
 

 

 

Ofício nº 65/2021 

Charrua, 18 de março de 2021. 

Ao Exmo. Senhor 

Adriano Sbardelotto 

Presidente do Legislativo Municipal 

Câmara Municipal de Vereadores 

Charrua/RS 

 

Assunto: Complementação à Mensagem nº 23/2021 

   

  Senhor Presidente, 

 

  Vimos, por meio deste, complementar a Mensagem nº 23/2021, que acompanhou 

o Projeto de Lei nº 23/2021, aprovado na sessão ordinária do dia 10 de março do corrente ano. 

  Informamos que, desde o ano de 2017, quando a servidora efetiva no cargo de 

fiscal sanitária e ambiental, Jessica de Giacometti, foi designada a ocupar a Secretaria de 

Administração e Planejamento, a designação de profissional para suprir a vaga se dava através 

de contratação emergencial, com realização de processo seletivo simplificado (Processos 

Seletivos Simplificados nº 01/2017 e 01/2019). 

  Ocorre que, ao final de 2020, o Poder Executivo foi intimado, pelo Tribunal de 

Contas do Estado, de parecer emitido pelo Ministério Público de Contas nos autos do Processo 

nº 0695-0200/18-1 que, ao analisar os atos de admissão do município, divergindo do apontado 

pela equipe técnica que havia analisado as admissões e achado conforme, assim se manifestou:  

 

“[...] apesar de atendidos os requisitos da excepcionalidade e temporariedade para a 

contratação (ocorrida em virtude da necessidade de substituição de uma servidora 

efetiva que está ocupando cargo comissionado), a atividade de fiscalização é função de 

Estado, a qual apenas pode ser desempenhada por servidor efetivo com competência 

para lavrar autos de infração. 

[...] 

Entende-se que, em situações em que há necessidade da atuação fiscalizatória pelo 

Município, o correto é deslocar servidores efetivos que possuem capacidade técnica 



 

 

 

para o desempenho da fiscalização em caráter temporário, e, se necessário, contratar 

temporariamente para o exercício das atividade que forem deixadas a descoberto.” 

 

Desta forma, a fim de sanar a situação, mesmo antes de decisão definitiva do 

TCE/RS, optamos por cumprir a determinação, com a designação do servidor Cassiano 

Tolentino de Oliveira Neto, servente auxiliar em serviço gerais, para assumir tal cargo, 

considerando sua formação em agronomia, condizente com as atribuições de fiscal sanitário e 

ambiental. 

Ademais, para suprir a demanda deixada pelo servidor reaproveitado em outra 

função, não houve necessidade de contratação emergencial, tendo em vista o pedido de 

exoneração de servidora efetiva no mesmo cargo, assim possibilitando a nomeação através de 

concurso público, e designação para desenvolver atividades nos locais antes desempenhados 

por tal servidor. 

  Sendo o que tínhamos para o momento, elevamos nossos protestos de estima e 

consideração. 

 

  Atenciosamente, 

 

 

Valdésio Roque Della Betta 

Prefeito 

 


