este revoga os artigos 3° e 4° da Lei 2.618 de 21 de outubro de 2009, porém 
estes artigos estão com Nova Redação previstas no artigo 7° e Anexo I deste Projeto. Teria algum 
problema este Relator fazer Emenda para correção? 

g) Quanto ao Anexo V, verifiquei a ausência de numeração da tabela salarial apresentada, pergunta-se 
sobre a possibilidade deste Relator fazer a correção para tabela de vencimentos VI, tendo em vista 
constar este número de tabela no item 5, letra a da Anexo IV. 

Atenciosamente, 

VAL MIX SILVA 
Vice-Presidente da Comissão Constituição, Legislação, 

Justiça, Redação e 0 ireitos Humanos 
Primeiro Secretário 

A Vossa Excelência o Senhor 
JOSÉ GOMES BRANQUINHO 
Prefeito Municipal 
Unaí — Minas Gerais 

AV. JOSÉ LUIZ ADJUTO n.° 117 - TELEFAX (38) 3676-1477 - CEP 38610-000 UNAÍ-MG 
HOME PAGE: http://www.unai.mg.Ieg.br  - E-MAIL: camara@unai.mg.leg.br  


	Page 1
	Page 2

