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Oficio GP n° 803-2017 

llhabela, 04 de julho de 2017 

Senhora Presidente, 
Senhora Vereadora e Senhores Vereadores, 

Encaminhamos para apreciação e deliberação dessa Egrégia Câmara Municipal o incluso 
Projeto de Lei que "Dispõe sobre a estrutura organizacional da administração pública, define 
atribuições e competências dos órgãos da administração direta e dá outras providências". 

A presente propositura visa corrigir a frágil situação do Poder Executivo, herdada de 
administração anterior, concernente aos cargos em comissão e de confiança criados pela Lei 
1.092/2015, considerada irregular aos olhos do Ministério Público. 

É necessário reconhecer que a expansão dos investimentos em próprios municipais como 
Polos de Educação Integrada, Escolas de Ensino Infantil e Fundamental, Oficinas Culturais, 
Unidades Básicas de Saúde, inclusive com a ampliação dos horários de funcionamento e as 
demandas sociais impõe à administração adaptações em sua estrutura administrativa e 
organizacional. 

A estrutura proposta neste Projeto de Lei vem ao encontro do estabelecido no Plano de 
Governo, o qual foi precedido de um amplo debate democrático, através de reuniões, trabalhos 
em grupo, contribuições individuais, cooperação de diversos segmentos da sociedade e estudos 
técnicos, publicados pelos mais variados órgãos e Institutos de Apoio à Gestão Pública. 

Os cargos em comissão tem fundamental participação na consolidação e sedimentação 
das políticas púLicas, no seu objetivo tático e na sua agenda estratégica. Neste sentido, a 
organização básica da Administração Direta se distribui em órgãos de Gestão Estratégica, órgãos 
de Gestão Intermediária e órgãos de Gestão Finalistica, os quais estão descritos nos arts. 30  e 4 1  
do Projeto. 

Neste primeiro semestre, foram observadas deficiências que exigiram adequações 
especialmente na área de direção e assessoramento, visando o aperfeiçoamento das ações da 
Prefeitura, de forma a garantir a supremacia do interesse público, proporcionando a prestação dos 
serviços públicos com maior dinamismo e eficiência no atendimento das demandas de nossa 
população, em consonância com os princípios constitucionais da Administração Pública. 

Sendo assim, foram criados nesta proposta 129 (cento e vinte e nove) cargos de Direção, 
Chefia e Assessoramento, com atribuições específicas, cuja finalidade além de prestar auxílio ao 
Chefe do Executivo e Secretários, é o de assessorar no desenvolvimento dos programas, projetos, 
ações e atividades da Secretaria a que estiver subordinado, sendo, deste modo, importante 
membro no exercício da função para a concretude das políticas públicas em benefício da 
população ilhabetense. 	 . 

"Ilhabela" Cidade brasileira campeã de preservação da Mata Atlântica. 






























































































































































