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RESUMO 
 
 
 
 
A existência de um debate sobre a livre nomeação e a defesa de reserva de cargos para 
servidores de carreira tem levado muitos municípios a terem suas leis sobre o tema 
questionadas por órgãos de controle. O município paulista de Ferraz de Vasconcelos, 
entendendo a importância de um estudo técnico-acadêmico, buscou encontrar caminhos 
que evitem questionamentos sobre o método de escolha daqueles que ocuparão cargos em 
comissão ou funções de confiança, postos chaves na administração municipal. O estudo 
aqui desenvolvido explorou os aspectos fundamentados tanto na proposta de literatura 
internacional e nacional, nos resultados práticos identificados em países e cidades, bem 
como nos estudos da OCDE, EUPAN, nas ações judiciais propostas pelo MPSP e pelos 
julgamentos do TJSP sobre os termos de seleção, nomeação e atuação dos dirigentes 
públicos, levando em conta os requisitos e aptidões necessários para o exercício da 
função. Defende-se que a escolha dos profissionais que ocuparão as posições de dirigente 
público se dê com o auxílio de um conjunto de mecanismos ainda pouco utilizados na 
Administração Pública - a análise de competências -, alinhando competência, formação, 
experiência profissional e desempenho para entrega de resultados. O estudo se propõe a 
realizar uma análise para os cargos de dirigentes públicos, definindo parâmetros que os 
identifiquem como aqueles profissionais com capacidade de decisão e que tenham 
estruturada capacitação, sendo o ponto de partida para serem escolhidos. A capacidade 
gerencial, voltada para a eficiência, eficácia e efetividade do serviço público, é um 
atributo inegável como requisito na atividade de um gestor público. 
 
 
Palavras-chave: Dirigentes Públicos, Estratégias de Seleção, Competências Gerenciais, 
Administração Pública Municipal, Ferraz de Vasconcelos, Brasil. 
 
 
 



ABSTRACT 
 
 
 
 

The existence of a debate on the free appointment and the defense of reserve positions for 
career servants has led many municipalities tohavein their laws on the subject questioned 
by control agency. The city of Ferraz de Vasconcelos, in São Paulo, understood the 
importance of a technical-academic study, sought to find ways that avoid questioning the 
method of choosing those who will occupy positions in committee or trust functions, key 
positions in the municipal administration. The study developed here explored the aspects 
based both on the proposal of international and national literature, on the practical results 
identified in countries and cities, as well as on the studies of the OECD, EUPAN, in the 
lawsuits proposed by the MPSP and by the judgments of the TJSP on the terms of 
selection, appointment and performance of public leaders, taking into account the 
requirements and skills necessary for the exercise of the function. It is advocated that the 
choice of the public leader is given by the preliminary choice of a set of mechanisms still 
little used in the Public Administration - the analysis of competencies and the 
professionalization of the public service - aligning competence, training, professional 
experience and performance to deliver results. The study aims to perform an analysis for 
the positions of public leaders, defining parameters that identify them as those 
professionals with decision-making capacity and who have structured training, being the 
starting point to be chosen. Management capacity, focused on the efficiency of the public 
service, is an undeniable attribute as a requirement in the activity of a public manager. 
 
Keywords: Public Leaders, Choice Strategies, Management Skills, Municipal Public 
Administration, Ferraz de Vasconcelos, Brazil. 
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INTRODUÇÃO 
 

O presente trabalho discute as estratégias de nomeação de dirigentes públicos no 

Município de Ferraz de Vasconcelos, visando propor uma alteração na lei municipal que 

trata da estrutura administrativa na forma de escolha dos servidores indicados para 

exercerem cargos de direção, chefia e assessoramento. O interesse da pesquisa são os 

dirigentes públicos brasileiros, entendidos no contexto da Administração Pública e 

definidos como objeto de estudo a partir da análise da literatura nacional e internacional 

sobre o tema. 

Partindo da referência bibliográfica, identificamos que o principal aspecto dos 

modelos propostos de direção pública profissional está nas competências de gestão, eixo 

central das ações orientadas, não apenas à seleção de dirigentes, mas também à sua 

atuação e avaliação. Buscamos identificar uma estratégia de escolha dos dirigentes 

públicos que pudesse ser aplicável ao Município de Ferraz de Vasconcelos de acordo com 

as melhores práticas já feitas no Brasil, avaliando em que medida essas podem dialogar 

com as práticas internacionalmente recomendadas e passíveis de aplicação na estrutura 

administrativa municipal. 

Identificamos que ainda são poucos os estudos no Brasil que se dedicam a atender 

o tema da direção pública, das competências de gestão e gestão por resultado. Via de regra 

os compêndios existentes se dedicam a estudar os aspectos relacionados às nomeações 

políticas num contexto de um sistema de “presidencialismo de coalizão”, que se replica 

em todas as esferas, ou a atuação das burocracias existentes, principalmente em espaços 

nos quais possui capacidade decisória, sendo limitadas as análises que focam na figura 

do dirigente público, ocupantes de cargos em comissão caracterizados pelas funções de 

direção e chefia, que precisam ser entendidos como uma categoria distinta e com análise 

específica. 

No Capítulo 1 apresentamos o debate sobre o dirigente público, com sua 

estruturação na Administração Pública brasileira, a evolução histórica do modelo 

gerencial introduzido no sistema brasileiro com a reforma administrativa iniciada em 

1995 pelo extinto Ministério da Administração e Reforma do Estado (MARE) 

encabeçado pelo Professor Luiz Carlos Bresser-Pereira, buscando compreender o debate 

saindo da dicotomia existente sobre os tipos ideais estabelecidos por Max Weber – 

políticos e burocratas – e evoluindo para uma interpretação que estes se complementam, 

formando uma estrutura complexa com foco em regras e procedimentos e entrega 
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eficiente do serviço público, conciliando a lógica da carreira com o preenchimento de 

postos de trabalho através de uma técnica de gestão de pessoas e do Estado, afastando a 

concepção dualista de que apenas servidores de carreira é que são “honestos” e “bons 

profissionais” enquanto os políticos ou comissionados, de fora do serviço público, não 

buscam o interesse público, são “desonestos” e propensos a atos de clientelismo ou 

patronagem.  

Também, aborda-se as práticas recomendadas por organismos internacionais e a 

interpretação que o tema tem recebido, no Brasil, no Supremo Tribunal Federal (STF) e 

no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) após as provocações realizadas 

pelo Ministério Público de São Paulo (MPSP). 

No Capítulo 2, apresenta-se o Município de Ferraz de Vasconcelos e sua estrutura 

administrativa a partir da Lei Complementar n. 355, de 29 de dezembro de 2020, 

abordando um breve descritivo de como o tema de cargos em comissão foi tratado no 

Município entre 2005 a 2016, 2017 a 2020, até a celebração do termo de referência que 

deu início ao presente estudo, com o fim de contemplar uma percepção integral das 

atribuições ao cargos dos servidores em comissão de livre provimento, adequada à 

estrutura administrativa permanente da Prefeitura, para ao final propor, alteração da 

descrição das atribuições  dos comissionados e com o objetivo de evitar questionamentos 

de ordem judicial sobre a legislação, permitindo que haja uma reforma administrativa, 

parcial, mas que seja permanente.  

No Capítulo 3, aponta-se o percurso metodológico para a propositura final, 

partindo de estudos doutrinários e jurisprudenciais acerca das visões sobre modelos de 

contratação no serviço público – concurso e indicação para cargos de livre provimento – 

que perpassam modelos de gestão por competências e por desempenho no setor público. 

No Capítulo 4, destaca-se um diagnóstico e discussão sobre as necessidades do 

Município de Ferraz de Vasconcelos a partir dos resultados obtidos na pesquisa realizada 

junto aos atuais ocupantes dos cargos de Secretários Municipais e seus Coordenadores 

Executivos. 

No Capítulo 5, expõe-se uma proposta de alteração legislativa que permita a 

manutenção de algum grau de discricionariedade nas escolhas, cujo aspecto central está 

na confiança política, combinada com um aspecto gerencial, que tem como ponto central 

a capacidade do dirigente atuar voltado para os resultados desejados pelo governo o que 

também auxilia na criação de um valor público para o cidadão. 
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Por fim, no Capítulo 6, sistematizamos o resultado da pesquisa acadêmica 

alinhada para o efetivo uso profissional, considerando como de extrema importância a 

análise da forma de escolha do dirigente público e a compreensão de como funciona a 

Administração Pública e como governos podem implementar suas propostas apresentadas 

por ocasião das urnas.  
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1 DEBATE SOBRE O DIRIGENTE PÚBLICO 
 

 

1.1 ESTRUTURAÇÃO DOS CARGOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO 
BRASIL – O CENÁRIO VIGENTE 
 

A Organização do Estado brasileiro que se encontra nos artigos 37 e seguintes da 

Constituição da República de 1988, estabelecendo que a Administração Pública (direta 

ou indireta, em qualquer poder, em todos os entes federativos) se rege pelos princípios da 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e seus trabalhadores são 

investidos nos respectivos  cargos e após prévia aprovação em concurso público de provas 

ou de provas e títulos, salvo para os cargos de livre provimento e exoneração1. 

Ou seja, a força de trabalho da Administração Pública é constituída por servidores 

concursados e não concursados, também conhecidos como comissionados (ocupantes de 

cargos em comissão) ou de livre provimento e exoneração (inciso II do artigo 37 da 

Constituição), com atribuições de direção, chefia e assessoramento (CARVALHO (2009) 

apud MARQUES (2008)). 

O inciso V do mesmo artigo 372, por sua vez, estabelece que existem as funções 

de confiança, exclusivas de servidores concursados e efetivos, e os cargos em comissão, 

dentre os quais a lei deverá resguardar um percentual para servidores de carreiras e outro, 

que poderão ser preenchidos por trabalhadores de fora da carreira, mas com atribuição 

específica de direção, chefia e assessoramento. 

Como bem descreve Maria Fernanda Alessio (2017), é importante que fique claro 

que quando o dirigente público desempenha uma atividade técnica gerencial ainda que na 

prestação dos serviços públicos de forma direta à sociedade, sem ser auxiliar direto do 

Chefe do Executivo na tomada de decisão, fala-se de cargo de direção ou chefia, enquanto 

que, quando desempenha uma atividade não gerencial, ainda que técnica, de forma direta 

ao Chefe do Executivo, para que este tome decisões, logo, trata-se de assessoramento. 

 
1 Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: II -  a investidura em cargo ou emprego público depende 
de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a 
complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em 
comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; 
2 V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os 
cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais 
mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. 
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Portanto, o texto constitucional, como visto acima, permite que haja nomeação 

para cargos em comissão desde que a lei preveja a livre nomeação e exoneração (art. 37, 

inc. II da CF) assegurando que em funções de confiança estas devem ser exercidas apenas 

por servidores de carreira efetivos (art. 37, primeira parte do inc. V da CF); permitindo, 

ainda, que para os cargos em comissão, cuja atribuição seja de direção, chefia e 

assessoramento, indicando que o dirigente público pode ser alguém de fora da carreira 

(outsider), garantindo-se condições e percentuais mínimos previstos em lei (parte final do 

inciso V do artigo 37 da Constituição), (BRASIL, 1988).  

O servidor de carreira (efetivo) pode exercer uma função de confiança, enquanto 

o servidor público não concursado (outsider) exerce um cargo em comissão, podendo ser 

chamado de Dirigente Público ou mesmo Top Public Manages (ARANTES et al., 2010) 

em que a dificuldade está, justamente, na definição conceitual dos níveis de direção, 

chefia e assessoramento que deve ser organizado com base na confiança (GRAEF, 2008).  

O cargo em comissão, ocupado por servidor efetivo ou por um outsider, compõe 

um conjunto de atribuições relativas à direção, chefia ou assessoramento que não guardam 

qualquer similitude com a estrutura dos cargos de carreira. O elemento central destes 

cargos em comissão está na base da confiança política existente entre o nomeante e o 

nomeado. Seja ela uma confiança política, ou uma confiança por tecnicidade ou mesmo 

uma confiança de relacionamento (PACHECO, et al., 2010).   

São os cargos de confiança política que garantem ao governo (ou político eleito), 

o comando sobre a Administração e, por conseguinte, que o auxiliarão a implementar seu 

mandato, propostas políticas, planos e ações apresentados por ocasião das eleições e que 

farão com que atinja os objetivos e metas estabelecidos no plano de governo escolhido, 

por meio de uma direção da estrutura permanente. 

Assim como, na atualidade, vem se discutindo que o serviço público moderno 

deve ter em sua raiz, a seleção, recrutamento, supervisão e promoção com base no mérito; 

a escolha do servidor comissionado puro também pode ser aprimorada por um processo 

seletivo que combine mérito, de forma a assegurar a escolha de colaboradores que atuem 

com profissionalismo e efetividade da autoridade pública e que seja, o quanto possível, 

capaz de  melhorar a integridade, desempenho, transparência e governança, opondo-se ao 

clientelismo, patronagem, favoritismo, politização e a corrupção (GRAEF, et al., 2008). 

Desta forma, concorda-se com a conclusão de Aldino Graef de que “a 

transformação de várias camadas de cargos em comissão em funções gerenciais é, pois, 

uma necessidade no caminho da profissionalização da Administração Pública” e entende-
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se que a  gestão por competência pode ser um instrumento que auxilie no processo de 

escolha deste dirigente e na profissionalização do perfil destes cargos, deixando claro 

quais são os conhecimentos, habilidades e atitudes necessários para ocupar cada posição 

e buscando deixar transparentes critérios objetivos que busquem balizar a escolha dos 

dirigentes públicos, sejam eles servidores efetivos ou vindos de fora do governo (GRAEF, 

2008, p. 67).   

É pela gestão por competências que se assegurará uma Administração Pública 

moderna, que tenha eficiência, eficácia e efetividade em suas ações administrativas, sem 

que se favoreça clientelismo ou patronagem, fortalecendo a integridade, buscando a 

mitigação da corrupção por meio da troca de cargos públicos.  

Entende-se que não é a redução ou limitação do número de indicados por critérios 

de confiança política que assegurarão uma Administração Pública profissionalizada uma 

Administração Pública eficiente, efetiva e livre de corrupção ou mesmo o uso excessivo 

da politização. O debate precisa avançar para além da discussão de que cargos de livre 

provimento são instrumentos do jogo político-partidário ou do 

patrimonialismo/clientelismo/nepotismo (PACHECO, 2008).  

Para tanto, se faz necessário um constante equilíbrio entre a segurança no emprego 

e a flexibilidade buscando constantemente a supervisão sobre os servidores, concursados 

ou de livre provimento, com base em razões de mérito, analisando eventos como: 

 
Desempenho das atividades; 
Transparência; 
Autonomia gerencial; 
Recrutamento pelo Mérito; 
Motivação; 
Responsabilização (PACHECO, 2008). 

 

Nos dizeres de Herma Kuperus e Anita Rode (2016), em tradução literal: “Espera-

se que os principais gestores públicos liderem suas organizações dessa forma, mas 

também sejam exemplos de uma organização baseada em mérito e política de RH. Por 

isso, a forma como os próprios gestores são tratados é muito importante para garantir a 

alta qualidade da administração pública e dos funcionários públicos/funcionários. Eles 

são responsáveis pela 'boa governança', modernização permanente e melhoria da 

administração pública e implementação das políticas de reforma do governo3”. 

 
3 Original: “Top public managers are expected to lead their organisations in this way but are also role 
models for a merit-based organisation and HR policy. Therefore, the way the top managers themselves are 
treated is very important for guaranteeing high quality public administration and civil servants/employees. 
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No mesmo sentido é o que ocorre no Canadá4, onde a Public Service Comission 

(PSC), em português Comissão de Serviço Público (CSP), baseia a contratação dos 

servidores públicos no mérito dos contratados, em que foram definidos grupos de 

competências para se analisar o mérito do escolhido (ARANTES et al., 2010). 

Esses grupos de competências são definidos de acordo com os níveis gerenciais 

envolvidos no cargo a ser preenchido: capacidade cognitiva; visão de futuro; gestão pela 

ação e trabalho em equipe; relações interpessoais; e, capacidades pessoais como ética e 

valores, flexibilidade, políticas e programas de governo. 

Como o modelo Europeu, em que o servidor é recrutado em dois sistemas: a) 

carreira em que há uma competição (concurso) entre os muitos interessados em ingressar 

no serviço público (servidor efetivo e concursado) ou; b) por posição em que os 

interessados submetem seus currículos à escolha da autoridade politicamente eleita e são 

escolhidos de acordo com determinados critérios, podendo os candidatos serem de uma 

das carreiras públicas ou de fora dos quadros (outsiders), mas com comprovada 

experiência na Administração/Serviço Público (ARANTES et al., 2010). 

É de se ter claro que, quando se trata de uma escolha para ocupar uma posição, a 

escolha deve recair sobre aquele interessado, interno ou externo, que detenha as 

qualificações e competências exigidas para a posição específica, aliando tanto mérito 

como questões políticas, que não envolvam patronagem ou clientelismo, denominando 

como um terceiro sistema de escolha (sistema híbrido). 

A tendência na União Europeia, segundo os estudos apresentados por Herma 

Kuperus e Anita Rode (2016), junto à EUPAN5, é de crescimento do recrutamento dos 

dirigentes públicos em esferas fora da Administração Pública e com base nas 

competências e experiências necessárias para a posição específica que se busca o servidor 

e não em suas credenciais educacionais ou aprovação em concursos públicos. Tal decorre 

das exigências que têm sido levadas aos altos gestores da administração pública com 

competências novas e experiências mais amplas. 

De acordo com esses estudos, o ingresso dos altos gestores públicos, na maioria 

dos países europeus caminha para uma escolha híbrida, levando-se em consideração as 

 
They are accountable for ‘good governance’, permanent modernisation and improvement of the public 
administration and implementation of the government’s reform policies.” 
4 https://www.canada.ca/en/public-service-commission.html 
5 European Public Administration Network 
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demandas exigidas para a posição a ser preenchida, mas com alguns elementos de 

carreira, permitindo um cruzamento de carreiras no serviço público. 

Ponto importante na análise dos cargos, em carreira ou posição é que, na maioria 

dos países europeus (formados por governos com sistemas parlamentaristas), também se 

leva em conta o preenchimento da vaga de dirigentes públicos por escolha do político 

eleito, portanto pode ser uma indicação política, mas não haverá um dirigente público 

eleito. 

No Brasil, apenas em 2005 é que houve a regulamentação do inciso V do artigo 

37 da Constituição, pelo Decreto nº 5.497 21 de junho de 2005,estabelecendo, apenas 

para o Executivo Federal, percentuais mínimos dos cargos em comissão em que se 

garantiu 75% dos cargos para os níveis iniciais (DAS 1, 2 e 3) a serem ocupados pelos 

servidores de carreira e 50% para o nível DAS 4 e sem qualquer reserva para os cargos 

em comissão de níveis DAS 5 e 6 e aqueles de natureza especial (CARVALHO et al., 

2009).  

E, em 2007, que se fixa a remuneração dos cargos e das funções comissionadas 

da e na Administração Pública Federal, restando a cada um dos demais entes regulamentar 

a questão (BRASIL, 2007). 

E, mais recentemente, com a edição da Edição da Medida Provisória n. 1.042, de 

14 de abril de 2021 (BRASIL, 2021a) permitiu-se o debate no Congresso Nacional (CN) 

acerca do processo de escolha dos dirigentes públicos indicados a ocupar um cargo em 

comissão no governo federal, na administração direta ou indireta, inserindo que a escolha 

do profissional a ser nomeado ou designado para o cargo deveria ser submetido à 

realização de um processo de pré-seleção (BRASIL, 2021d). 

Referida medida provisória foi convertida na Lei n. 14.204, de 16 de setembro de 

2021 (BRASIL, 2021b) fixando, na esfera federal, que a escolha dos dirigentes públicos 

deveria ser precedida de uma pré-seleção antes da escolha definitiva pelo nomeante. 

Entretanto, o texto que tornava obrigatório o processo de pré-seleção foi vetado pelo 

Poder Executivo, mas trouxe como medida facultativa, por decreto, regulamentar a 

existência do referido processo de pré-seleção. 

Com a alteração legislativa entende-se que o debate sobre o tema de escolha de 

dirigentes públicos avança no sentido da escolha “segundo as competências gerenciais 

requeridas para o seu desempenho”, avançando um pouco mais na nomeação de 

servidores entendidos como dirigentes públicos que possuam um conjunto mínimo de 



20 
 

competências de gestão necessárias para que se exerça a função pública (ALESSIO, 2017, 

p.46). 

 

 

1.2 HISTÓRICO DO MODELO GERENCIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
 

De acordo com Luiz Carlos Bresser-Pereira a Nova Administração Pública foi 

implementada em resposta à crise fiscal, crise no modo de intervenção do Estado, crise 

do modelo burocrático, responsável pela administração do Estado e também à crise 

política. Visava, em síntese, a transformação da cultura burocrática que permeava a 

administração pública brasileira, incutindo uma nova cultura denominada gerencial 

(BRESSER-PEREIRA, 2007, p. 75 – 121). 

O termo “cidadão-cliente” é utilizado, inclusive, como forma de se aproximar da 

lógica de mercado. Esse processo refere-se à aplicação das ideias e ferramentas de gestão 

mais recentes do setor privado adaptadas ao setor público, englobando, por exemplo: os 

programas de qualidade, a reengenharia organizacional, a administração participativa 

entre outras (BRESSER-PEREIRA, 1999, p. 8).  

Para explicar de forma esquemática a reforma, foi elaborado um quadro baseado 

na definição da forma de propriedade e gestão das instituições públicas, considerando 

como: estatal o núcleo estratégico e as atividades exclusivas; público não-estatal os 

serviços exclusivos que podem ser publicizáveis; e as atividades cuja produção são 

voltadas para o mercado podendo ser privatizadas (MARE, 1995).  

No Brasil, as propostas da vertente gerencial foram concebidas e implementadas, 

conforme Paes de Paula (2008) durante o governo de Fernando Henrique Cardoso (1994-

2002), com a presença ativa do ex-ministro da Administração e Reforma do Estado, Luiz 

Carlos Bresser Pereira. A administração pública gerencial tem como principais objetivos, 

segundo Luiz Carlos (Bresser Pereira, 1998, p. 111 – 112):  

 
“Aprimorar as decisões estratégicas do governo e da burocracia; oferecer 
condições que garantam a propriedade e o contrato, para que se promova um 
bom funcionamento dos mercados; garantir autonomia e capacitação gerencial 
do administrador público; certificar a democracia através da prestação de 
serviços públicos voltados para o “cidadão-cliente” e controlados pela 
sociedade”.  

 

A administração gerencial procura, sem se afastar do estado de direito, adequar as 

organizações públicas às contingências específicas de lugar e momento, emprestando-
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lhes sobretudo maior agilidade e eficiência; priorizando, portanto, os resultados. Tenta 

igualmente recuperar a identificação dos cidadãos com o Estado, voltando-o a eles. Faz 

da transparência e do controle alavancas da eficácia dessas organizações. Introduz 

também mecanismos de quase-mercado ou concorrência administrada com vistas a 

aprofundar os ganhos de eficiência (MARE, 1995). 

 
Uma das principais mudanças propostas pela reforma administrativa é a de 
substituir a desconfiança generalizada nos administradores públicos (e 
políticos) por "um grau ainda que limitado de confiança" (Bresser-Pereira, 
1996). Nesse caso, a maior autonomia para administrar é balanceada pelo 
compromisso com os resultados a serem atingidos, e pela transparência das 
informações sobre desempenho institucional — através do contrato de gestão. 
Trata-se da mudança sobre o que controlar; O controle não será mais 
exclusivamente sobre processos, mas fundamentalmente sobre resultados 
(entendendo a legalidade dos atos administrativos como requisito necessário, 
mas não suficiente para a accountability) (PACHECO, 2010, p. 193).  

 

 

1.2.1 Cargos Comissionados na Administração Pública na pós-reforma Gerencial de 1995 

 

É possível que o ocupante do cargo comissionado não possua capacitação 

profissional exigida, sendo esta considerada a falta de conhecimento ou experiência 

técnica, a qual decorre de exigência para o normal exercício das atribuições do cargo.  

Raquel Cruz (2008) admite que as reformas administrativas não romperam com a 

prática da livre nomeação para os cargos de DAS e tampouco criaram, de forma 

consistente, carreiras meritocráticas na administração direta, mas a reforma da década de 

1990, idealizada por Bresser-Pereira, ao formar burocratas de carreira, interessados 

também em ocupar cargos de confiança, restringiu o espaço da patronagem política. Nesta 

perspectiva, a autora considera que as carreiras criadas em núcleos estratégicos do Estado 

são compostas por membros que são candidatos naturais aos cargos de comissão.  

Ainda, Raquel Cruz (2010, p. 315), aponta que quando se tem como referência a 

burocracia estatal, que responde pelas atividades essenciais do Estado, a lógica é de que 

se busca mais introduzir novas técnicas de gestão de pessoas para que não seja orientada 

para partidarizações ou mesmo patronagem (OCDE, 2008), onde: 

 
“POLLITT (2000) destaca que a nova gestão pública tende a enfatizar os 
aspectos negativos da burocracia tradicional, acusando-a de rígida e 
centralizada, mas esquece suas virtudes, como a continuidade, a honestidade e 
o comprometimento com a equidade no atendimento aos cidadãos. O equívoco, 
diz o autor, é tomar esses pontos negativos e positivos como presentes em 
todos os países, quando há gradações. Como a burocracia de cada país possui 
sua própria conformação e as propostas de reformas são adotadas de acordo 
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com suas possibilidades, em cada um a modernização dos recursos humanos 
trará perdas e ganhos. Definitivamente, não se trata de abandonar a tradicional 
burocracia weberiana para adotar na íntegra o modelo proposto pela nova 
administração pública” (OCDE, 2008). 

 

Conforme Regina Pacheco (2008), a acomodação dos funcionários de carreira nos 

cargos de comissão tem mais relação com a falta de avanço nas reformas estruturais das 

carreiras de Estado e a remuneração do setor público, já que, muitas vezes a concessão de 

um cargo em comissão a um servidor concursado serve apenas para a concessão de uma 

melhor remuneração:  

 
"Portanto, o fato de não termos nunca concluído a constituição de uma 
burocracia meritocrática, é também um fator que impede avanços no debate 
sobre dirigentes públicos. O argumento recorrente é o da necessidade de 
profissionalização do serviço público’, que algumas vezes é utilizado para usar 
nomeações como complementação de salário, outras significa defender a 
reserva de cargos de direção para funcionários de carreira” (PACHECO, 2008, 
p. 9).  

 

A partir da reforma gerencial “desenhou-se um modelo de burocracia 

meritocrática compatível com a flexibilidade de nomeação que sempre caracterizou a 

administração brasileira” (CRUZ, 2009, p. 6).  

A ideia, sinteticamente, era de que os burocratas egressos das novas carreiras de 

Estado fossem incorporados progressivamente ao alto escalão do núcleo estratégico do 

Executivo Federal.  

Ou seja, estes burocratas, que detêm expertise em formulação, implantação e 

avaliação de políticas públicas, tornar-se-iam naturalmente candidatos ou concorrentes 

aos cargos de comissão. Entretanto, como demonstra Rachel Cruz (2009), a análise das 

legislações posteriores revela certa permeabilidade entre certos cargos de DAS de livre 

nomeação e aqueles vinculados a carreiras. 

No governo federal, com o objetivo de limitar as indicações políticas aos cargos 

de secretarias executivas ou secretarias nacionais dos ministérios, instituiu-se, pelo 

Decreto nº 5.497/2005, a reserva de cargos para alguns níveis de DAS a servidores 

públicos. Contudo, entendemos que a análise da legislação vigente não deve se limitar à 

quantidade de cargos em comissão ou seu nível hierárquico, mas sim pelo efetivo estudo 

da estrutura organizacional do ente público objeto da análise; a natureza das atribuições 

desempenhadas pelos dirigentes públicos e a qualidade do serviço público que é prestada 

à sociedade, sob pena de se cair na dicotomia de Burocracia versus clientelismo, ou 

burocratização versus excessiva politização, com ênfase de que o servidor público 
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concursado é melhor que o servidor público comissionado não concursado (ALESSIO, 

2017). 

 

 

1.2.2 Nomeação dos Dirigentes Públicos em Cargos em Comissão  
 

Tem-se uma cultura ainda muito calcada nos preceitos que Sérgio Buarque de 

Holanda trouxe em Raízes do Brasil, como “Patrimonialismo” na discussão do público e 

privado, apresenta: 

 
“Eles se caracterizam justamente pelo que separa o funcionário “patrimonial” 
do puro burocrata conforme a definição de Max Weber. Para o funcionário 
“patrimonial”, a própria gestão política apresenta-se como assunto de seu 
interesse particular; as funções, os empregos e os benefícios que deles aufere 
relacionam-se a direitos pessoais do funcionário e não a interesses objetivos, 
como sucede no verdadeiro Estado burocrático e “O Estado não é uma 
ampliação do círculo familiar e, ainda menos, uma integração de certos 
agrupamentos, de certas vontades particularistas, de que a família é o melhor 
exemplo.(...)” (HOLANDA, 1995, p. 141).  

 

Daí a necessidade de se buscar o equilíbrio nas nomeações possíveis para os 

cargos em comissão, sem se desconsiderar que há pressupostos de controles mútuos e, 

principalmente, sobre o controle da burocracia pelo político, o padrão burocrático não 

será sempre meritocrático, assim como o político não será sempre clientelista 

(LOUREIRO, et al., 2014). 

Percebe-se que aqui se encontra o grande nó dessa questão. A legislação 

infraconstitucional de cada ente nacional ou subnacional, pode prever a possibilidade de 

escolha de um servidor público comissionado outsider e não apenas entre os servidores 

de carreira do serviço público desde que a estes sejam garantidas condições e percentuais 

mínimos e que as atribuições do cargo sejam de direção, chefia e assessoramento. 

O modelo de burocracia ensinado por Max Weber é, comumente, usado como 

ponto de partida para as discussões sobre as relações entre burocratas e políticos, em que 

os primeiros são tidos como especialistas técnicos que aconselham e executam, com 

eficiência, as decisões tomadas pelos políticos. 

Ainda que também tenha deixado latente que os funcionários públicos de carreira 

poderiam dominar os políticos por conta de seus conhecimentos técnicos superiores e, 

eventual experiência sobre o funcionamento da Administração Pública. 
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De acordo com a imagem da burocracia weberiana, as carreiras do setor público 

se associam a especialização como fundamento da atuação, com controle sobre 

documentos e um compromisso com a organização que só poderia vir desses profissionais 

especializados na administração pública onde a burocracia meritocrática6 serviria para 

limitar práticas patrimonialistas e clientelistas, promovendo uma racionalidade imparcial 

à execução dos interesses públicos, já que os servidores seriam sempre aprovados em 

concurso de provas ou de provas e títulos. 

Um ponto interessante para a composição dessa narrativa, vem da visão do ‘ente’ 

que este trabalho aborda, podendo ser ele um servidor de carreira, ou um político, ou 

mesmo um técnico/especialista que venha assumir um cargo comissionado. As variantes 

de perfis que atuarão, nessa atribuição, necessitam convergir em pontos que tragam 

benefícios à sociedade.  

Em situações dos cargos a serem assumidos, tanto pelo servidor de carreira, como 

pelo técnico/especialista, de modo geral o ‘burocrata’, se percebe com um foco nas regras 

e procedimentos, manutenção do modelo vigente e até mesmo corporativismo. Contudo, 

quando um político assume o cargo, ele está lidando em dois hemisférios, como cita 

Weber:  

“Viver ‘para’ a política ou viver ‘da’ política. Esse contraste não é, de forma 
alguma, exclusivo. Em geral, o homem faz as duas coisas, pelo menos em 
pensamento e, certamente, também a ambas na prática. Quem vive ‘para’ a 
política faz dela a sua vida, num sentido interior. Desfruta a posse pura e 
simples do poder que exerce, ou alimenta seu equilíbrio interior, seu 
sentimento íntimo, pela consciência de que sua vida tem sentido a serviço de 
uma ‘causa’. Nesse sentido interno, todo homem sincero que vive para uma 
causa também vive dessa causa. A distinção, no caso, refere-se a um aspecto 
muito mais substancial da questão, ou seja, o econômico. Quem luta para fazer 
da política uma fonte de renda permanente, vive ‘da’ política como vocação, 
ao passo que quem não age assim vive ‘para’ a política (WEBER, 1963, p. 
105).  

 

A partir dessa cultura de modelo profissional histórico, percebe-se que o 

comportamento dos ocupantes dos cargos públicos exige inúmeras condições e critérios 

para que a atuação possa realmente trazer benefícios ao cidadão ou melhor qualidade na 

gestão da máquina pública, mas sem restringir e limitar nas potencialidades e 

oportunidades durante o mandato. 

 
6 Aquela cujo ingresso na administração pública só é possível mediante aprovação em concurso público de 
provas ou de provas e títulos, com estabilidade e progresso na carreira por decurso de tempo e que, portanto, 
teria atuação neutra e imparcial. 
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Ainda segundo a lógica da burocracia weberiana, o ethos do burocrata estaria 

assentado na obediência à norma e à hierarquia da organização e seu poder encontraria 

fundamento na aplicação impessoal da regra, no qual, por definição, o espaço para o 

discernimento e julgamento pessoal seria reduzido ou inexistente, já que possui 

estabilidade e teria uma atuação neutra e imparcial.  

Enquanto o ethos do dirigente público teria uma conduta orientada não a partir do 

cumprimento da regra, mas sim da utilização eficiente dos recursos disponíveis com 

vistas à maximização de resultados com possibilidade de uso do privilégio de 

autorregulamentação e um status de prestígio e autonomia (LOUREIRO, et al., 2010, p. 

335). 

Com isso a importância em apontar o estudo de caso sobre o Ministério da 

Fazenda feito por Maria Rita Loureiro et. al. (2014, p. 47) em que os autores apontam 

para a necessidade de se enxergar que há complementariedade entre os atores políticos e 

burocratas já nos estudos de Weber, sem o maniqueísmo de que existem uma “guerra” 

entre os burocratas que seriam os bons e os políticos que seriam os maus:  

 
“Fugindo de uma visão dicotômica, Max Weber (1974) já apontava para a 
inseparável complementaridade entre esses dois atores políticos nas 
democracias contemporâneas. Segundo seu argumento, em uma sociedade 
complexa e democrática, são reservadas aos burocratas as tarefas técnicas e 
especializadas, fundamentais para a racionalização da ação do Estado, 
especialmente em um mundo em que há o aumento do papel do governo e das 
demandas por serviços públicos; aos políticos, por sua vez, cabe exercer o 
papel da liderança numa sociedade democrática de massas, essencial para que 
não haja uma rotinização da gestão do Estado, o que levaria à perda dos 
objetivos intrinsecamente políticos da ação de todo e qualquer governo. Esta 
inseparável complementaridade entre políticos e burocratas é fundamental para 
a garantia da ordem democrática”, (destaque não consta do original)” 
(WEBER, 1974). 

 

França, Alemanha e Japão formaram suas carreiras burocráticas seguindo esse 

padrão weberiano, entretanto sem essa leitura dualista, enquanto outros, como os EUA, 

criaram carreiras mais flexíveis, ainda que seguindo uma lógica meritocrática. 

O que importa é que os critérios de elegibilidade, recrutamento, formas de 

nomeação, contratação, progresso na carreira e os limites da discricionariedade não foram 

iguais no mundo. 

Da mesma forma, Silberman apud Pacheco (2010, p. 308), partindo da lógica 

weberiana do estudo da burocracia estatal, analisando a formação da burocracia na 

França, Japão, Grã-Bretanha e Estados Unidos criou uma teoria que, embora se aplique 

com limitações por conta da imprecisão dos conceitos de alta e baixa incerteza e limitando 
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a dois modelos de burocracia, apenas, identificou o contexto político em que foram 

criadas as carreiras burocráticas, mormente quanto à limitação das nomeações 

estritamente políticas e a introdução de critérios de mérito para ingresso no funcionalismo 

e sua progressão. 

Silberman (1993) trouxe uma relação de uma burocracia que pode ser orientada, 

formada, para a profissionalização ou para a organização. Enquanto a burocracia 

organizacional se caracteriza pela carreira no serviço público, desde a formação, com 

estabilidade e que resulta num monopólio da organização pelos burocratas (captura da 

organização pelos burocratas, nos dizeres de Weber), a burocracia profissional se 

caracteriza pelo treinamento profissional do indivíduo de forma ampla e não apenas 

relacionada ao exercício da atividade pública, o que lhe permite ser nomeado para altos 

postos de acordo com sua capacidade, sem a necessidade de aguardar treinamento na 

Administração.  

O arranjo na profissionalização é menos sistemático e previsível, não sendo a 

antiguidade uma questão essencial para promoção na carreira. O modelo de Silberman se 

reflete nas aplicações vistas pela OCDE (Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico) quando analisa 12 de seus países membros7 e identifica 

dois sistemas: o sistema de carreira (carrer-based) e o sistema de emprego (position-

based), que permite a contratação de outsiders para os cargos de direção, aumentando o 

número de potenciais candidatos.  

Contudo, para os estudos analisados, os dois sistemas não teriam uma 

convergência plena, mas sim a adoção e adaptação de alguns elementos sobre o sistema 

tradicional. Outro ponto interessante dos estudos conduzidos pela OCDE está na 

tendência que os países analisados possuem de se concentrar na gestão de recursos 

humanos analisando as capacidades de seus dirigentes e não a gestão de desempenho, 

embora já existissem reformas administrativas neste sentido (OCDE, 2003). 

Pode-se observar, ainda, que de acordo com Francisco Longo (2007) e a OCDE 

(2003), flexibilidade é o que melhor define a tendência de gestão de recursos humanos na 

Administração Pública, utilizando-se de elementos do setor privado na vida cotidiana da 

sua força de trabalho, não apenas quanto a aspectos de mobilidade funcional como 

também na busca de critérios menos rígidos para recrutamento, seleção, avaliação, 

promoção e planejamento dos postos de trabalho. 

 
7 Bélgica, Canadá, Finlândia, França, Itália, Coréia, México, Holanda, Nova Zelândia, Espanha, Reino 
Unido e Estados Unidos. E uma breve análise da reforma administrativa alemã. 
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Na questão de recrutamento a doutrina aponta para superarmos as seleções 

baseadas em conhecimentos (meritocracia do concurso) para inserir também, de se levar 

em consideração as competências necessárias para que o servidor ocupe o cargo, abrindo, 

muitas vezes, espaço para contratações de pessoal de fora do serviço público, 

especialmente para as funções de direção, chefia e assessoramento, obtendo um maior 

comprometimento com resultados por parte daquele que é contratado, premiando, 

definitivamente, o mérito de cada interessado na prestação do serviço público. 

É de se ter claro que, prevalecendo o sistema organizacional (sistema de carreira, 

apenas), a máquina pública é incapaz de produzir dirigentes comprometidos com 

reformas administrativas ou mesmo com a implementação efetiva de um plano de 

governo, especialmente quando este for contrário ao corpo burocrático. Daí porque 

muitos países têm implementado em seus sistemas, de forma destacada, unidades 

específicas de gerenciamento da alta administração, abrindo espaço para o setor externo 

dentro do setor público. 

Nesse sentido se caracteriza o dirigente público, ele vai além dos políticos e 

burocratas já que sua atuação requer competências específicas de direção, aos quais se 

concede o "direito de dirigir" (não que políticos ou burocratas não o tenha) a partir da 

contratualização prévia de resultados e de critérios de racionalidade econômica segundo 

(LONGO (2003) apud PACHECO, 2010).  

Diversos países redefiniram seus modelos e critérios da função pública, 

destacando um estatuto específico para os ocupantes dos cargos de direção, passando a 

contratá-los com base em resultados, e sendo possibilitada a contratação de outsiders nos 

postos de direção (PACHECO, 2010, p. 188). 

Através de acordos, ainda que pré-estabelecidos entre os envolvidos, a serem 

alcançados pelo dirigente público, em troca de um grau maior de flexibilidade, a 

contratualização de resultados no setor público substitui o controle clássico político (pela 

hierarquia) e burocrático (pelo cumprimento de normas) pelo controle baseado em 

resultados e que dá visibilidade aos resultados alcançados (PACHECO, 2010, p. 197).  

Seguindo essa lógica é importante aproveitar as diferentes conceituações de 

dirigente público e, sem pretender esgotar as definições existentes, aproveitando os 

apontamentos de Maria Fernanda Alessio (2017, p. 32) que resumidamente aponta as 

definições sobre o que seria um dirigente público. 
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Observa-se que as definições nem sempre são convergentes e partem de diferentes 

aspectos analíticos, ora orientados pela natureza da atuação do dirigente, ora baseados no 

perfil requerido para o exercício de direção: 

 
Autores Definição adotada para o dirigente público 

 
LAFUENTE; 
MANNING; 

WATKINS (2012, p. 
2) 

- Categoria mais alta de gestão do serviço público. 
- Exclui cargos próprios de indicações políticas. 
- Com habilidades específicas de liderança estratégica. 
- Capazes de gerenciar e coordenar dimensões políticas e operacionais na 

implementação das políticas públicas.  

JIMÉNEZ 
ASENSIO 

(2012) 

- Responsáveis por impulsionar reformas estruturais e inovadoras. 
- Dotados de competências gerenciais, lealdade institucional e responsabilidade pela

gestão. 
- Servem ao político (quem detém a visão estratégica). 

 
MARTÍNEZ PUÓN 

(2011, p. 47) 

- Atuam no âmbito de uma organização burocrática. 
- Responsáveis por interpretar e implementar as decisões políticas, mobilizando o 

apoio dos servidores públicos profissionais. 
- Características de liderança, visão estratégica, negociadores com atores internos e 

externos, porta-vozes dos resultados alcançados. 

ARANTES et al 
(2010, p. 112) 

- Ocupantes de cargos no alto escalão governamental. 
- Com responsabilidade significativa pelas políticas públicas. 
- Oriundos ou não das carreiras do funcionalismo. 

 - Dirigem organizações públicas, procurando alinhá-las às políticas de     governo
e mobilizando recursos para maximização dos resultados. 

KUPERUS; RODE 
(2008, p. 1) 

- Capacidade de liderança, promoção de inovações e gestão de mudanças, de 
comunicação efetiva e permanente diálogo com atores internos e externos, de 
gestão de recursos financeiros, humanos e de processos, e de entregar resultados 
previamente acordados. 

 
 

DE BONIS 
(2008) 

- Ator político movido pelo ethos da racionalidade econômica 
- Competências gerenciais, capacidade de julgamento e responsividade ao político

eleito. 
- Curto tempo de permanência em determinada posição. 
- Seleção realizada por processos formais ou informais de avaliação de suas 

competências e de sua afinidade e lealdade. 
- Origem no setor público ou privado. 

 
SHEPERD 
(2007, p. 4) 

- Gerenciam a interface político-administrativa das organizações públicas, o que 
requer empatia e confiança, capacidades políticas e culturais. 

- Gerenciam a organização, garantindo que produza o resultado desejado, devendo
atuar como managers e não como burocratas. 

 
 

MOREY JUAN 
(2004) 

- Atuação profissional. 
- Conhecimento da realidade organizacional e do ambiente político em que atuam.
- Contato com os burocratas, mas também com o nível político. 
- Desenvolvem atividades como análises de programas políticos, conectando-

os com a realidade administrativa da organização, avaliando sua viabilidade e
desenvolvendo ações que contribuam para sua operacionalização e implantação.

CLAD 
(2003, p. 26) 

- Cargos de direção imediatamente subordinados ao nível político. 
- Dirigem estruturas e processos pelos quais se implementam políticas públicas 

e se produzem serviços públicos. 
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CHILE 
(2003) 

- Funcionários de exclusiva confiança da autoridade política. 
- Desempenham cargos de chefia na direção de órgãos públicos ou de unidades 

administrativas destes órgãos. 
- Desempenham funções predominantemente de execução de políticas públicas 

e de provisão direta de serviços à sociedade. 

LONGO 
(2003) 

- Ethos específico de atuação, orientado pela racionalidade econômica e uso
eficiente de recursos visando à maximização dos resultados. 

 

PACHECO 
(2002b, p. 15) 

- Respondem diretamente aos Ministros de Estado e à sociedade. 
- Ocupam os cargos DAS 5 e 6 e equivalentes na estrutura da Administração

Pública Federal. 
- Têm responsabilidade pelas políticas públicas e pelo desempenho das

organizações públicas. 
- Fazem parte da equipe de governo e assim, além de responsáveis pelos

resultados da organização que dirigem, são corresponsáveis pela
implementação do programa de governo, e pelos resultados do governo como
um todo. 

 
ALIENDE 

(1996) 

- Capacidade de identificação com os objetivos globais e setoriais da organização 
na qual desempenham sua tarefa. 

- Assessoramento e apoio à classe política na tomada de decisões e determinação
das políticas públicas. 

- Atuação em quatro áreas prioritárias: planejamento e formulação de estratégias;
alocação de recursos; direção e integração de equipes e recursos humanos; e
negociação e solução de conflitos. 

Tabela 1: Visões sobre o “Dirigente Público” 
Fonte: Maria Fernanda Alessio (2017). 

 

As definições acima apresentam a percepção de diversos pesquisadores, em 

variados países no mundo, que estão olhando este tema e buscando meios e soluções da 

escolha do cargo de dirigente público ter condições de entregar com eficiência as políticas 

públicas na forma estipulada pela agenda do político eleito. Visto as complexidades 

inerentes do setor público e as formas exclusivas de trabalho é que estes autores acima 

buscam definir o que seria esse ‘dirigente’ e suas competências, fazendo, ora pela 

natureza da atuação, ora pelo perfil requerido para a atividade de gerente público.  

Nessa atribuição de direção, chefia ou assessoramento surge o gerencialismo 

como ponto central da discussão nesta nova gestão pública, trazendo padrões de 

transparência, quer para o desenvolvimento das atividades dos servidores públicos e seus 

dirigentes, quer para o os mecanismos utilizados para a consecução das atividades 

estatais, deslocando os limites entre política e gestão a partir da ampliação que se dá à 

discricionariedade dos dirigentes públicos, com maior controle ou ocupação dos espaços 

do território político (OCDE, 2003, p. 12).  

Portanto, reitera-se, crê-se poder afirmar que, a carreira em si não é fonte de poder 

em que, por si, garanta acesso aos cargos de dirigentes públicos, salvo quando associada 

ao elemento político da indicação/nomeação. E, a nomeação política não é, por regra, de 
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todo negativa ou positiva, o que se precisa é que além das orientações e afinidades 

pessoais ou teóricas ou mesmo político-partidárias, o indicado possua capacidades e 

competências técnicas adequadas ao cargo que se está sendo indicado e nomeado, já que 

“considerando que as escolhas para os cargos da alta burocracia são sempre políticas, 

pretende-se, com essa distinção, dar conta da especificidade das nomeações políticas que 

não se fazem pelos critérios mais comumente utilizados” (LOUREIRO, et al., 2014, p. 

68). 

 

 

1.3 GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR 
COMPETÊNCIA 

 

É de se ter claro que o foco em gestão de competências não se preocupa com o 

que se faz hoje, mas sim com o que se pretende de eficiência para o amanhã, focando as 

necessidades futuras da Administração Pública, tanto do ponto de se estabelecer padrões 

de atividade, como também as características dos servidores e dos dirigentes públicos 

(KUPERUS, et al., 2016). 

Também é importante ser feita uma diferenciação entre o que seria a gestão por 

competências, da gestão de competências em si, já que muitas vezes os termos são 

utilizados como expressão sinônimas8, assim, temos: 

 
Gestão “de” competências (competence management) está focada nas 
habilidades, padrões a serem atingidos e o que se pode ou está sendo medido 
– é conhecimento com a habilidade. 
Gestão “por” competência (competency management) se refere à 
comportamento, formas de comportamento e como os padrões de 
comportamento são alcançados – são as habilidades combinadas com atitudes 
e comprometimentos individuais do gestor (KUPERUS, et al., 2016). 

 

A competence management nos ajuda a identificar e medir a habilidade das 

pessoas enquanto a competency management nos ajuda a identificar e medir as formas de 

comportamento e os padrões que podem ser alcançados na execução do serviço e da 

gestão pública. 

De acordo com os principais estudos europeus, dos quais destaca-se aqueles 

utilizados pelas pesquisadoras Herma Kuperus e Anita Rode (2016) para a elaboração dos 

 
8 Entende-se que a confusão decorra da tradução dos termos “competency manegement” e “competence 
manegement”. 
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estudos feitos à Rede Europeia de Administração Pública9 (EUPAN), na conjuntura de 

“Mundo VUCA”10 de volatilidade, incertezas, complexidades e ambiguidades, mesmo 

com  as habilidades que se esperam dos dirigentes públicos e servidores em geral, eles 

continuarão sofrendo as dificuldades, ainda que existam processos de seleção 

aperfeiçoados (JOHANSEN, 2012). 

Gestão e liderança não se confundem, embora sejam formas de autoridade. 

Líderes eficazes, geralmente, precisam de habilidades gerenciais e organizacionais de 

forma a manterem sistemas, instituições e grupos unidos e coesos de modo que os 

objetivos de governo possam ser atingidos. Vale dizer que o líder, enquanto dirigente 

público ou dirigente dentro da Administração Pública, é aquele que possui capacidade 

suficiente para orientar e mobilizar outras pessoas para um fim ou propósito específico. 

Precisa ser aquele que, tendo recebido os ideais de governo, consiga colocar e 

implementar políticas públicas na forma desenhada e desejada pelo governo em exercício 

(WEF, 2014). 

O gestor público, dirigente ou não, eleito ou não, concursado ou não, 

especialmente nos países democráticos estão impedidos de se distanciar dos destinatários 

das políticas públicas (o povo em geral), reivindicando eventuais defesas de interesses de 

privacidade, já que a accountability é regra que impõe total responsabilidade e 

comportamentos de uma conduta ética, tanto no campo moral como financeiro, 

especialmente por vivermos uma sociedade em rede, cujo comportamento dos dirigentes 

públicos depende do seu relacionamento com seus seguidores, que é resultado de uma 

revolução tecnológica da informação (CASTELLS, 2006). 

Dirigentes públicos precisam lidar com questões altamente complexas em 

ambientes voláteis e incertos, fornecendo respostas para questões políticas e sociais no 

curto prazo tendo em vista o planejamento e objetivos de longo prazo que foram 

estabelecidos pelos líderes políticos, assumindo papéis diferentes e com uma integração 

de funções que vão desde gerente e parceiro da sociedade a um conselheiro político do 

dirigente político, onde se configura, muitas vezes a confiança necessária para que aceite 

aquele profissional outsider na execução de funções que muitas vezes poderiam ser 

desempenhadas por um técnico e não na condição de chefia, assessoramento ou direção. 

 
9 EUPAN – European Public Administration Network 
10 “In a VUCA world – one characterized by volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity – traditional 
leadership skills will not be enough.”  



32 
 

De acordo com os estudos da Rede Europeia de Administração Pública (EUPAN), 

não existe um tipo de líder ideal, mas qualidades que todos eles devem demonstrar onde 

entendemos que tais qualidades nem sempre estarão reunidas, mas, minimamente, devem 

ser procuradas constantemente: Cooperação; Integridade e Reflexão (KUPERUS, et al., 

2016, p. 42). 

Onde na cooperação o líder compartilha, na prática, o conhecimento que tem com 

seus liderados; na integridade, o líder é sincero e tem consciência do interesse público 

envolvido; enquanto a reflexão é a autoconsciência do líder que, fazendo perguntas certas, 

coloca em prática o curso esperado da política pública. Essas qualidades são sempre 

colocadas no contexto e na finalidade da Administração Pública. 

Visto isso, faz-se necessário colocar em prática o planejamento e projeto das 

competências que se pretende ao cargo que precisa ser ocupado, desenhando posição, 

tarefas e funções que serão exigidas do dirigente público, tais como competência de 

liderança, visão estratégica, habilidades de comunicação, networking e construção de 

relacionamentos, autorreflexão, diversidade e orientação sobre a Administração Pública. 

O dirigente público precisa ter uma compreensão de questões múltiplas e 

complexas, com uma capacidade de comunicação com diversos atores, de forma que 

antecipe e preveja mudanças, tenha um alto grau de tolerância e resiliência, mas 

principalmente uma habilidade de lidar com gestores políticos, de forma a introduzir na 

Administração Pública projetos de inovação e tecnologia, bem como a aceitação de 

eventuais fracassos e responsabilizações decorrentes 

Para o cargo de dirigente público, no exercício do diálogo com gestores públicos, 

é extremamente importante a tomada de decisão para eventuais riscos, liderando grandes 

projetos, aumentando a capacidade de inovação na Administração Pública, daí a razão 

que se funda a escolha dos líderes comissionados com base na gestão por competência.  

Uma das mais conhecidas definições para competência, pelo mercado corporativo 

foi escrita por Scott B. Parry em sua obra “The quest for competencies” em 1996, na qual 

ele diz:  

“Competências é um agrupamento de conhecimentos, habilidades e atitudes 
correlacionados, que afeta parte considerável da atividade de alguém, que se 
relaciona com o desempenho, que pode ser medido segundo padrões pré-
estabelecidos e que pode ser melhorado por meio de treinamento e 
desenvolvimento” (LOPEZ, 2016). 

 

Esse agrupamento pode ser descrito nos pilares de competência, como: 
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Conhecimento: é o saber adquirido, ou seja, para o indivíduo é a compreensão 
de conceitos e técnicas que são necessários para atingir seus objetivos e que 
são adquiridos através de diferentes recursos, desde a simples observação, 
leituras, um treinamento realizado e sua própria formação acadêmica. 
Habilidade: é o saber fazer ou poder fazer, ou seja, para o indivíduo representa 
a sua aptidão em atividade prática para o desempenho de sua missão e está 
associada à capacidade de produzir a partir do conhecimento adquirido, a 
experiência prática e o aprimoramento progressivo das aptidões desenvolvidas 
com o tempo e a experiência. 
Atitude: é o ser ou querer fazer, ou seja, para o indivíduo é a decisão consciente 
e emocional de seu modo de agir e reagir no dia a dia em relação a fatos e 
outras pessoas de seu ambiente (LOPEZ, 2016). 

 

Encontram-se inúmeras narrativas de gestores por todos os lugares relatando as 

questões de um bom técnico, promovido à função gerencial, não consegue desempenhar 

a contento a nova atribuição. As expectativas quanto a esse empregado/servidor são 

decepcionantes para ele em si, e para os líderes.  

A atuação em uma função gerencial exige diversas outras habilidades, além da 

técnica. Um profissional considerado ‘eficiente’ deve dominar o conjunto Conhecimento, 

Habilidade e Atitude (CHA) - onde os seus conhecimentos na área são notáveis, ele sabe 

o que deve ser feito e tem condições de tomar as medidas necessárias para solucionar as 

questões que envolvem a atuação profissional no setor público/privado. 

Para Kalil Pires et al. (2005), a legislação em vigor mantém a exigência do nível 

de conhecimentos e habilidades dos candidatos, mas não elencando o perfil 

comportamental, as atitudes, a conduta pessoal e interpessoal do futuro servidor. Traços 

de personalidade, motivação, postura e valores acabam surgindo após o servidor estar 

desempenhando suas tarefas, gerando assim problemas de adaptação no trabalho, a baixa 

produtividade e os altos índices de doenças nesses profissionais ou na equipe de trabalho. 

A área de Recursos Humanos da Secretaria Administrativa da prefeitura, tem uma 

nobre função de ajudar a alocar os melhores recursos, com as competências necessárias 

às Secretarias, Departamentos e Ações/Projetos estratégicos da Prefeitura, atuando 

proativamente na consecução dos objetivos de atendimento ao público ferrazense. 

Promovendo o alinhamento das ações do governo com as competências do corpo de 

comissionados da organização. 

Para Idalberto Chiavenato (2002), as atividades de recrutamento e seleção formam 

uma dimensão crucial no modelo de Gestão por Competências, se bem conduzidas fazem 

com que as organizações tenham maior probabilidade de trazer os talentos alinhados com 

as estratégias e a missão da organização, caso contrário os custos serão elevados. 
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1.4 GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR 

DESEMPENHO 

 

O olhar para melhoria da qualidade da prestação do serviço público aos cidadãos 

tem sido pauta de discussões em todos os níveis da federação, sendo este trabalho mais 

um instrumento nessa direção. A visão da razão de existir do órgão público e qual seu 

plano estratégico (não é objeto deste, contudo é fundamental delimitar o foco, para a 

gestão de competências e identificação do atingimento dos resultados), e assim, colocar 

os servidores com as competências e preparo necessário, para atingir o objetivo da 

instituição, obtendo maior retorno, maior qualidade ou agilidade aos usuários e 

consequentemente, provocando externalidades positivas nesse movimento. 

O Decreto nº200/67, que representa de forma adequada o processo reformista, 

trouxe algumas inovações para a administração pública brasileira. A primeira delas foi a 

adoção do planejamento como princípio orientador das ações estatais (BRASIL, 1967).  

Além disso, o decreto também contemplou a descentralização administrativa, com 

o objetivo de flexibilizar a forma de atuação da administração indireta. Por fim, também 

é possível destacar a preocupação com a coordenação e o controle das unidades 

descentralizadas (ABRUCIO, et al., 2005). 

O primeiro mandato do Presidente Fernando Henrique Cardoso foi cenário de uma 

grande reforma na administração pública. Para que fosse possível esse processo de 

mudança, foi criado o Ministério de Administração e Reforma do Estado (MARE) cujo 

cargo de ministro foi exercido por Luiz Carlos Bresser Pereira (ABRUCIO, 2007).  

Para transformar a administração pública burocrática em gerencial, Bresser 

Pereira (1996) preconiza que seria necessário observar três dimensões: a) institucional-

legal; b) culturais, fundamentadas na necessidade de mudança dos valores burocráticos 

para gerenciais; c) gestão. 

No centro do processo reformista iniciado em 1995 estavam a manutenção do 

equilíbrio das contas públicas e o aumento da capacidade de atuação estatal. O objetivo 

era migrar de um modelo de administração burocrático para o gerencial, consoante as 

recentes experiências internacionais, como o New Public Manager no Reino Unido 

(MATIAS-PEREIRA, 2008).  

Desde a concepção da Reforma Gerencial em 1995, realizada pelo Ministério da 

Administração Federal e Reforma do Estado (MARE), havia a preocupação com a 

melhoria da qualidade do servidor público vir atrelado a indicadores de desempenho. 
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Indicadores de Desempenho - (...) pelo MARE com o Ministério do 
Planejamento e Orçamento, implicará um esforço sistemático e amplo para 
definir indicadores de desempenho quantitativos para as atividades exclusivas 
do Estado. Estes indicadores, somados mais adiante à definição de um 
orçamento global, serão a base para a celebração de contrato de gestão (...) 
passo preliminar desse processo - a definição de indicadores de desempenho 
claros - mas se generaliza a cobrança para toda a administração pública federal. 
Este projeto, portanto, como o da Avaliação Estrutural, é um projeto 
horizontal, que buscará abranger todas as autarquias e fundações públicas hoje 
existentes. (Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado) (MARE, 1995).   

 

A constante busca de um Estado mais eficiente e por modelos de gestão que 

aperfeiçoem a governança pública são fatores que contribuem para a adoção da gestão 

por desempenho (interação entre os modelos de orientação para resultados, estratégia 

institucional e as pessoas) nas práticas de gestão de pessoas, uma vez que confluem para 

um mesmo objetivo: a melhoria dos serviços prestados à sociedade.  

É essencial a construção de uma cultura de inovação na gestão pública, capaz de 

superar os desafios contemporâneos, conduzir para a mudança do padrão 

burocrático/patrimonialista, da morosidade decisória, do personalismo, da impunidade e 

da ineficiência dos serviços públicos. O novo modelo de governança requer uma liderança 

efetiva, capaz de estabelecer os consensos necessários para a entrega dos resultados aos 

cidadãos (PANTOJA, 2015, p.10). 

As abordagens mais modernas consideram os diversos aspectos do trabalho e 

associam a competência ao desempenho. Percebe-se que a competência não pode ser 

compreendida de forma separada da ação. Nos dicionários definem ‘competência’ como 

a capacidade de uma pessoa gerar resultados vinculados aos objetivos organizacionais; 

ou aptidão; ou a capacidade de fazer algo; ou ainda o desempenho expresso pela pessoa 

em determinado contexto, em termos de comportamentos e realizações decorrentes da 

mobilização e aplicação de conhecimentos, habilidades e atitudes no trabalho. Nesse 

sentido, o desempenho está atrelado diretamente às competências.  

Existem diversas formas que permitem a aquisição de capacitação para o trabalho, 

por meio de planejamentos, iniciativas pessoais, iniciativas corporativas e planos de 

sucessão. Ao mesmo tempo deve ser focado o aprimoramento das competências, a fim de 

reduzir ou eliminar questões de déficit de desempenho. 

Visando a contribuição para a melhoria da qualidade dos serviços públicos 

prestados ao cidadão, é de fundamental importância a implementação de processos de 

capacitação e desenvolvimento dos servidores. Este modelo almeja alinhar as 

competências dos servidores necessárias à execução da estratégia organizacional, 
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portanto, há uma estreita relação da gestão por competências com a geração de resultados 

operacionais com vistas à prestação de serviços públicos de qualidade. 

Em 2006, foi elaborado o Decreto Federal nº 5.707 que tratava das questões sobre 

a gestão de competências e desempenho, com diversas abordagens interessantes para o 

objetivo da melhoria da qualidade do servidor, como: 

 
Adequação das competências requeridas dos servidores aos objetivos das 
instituições, tendo como referência o plano plurianual; 
Promover a capacitação gerencial do servidor e sua qualificação para o 
exercício de atividades de direção e assessoramento; 
Incentivar e apoiar as iniciativas de capacitação promovidas pelas próprias 
instituições, mediante o aproveitamento de habilidades e conhecimentos de 
servidores de seu próprio quadro de pessoal (BRASIL, 2006).  

 

Contudo, o Decreto Federal nº 9.991/2019, revogou o decreto nº 5.707/2006 e 

retirou alguns pontos específico do servidor, mas reforçou questões da visão macro do 

órgão público, orientando a observância do desenvolvimento e foco na estratégia a ser 

atingida pelo órgão, como segue as definições no art. 3º Plano de Desenvolvimento de 

Pessoas (PNP):  

I - alinhar as necessidades de desenvolvimento com a estratégia do órgão ou 
da entidade; 
II - estabelecer objetivos e metas institucionais como referência para o 
planejamento das ações de desenvolvimento; 
III - atender às necessidades administrativas operacionais, táticas e 
estratégicas, vigentes e futuras; 
IV - nortear o planejamento das ações de desenvolvimento de acordo com os 
princípios da economicidade e da eficiência; 
V - preparar os servidores para as mudanças de cenários internos e externos ao 
órgão ou à entidade; 
VI - preparar os servidores para substituições decorrentes de afastamentos, 
impedimentos legais ou regulamentares do titular e da vacância do cargo; 
VII - ofertar ações de desenvolvimento de maneira equânime aos servidores; 
VIII - acompanhar o desenvolvimento do servidor durante sua vida funcional; 
X - monitorar e avaliar as ações de desenvolvimento para o uso adequado dos 
recursos públicos (BRASIL, 2019). 

 

Os modelos de gestão baseados em desempenho têm por objetivo a realização das 

avaliações com base em critérios que possuem origem em um planejamento inicial. Sendo 

assim, avaliar é um processo de comparação entre o que foi planejado e o que foi de fato 

executado (BRANDÃO, et al., 2001).  

Brandão e Guimarães (2001) sugerem que a gestão de desempenho e a gestão por 

competências possuem como ponto central, a preocupação com a performance 

organizacional.  
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A OCDE realizou um estudo, em 2016 com os países associados, sobre as 

tendências mundiais sobre as habilidades dos profissionais que atuam no setor público, 

percebendo a representatividade que estes servidores ou profissionais têm no auxílio dos 

governos a dar continuidade na manutenção dos serviços públicos e da necessidade de 

incorporação de novas tecnologias, modelos e processos no serviço público. 

 
As expectativas que os funcionários públicos sejam capazes de administrar 
ações complexas e de alto impacto, análise de custo-benefício, gerenciamento 
de risco, tendências, previsões e avaliações de valor intrínseco.  
Isso implica em uma grande variedade de conhecimentos - aspectos 
comerciais, jurídicos e regulatórios, que vão muito além das expectativas da 
maioria dos servidores públicos tradicionais dos países. Incluem-se 
conhecimento de todos mercados e as formas como as organizações operam, 
como projetar e gerenciar as relações contratuais de uma forma de fornecer 
valor para todas as partes (e especialmente o público) e como regular os 
mercados. Também tem-se a expectativa que possam estabelecer e gerenciar 
contratos, e capacidade de definir estruturas de políticas, baseadas no mercado 
e em sistemas com vários atores (reguladores, comissários, fornecedores) que 
estarão envolvidas nos objetivos da política. Além disso, os funcionários 
públicos precisam ter habilidades relacionadas à integridade e gerenciamento 
de conflitos de interesse. 
Os aumentos significativos na complexidade e nos valores de 
comissionamento, os altos níveis dos fundos públicos e o alto potencial de 
falha por falta de habilidade, põe os comissionados no centro das atenções.  
Além disso, a exigência pela mudança por maior transparência e 
responsabilidade pelos gastos do governo, levou muitos a questionar como o 
governo seria capaz de responder pelo impacto de tais gastos. Isso significa 
uma necessidade não apenas de elaborar bons acordos, e supervisionar sua 
gestão, mas também adotar indicadores de desempenho que sejam capazes de 
rastrear a correta alocação e resultado do comissionado. A mudança 
tecnológica fornece novas oportunidades de contratação, mas também aumenta 
a complexidade do projeto e riscos técnicos envolvidos (OECD, 2016, p. 5). 

 

Em pesquisas e análises dos estudos de caso, feitas pela OCDE, se reconhece a 

necessidade que servidores civis, que vão atuar no governo, possuam altos níveis de 

habilidades para atender a complexidade apresentada pelo setor público. 

Habilidades de liderança e competências cognitivas são grandes diferenciais para 

atingimentos de metas de desempenho profissional. Além disso, é indicada uma forte 

atuação dos setores de RH na seleção de habilidades para alocação de profissionais em 

setores importantes e que sejam capazes de entregar rápido retorno e resultados. 

Abaixo, apresenta-se lista de competências mais relevantes, nos perfis de 

habilidades exigido pelos países da OCDE: 
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Figura 1: Competencies highlighted in competency profiles. 
Fonte: Public Governance Reviews – Skills for a High Performing Civil Service, (OCDE 35, 2016). 

 

Verifica-se neste quadro da OCDE que mais de vinte países informaram que as 

competências mais relevantes (valores éticos, liderança e busca por resultados) superam 

competências como competências políticas, digitais ou comerciais, demonstrando que a 

escolha dos dirigentes leva mais em consideração os valores construídos ao longo de uma 

carreira e, podemos confirmar que, também em Ferraz de Vasconcelos, os três principais 

valores e competências foram os mais enumerados pelos atuais dirigentes públicos, 

conforme entrevista realizada e juntada no Capítulo 4 – Diagnóstico e Discussão dos 

Resultados (Perguntas 12, 16,  20 e 24).  

As competências identificadas na pesquisa supra tendem demonstrar que pode 

haver consequências negativas ao se adotar um critério baseado apenas em indicações 

políticas e não na escolha do dirigente por gestão de competências. 

 

 

1.5 AS LEGISLAÇÕES MUNICIPAIS NA PERSPECTIVA DOS ÓRGÃOS DE 

CONTROLE EXTERNO (MINISTÉRIO PÚBLICO E PODER JUDICIÁRIO)  

 

Após a análise da existência dos cargos de dirigentes públicos e que são aqueles 

nomeados para o exercício de cargos em comissão para funções de direção, chefia e 
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assessoramento, não podendo ser considerados burocratas, mas técnicos-políticos que 

articulam com o Chefe do Executivo ou mesmo do Legislativo que dão sustentação ao 

primeiro na governança  e que receberão, por delegação dos eleitos-nomeantes, sem que 

se perca o ethos da função pública, interessante entender o “comportamento” do 

Judiciário na análise das leis locais que criam cargos em comissão na forma do inciso V 

do artigo 37 da Constituição da República (BRASIL, 1998). 

O que os estudos demonstraram é que, via de regra, o Ministério Público, 

especialmente o de São Paulo (que foi objeto de análise para este trabalho), por meio de 

Ações Declaratórias de Inconstitucionalidade (ADIs)11, questiona a configuração da 

confiança entre o nomeante e nomeado como algo suficiente para representar uma função 

de direção, chefia e assessoramento, em que o uso do termo “assessor” não é suficiente 

para desnaturar a natureza das atividades desenvolvidas, que seriam meramente técnicas 

e típicas de cargos efetivos de concursados, bem como para apontar descrição superficial 

das atribuições do cargo questionado e, ainda, a ligação entre o ocupante dos cargos em 

comissão e políticos eleitos. 

Neste sentido, pode-se destacar com a tônica dos julgados analisados a seguinte 

compreensão: 

“Exatamente neste sentido, ainda que a propósito dos cargos comissionados, 
de toda sorte a que constitucionalmente reservadas atribuições de direção, 
chefia e assessoramento, o Supremo Tribunal Federal sedimentou o 
entendimento de que a tanto não se conformam as atividades técnicas 
ordinárias da Administração, exercidas por quem não se envolva em uma 
relação de especial confiança com a autoridade nomeante. Tal o enunciado do 
Tema 1010: ‘a) a criação de cargos em comissão somente se justifica para o 
exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao 
desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) tal criação 
deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante 
e o servidor nomeado; c) o número de cargos comissionados criados deve 
guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o 
número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os 
criar; e d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de 
forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir’, destaques nossos) 
(BRASIL, TJSP, 2020a). 
 

Não se questiona o rigor da técnica jurídica existente nas ADIs e nos acórdãos 

estudados, porém, é de se pontuar que as análises e interpretações das leis questionadas 

não levam em consideração aspectos da ciência política ou da administração pública que 

 
11 ADINs: 2134573-48.2017.8.26.000; 2111908-78.2016.8.26.0000; 2228666-03.2017.8.26.0000; 
2247739-58.2017.8.26.0000; 2138696-21.2019.8.26.0000; 2245565-08.2019.8.26.0000 e 2065360-
18.2018.8.26.0000; 2123990-33.2019.8.26.0000; 2042924-31.2019.8.26.0000, 2003994-
41.2019.8.26.0000; e, 2214267-32.2018.8.26.0000.(BRASIL. TJSP, 2021, 2013, 2021c; d, 2014, 2018b, a; 
c, 2020b; c, 2021a; b) 
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demonstram existir outros elementos que podem ser levados em consideração no 

momento da análise da legislação questionada, qual seja a importância do dirigente 

público de livre nomeação como figura que gerencia organizações e é responsabilizado 

por resultados (BRASIL, TJSP, 2020a). 

Como pode-se ver anteriormente, as atividades desempenhadas pelos dirigentes 

públicos nomeados para ocupar cargos em comissão possuem, muitas vezes, atividades 

técnicas ou gerenciais que são atreladas às funções de direção, chefia ou assessoramento, 

como estabelece a Constituição da República e está reconhecido no Tema 1010 do STF 

sobre o assunto. Isso para não dizer sobre suas responsabilidades na execução das 

políticas públicas, no desempenho dos órgãos públicos que se encontram e da equipe de 

governo que fazem parte (ALESSIO, et al., 2017).  

Por possuírem essas atividades técnicas é que se entende que a análise jurídica 

sobre as leis questionadas como inconstitucionais deve recair não apenas nas atividades 

desempenhadas pelos comissionados, mas também sobre o estabelecimento de 

competências; não apenas pelo mérito, mas também pela dimensão do desempenho das 

atividades exigidas e as competências de gestão. Pessoas com atividade técnica ou 

gerencial conseguem avançar a agenda política do chefe do Executivo em razão de 

habilidades, experiências e especializações específicas e não pela forma meritocrática de 

ingresso no serviço público (LEWIS, 2009). 

Aqueles que são indicados para ocupar cargos em comissão de livre provimento 

são pessoas que ocuparão cargos que precisam ser preenchidos de forma a fazer avançar 

a agenda política do titular do Executivo e que, muitas vezes servem também para exercer 

certo controle sobre a burocracia permanente, de modo a influenciar que os objetivos do 

governo sejam atingidos, bem como servem de meio para que se mantenham unidas as 

diversas linhas de pensamento político que serviram para eleger o líder do Executivo, sem 

que isso se configure como patronagem ou clientelismo, mas efetivo cumprimento das 

regras da política responsiva (LEWIS, 2011). 

A mencionada discricionariedade ampla e tomada de decisões políticas divulgada 

pela Procuradoria-Geral da República no “leading case” que originou o Tema 1010 do 

STF devem ser compreendidos não apenas à luz do Direito, mas também da Ciência 

Política e da Administração Pública e dos tipos de burocracia existentes, muito em razão 

do sistema político que vige no Brasil, o Presidencialismo de coalizão, aqui estendido aos 

entes subnacionais pelo princípio da simetria (BRASIL, 2018b).  
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Muitas vezes os dirigentes públicos cujos cargos tenham sido criados por leis 

municipais ou mesmo estaduais, especialmente aqueles que ocupam cargos similares aos 

de Direção e Assessoramento Superior (DAS) do Governo Federal, nos níveis 4, 5 e 6 (os 

níveis mais elevados para os cargos de alto escalão), não gozam dessa ampla 

discricionariedade na tomada de decisões, mormente quando envolve decisões políticas 

que atingem diretamente a agenda do Chefe do Executivo, que controla a delegação de 

poderes dadas aos nomeados (LOUREIRO et al., 2014, p. 76 - 78). 

Entende-se necessário que os órgãos de controle externo, como Ministério 

Público, Tribunais de Contas e os Tribunais do Poder Judiciário, passem a levar em 

consideração, em suas análises sobre o ordenamento jurídico que cria cargos em 

comissão, também os aspectos de competências, desempenho e resultados estabelecidos 

nos ordenamentos, além da forma de escolha e não apenas o descritivo das atividades 

desempenhadas pelos ocupantes dos cargos ou a forma de ingresso no serviço público. 
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2 APRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS 
 

O município de Ferraz de Vasconcelos está́ localizado na Sub-região Leste da 

Região Metropolitana de São Paulo. O município está́ inserido também na região do Alto 

Tietê - Cabeceiras, assim denominada devido à localização geográfica dos municípios em 

relação ao rio do mesmo nome. Além de Ferraz de Vasconcelos, essa região é formada 

pelos seguintes municípios: Arujá, Biritiba-Mirim, Guararema, Guarulhos, 

Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis, Santa Isabel e Suzano, (BRASIL, 

2016).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Localização Geográfica e Divisas Municipais 
Fonte: Imagem Google, elaboração: FUNDESPA, 2014. 

 

O Município de Ferraz de Vasconcelos, possuía, em 2010, 168.198 habitantes 

segundo o IBGE, e que projeta para 2021 uma população de 198.661 habitantes, 

distribuído em uma área de 29,564 km², tendo uma densidade demográfica de 5.692,55 

hab/km² e IDH de 0,738, sendo o 321º município paulista no ranking estadual (BRASIL, 

2021)  
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Figura 3: Quadro Evolutivo da População de Ferraz de Vasconcelos, Região Metropolitana e Estado de São 
Paulo. 
Fonte: https://perfil.seade.gov.br, 2021. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4: Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - IDHM - 1991/2000/2010 
Fonte: https://perfil.seade.gov.br, 2021. 

 

Segundo dados do IBGE12, em 2019, o salário médio mensal era de 2,4 salários-

mínimos e a proporção de pessoas ocupadas em relação à população total era de 11,3%. 

Na comparação com os outros municípios do estado, ocupava as posições 199 e 583 de 

645, respectivamente. Apresenta 85,1% de domicílios com esgotamento sanitário 

adequado, 44,3% de domicílios urbanos em vias públicas com arborização e 11,8% de 

 
12 BRASIL. IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Ferraz de Vasconcelos, 2021. Disponível 
em:<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/ferraz-de-vasconcelos/panorama>. Acesso em 10 nov. 2021. 
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domicílios urbanos em vias públicas com urbanização adequada (presença de bueiro, 

calçada, pavimentação e meio-fio). 

 

 

2.1 ESTRUTURAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM FERRAZ DE 

VASCONCELOS – ESTADO DE SÃO PAULO 

 

O Município de Ferraz de Vasconcelos encontra-se administrativamente 

organizado com 17 Secretarias descritas na Lei Complementar nº 355 de 29 de dezembro 

de 2020, alterada pela Lei Complementar 357 de 24 de agosto de 2021, a saber: 

 
Secretaria Municipal de Governo; 
Secretaria Municipal de Administração; 
Secretaria Municipal de Fazenda; 
Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, Direitos Humanos e Cidadania; 
Secretaria Municipal de Assistência Social; 
Secretaria Municipal de Comunicação Social; 
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo; 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agricultura;  
Secretaria Municipal de Educação; 
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer; 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Verde e Proteção Animal;  
Secretaria Municipal de Obras e Habitação; 
Secretaria Municipal de Planejamento Urbano;  
Secretaria Municipal da Saúde; 
Secretaria Municipal de Segurança Urbana;  
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos; 
Secretaria Municipal de Transportes e Mobilidade Urbana (BRASIL, 2021). 

 

Onde as secretarias de Governo, Administração, Fazenda e Assuntos Jurídicos são 

consideradas como órgãos de assessoramento e gestão estratégica e as demais são órgãos 

de gestão finalística. Ainda, compõe a estrutura administrativa os Conselhos Municipais, 

como órgãos colegiados de assessoramento, tais quais:  

 

a) Conselho de Planejamento Municipal;  
b) Conselho Municipal de Educação e Desenvolvimento do Ensino; 
c) Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo 

de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de 
Valorização do Magistério; 

d) Conselho Municipal de Alimentação Escolar; 
e) Conselho Municipal de Saúde; 
f) Conselho Municipal de Assistência Social; 
g) Conselho Municipal do Idoso; 
h) Conselho Municipal da Condição Feminina; 
i) Conselho Municipal de Portadores de Deficiência; 
j) Conselho Municipal de Desenvolvimento e Meio Ambiente; 
k) Comissão Municipal de Defesa Civil; 
l) Comissão Municipal de Emprego; 
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m) Conselho Municipal de Habitação; 
n) Conselho Municipal Deliberativo do Fundo Social de Solidariedade; 
o) Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social; 
p) Conselho Municipal de Erradicação do Trabalho Infantil; 
q) Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional; 
r) Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; 
s) Conselho Municipal de Controle Social do Programa Bolsa Família; 
t) Conselho Municipal Turismo; 
u) Conselho Municipal Desenvolvimento, Agricultura e Abastecimento; 
v) Conselho Municipal Segurança do Município (BRASIL, 2017). 

 

E, nos termos da legislação vigente, os órgãos da Administração Pública 

Municipal Ferrazense são classificados em órgãos de suporte imediato ao Chefe do 

Executivo, órgãos de gestão estratégica e órgãos de gestão finalística, sendo assim 

definidos: 

 
I - Órgãos de suporte imediato ao Prefeito, aqueles que têm a responsabilidade 
de prestar assistência e assessoramento direto e imediato ao Chefe do Poder 
Executivo Municipal no desempenho de suas atribuições e responsabilidades, 
em especial nos assuntos relacionados com a direção, coordenação, controle e 
avaliação das ações de governo;  
II - Órgãos de gestão estratégica, aqueles que têm a responsabilidade de assistir 
ao Chefe do Poder Executivo Municipal no planejamento, monitoramento e 
avaliação das decisões estratégicas e atividades que demandam a execução de 
seu Plano de Governo e o cumprimento de suas atribuições institucionais, além 
de planejar, coordenar, executar e assessorar processos de gestão fazendária, 
jurídica e administrativa que são necessárias para o funcionamento do conjunto 
da Administração Municipal, em especial os requeridos para a prestação, com 
eficiência, dos serviços e atividades para o cumprimento da missão 
institucional da Prefeitura Municipal;   
III - Órgãos de gestão finalística, aquele que têm a seu cargo as 
responsabilidades de planejar, executar, assessorar e avaliar a formulação    de 
planos programas, projetos e serviços prestados pelo Poder Público Municipal 
que visem o cumprimento de sua missão institucional, a resolução dos 
problemas e necessidades da população e o aproveitamento das 
potencialidades e oportunidades de desenvolvimento integral do Município 
(BRASIL, 2017). 

 

A organização da estrutura administrativa colocada pela Lei Complementar nº. 

355/2020 e sua alteração posterior, em princípio, demonstra ser suficiente para atender a 

prestação de serviços públicos pelo Município, mantendo a descentralização destes da 

União para Estados e Municípios, conforme previsto na Constituição da República de 

1988 com um “Estado forte em seus novos papéis” (PACHECO, 2002b). 
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Figura 5: Estrutura Administrativa, 2016. 
Fonte: Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos 
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Contudo, pelo quadro de servidores ainda resta ao Município modernizar sua 

Administração Burocrática atuando sobre o perfil dos seus servidores, assim, como fez o 

Governo Federal na Reforma Administrativa proposta pelo MARE (1997) na evolução 

dos cargos e da escolaridade dos servidores municipais.  

É certo que o presente trabalho não avança sobre o tema dos servidores efetivos, 

olhando apenas para os comissionados, entretanto, outros estudos poderão ser 

desenvolvidos para abordar uma reforma administrativa que contemple a estrutura como 

um todo, não se limitando apenas aos cargos em comissão. 

 
Figura 6: Não Comissionados 
Fonte: Planilha de servidores disponível no Portal da Transparência do Município, 2021. 
 

 

Quando se olha para a massa de servidores municipais, verifica-se que o 

percentual de servidores com curso superior completo e pós-graduação (lato e stricto 

sensu) estão lotados na Secretaria Municipal de Educação, muito por conta da legislação 

federal que aborda o tema e exige graduação superior para os docentes do ensino básico 

desde 200713.  

 A força de trabalho de servidores da Administração Municipal Ferrazense, 

quando se olha para o quadro de comissionados, mantem um padrão de escolaridade tendo 

o ensino médio como preponderante: 

 

 
13 Art. 62 da lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB - 9.394/96) e a Política Nacional de Formação de 
Professores (Decreto Federal n. 6.755/2009, que previu um regime de colaboração entre União, estados e 
municípios, para a elaboração de um plano estratégico de formação inicial para os professores que atuam 
nas escolas públicas). 
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Figura 7: Comissionados. 
Fonte: Planilha de servidores disponível no Portal da Transparência do Município, 2021. 

 

A situação da escolaridade reflete, em boa medida, os índices educacionais 

apresentados pelos estudos do SEADE que apontam para 56,47% da população de 18 a 

24 anos com o ensino médio completo de acordo com o censo demográfico de 2021. 

 
Figura 8: Situação da Escolaridade em Ferraz de Vasconcelos 
Fonte: SEAD - Governo de São Paulo, 2021. 

 

 

2.1.1 Reorganização dos cargos em comissão na Estrutura Administrativa da Prefeitura 

Municipal de Ferraz de Vasconcelos - Lei Complementar 355/2020  

 

As legislações de Ferraz de Vasconcelos que trataram da estrutura administrativa 

entre os anos de 2005 a 2016, ao abordar o tema de cargos em comissão, continham em 

seu bojo a contratação de servidores comissionados sem critérios de escolaridade ou 
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mesmo de competências (Leis Complementares 161/2005, 271/2013 e 305/2015) 

culminando com a celebração de Termo de Ajuste de Conduta (TAC) nos autos 

(14.0265.0000247/2013-4) do inquérito civil promovido pelo Ministério Público de São 

Paulo.  

Ainda que celebrado o ajuste de condutas em 2013, a legislação foi alterada apenas 

em 2016 (Lei Complementar 314/2016), que passou a exigir, para a grande parte dos 

cargos comissionados apenas o ensino fundamental. A partir da Lei Complementar 

351/2020 é que se passa a exigir o ensino médio e superior (BRASIL, 2020). 

Em vista dos questionamentos judiciais sofridos pela Lei Complementar 

351/2020, foi editada a Lei Complementar 355/2020, que altera o descritivo dos cargos 

comissionados, contudo, com o início da nova gestão em 2021, foi firmado o Termo de 

Referência entre a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos e os autores do presente trabalho, 

visando propor estudo contemplando uma percepção integral das atribuições ao cargos 

dos servidores em comissão de livre provimento, adequada à estrutura administrativa 

permanente da Prefeitura, para ao final propor, se o caso, alteração da descrição das 

atribuições  dos comissionados e evitar quaisquer questionamentos de ordem judicial 

sobre a legislação, permitindo que haja uma reforma administrativa, parcial, mas que seja 

permanente (BRASIL, 2020). 

A descrição dos cargos em comissão, passam a levar em consideração não apenas 

a escolaridade da pessoa, mas também as competências adquiridas ao longo da carreira, 

permitindo à Administração eventual implementação de ações de capacitação de seu 

quadro (por si mesmo ou por instrumentos a serem firmados com escolas de 

administração pública, tais como Escola Nacional de Administração Pública - ENAP, 

Escola de Administração do Município de São Paulo - EMASP, Escola de Contas dos 

Tribunais de Contas Estadual etc., ou mesmo uma proposta avançada por meio do 

Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê - CONDEMAT).  

Abaixo, segue visão da implementação de cada uma das legislações sobre a 

estrutura administrativa dos cargos em comissão, sendo possível identificar as grandes 

consequências de modelos sem critérios mínimos de seleção. 
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Figura 9: Cargos em Comissão por legislação do município 
Fonte: Departamento de Assuntos Jurídicos de Ferraz de Vasconcelos. 2021. 
 

Ainda, a evolução legislativa sobre o tema demonstrou que a Lei Complementar 

355/2020 é a que trouxe o menor número de cargos em comissão. 

 
Figura 10: Cargos em Comissão por legislação do Município 
Fonte: Departamento de Assuntos Jurídicos de Ferraz de Vasconcelos, 2021. 

 

Respeitando as alterações introduzidas pela Lei Complementar 355/2020, o 

estudo buscou evidenciar as atividades específicas de cada cargo, atribuindo a eles 

competências e/ou grau de escolaridade mais condizentes com o que se espera do papel 

de um dirigente público no Século XXI em consonância com países desenvolvidos como 

os Estados Unidos e aqueles pertencentes à OCDE, além de acompanhar as reformas 
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administrativas feitas no Brasil, em nível federal e, na América Latina, usando como 

parâmetro o Chile. 

Não basta elevar o grau de escolaridade dos servidores, concursados ou não, nem 

aumentar ou diminuir o número de servidores comissionados, é necessário que seja 

levado em consideração a experiência profissional e as competências dela decorrente para 

que se entregue a melhor efetividade ao serviço público prestado. 

 

 

2.1.2 Estrutura Atual do Quadro de Cargos Efetivos e Comissionados do Município de 

Ferraz de Vasconcelos 

 

Para fazer “andar” a máquina pública existem 2.784 servidores ativos, sendo 2.637 

concursados (2.341 estatutários, dos quais 47 exercem função de confiança, 175 celetistas 

e 97 temporários) e 152 ocupantes de cargos em comissão de livre provimento e 

exoneração (BRASIL, 2021). 

Para os fins deste trabalho, foram considerados dirigentes públicos, além dos cargos de 

direção e chefia também os assessores de políticas governamentais que, no município de 

Ferraz, possuem atribuições gerenciais e de decisão, totalizando 72 cargos, como pode 

ser visto na Tabela 2. 

Figura 11: Número de Servidores em Ferraz de Vasconcelos 
Fonte: Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos, 2021. 

 

Sobre os cargos comissionados estão assim distribuídos nos cargos em Comissão 

de Livre Provimento – 152 cargos:  

 
1) Chefe de Gabinete do Executivo 
2) Coordenador Executivo 
3) Assessor de Política Governamental 
4) Assessor Especial 
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5) Assessor de Gabinete 
6) Coordenador da Defesa Civil 
7) Ouvidor Geral (BRASIL, 2021). 

 

Cargos em Comissão de Função de Confiança – 47 cargos 

 
1) Chefe de Divisão 
2) Diretor 
3) Corregedor da Guarda Civil 
4) Corregedor Geral do Município 
5) Ouvidor da Guarda (BRASIL, 2021). 

 

Do total de 199 cargos comissionados, 54 são considerados Dirigentes Públicos, 

exercendo funções de direção ou chefia, 17 agentes políticos e 127 em função de 

assessoramento, que, embora não se enquadrem entre os dirigentes públicos, para os fins 

deste trabalho, entende-se que a escolha destes também deva seguir baseada, além da 

confiança, em critérios de competência. Portanto, a estrutura administrativa para os 

cargos em comissão do quadro de pessoal da Prefeitura está assim constituída: 

 

 Denominação Nº de Cargos Remuneração 

 Assessor Especial 29 R$ 4.000,00 

 Assessor De Gabinete  80 R$ 1.980,00 

 Secretário Municipal 17 R$ 12.930,00 

*D
ir

ig
en

te
s 

Pú
bl

ic
os

 

Assessor De Política Governamental 18 R$ 6.000,00 

Chefe De Divisão 14 R$ 2.600,00 

Chefe De Gabinete 01 R$ 6.000,00 

Coordenador Da Defesa Civil 01 R$ 6.000,00 

Coordenador Executivo 17 R$ 9.000,00 

Coordenador Do Controle Interno 01 R$ 6.000,00 

Comandante Da Guarda Municipal 01 R$ 6.000,00 

Corregedor Da Guarda Municipal 01 R$ 6.000,00 

Corregedor Geral Do Município 01 R$ 6.000,00 

Diretor 16 R$ 6.000,00 

Ouvidor Geral 01 R$ 6.000,00 

Ouvidor Da Guarda  01 R$ 6.000,00 

 Total De Cargos 199  

Tabela 2: Quadro de Servidores do Município de Ferraz de Vasconcelos 
* Considerados “Dirigentes Públicos” para os fins deste trabalho 
Fonte: Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos – Transparência, 2021. 
  



53 
 

3 METODOLOGIA 
 

3.1 PESQUISA BIBLIOGRÁFICA E PESQUISA JURISPRUDENCIAL 
 

O ponto de partida do presente trabalho se deu a partir do estudo da Lei 

Complementar Municipal de Ferraz de Vasconcelos nº 355, de 29 de dezembro de 2020, 

que dispõe sobre a reorganização da estrutura administrativa da prefeitura com o 

enquadramento do quadro de cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração pela 

Administração, limitando-se o estudo à adequação destes cargos. 

O recurso adotado para a construção deste trabalho foi a pesquisa bibliográfica 

através da leitura de textos relacionados à evolução da Administração Pública no Brasil 

e no mundo, as visões sobre modelos da contratação no serviço público (via concurso 

público ou por livre indicação), modelos de Gestão por Competências e Desempenho no 

setor público, além de pesquisa qualitativa de opinião feita com os atuais gestores do 

município (prefeita, secretários e coordenadores executivos) para proposição de modelo 

a ser adotado na Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos – SP. 

Ademais disto, buscou-se nos sítios eletrônicos do Tribunal de Justiça de São 

Paulo (TJ-SP), do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Superior Tribunal Federal 

(STF), jurisprudências para comparação com caso concreto. 

 

 

3.2 PESQUISA DESCRITIVA: ENTREVISTAS NÃO ESTRUTURADAS E 

SEMIESTRUTURADAS 

 

A abordagem do problema se desenvolveu por meio de uma pesquisa qualitativa.  

 
Hoje em dia a pesquisa qualitativa ocupa um reconhecido lugar entre as várias 
possibilidades de se estudar os fenômenos que envolvem os seres humanos e 
suas intrincadas relações sociais, estabelecidas em diversos ambientes. 
Algumas características básicas identificam os estudos denominados 
“qualitativos”. Segundo esta perspectiva, um fenômeno pode ser mais bem 
compreendido no contexto em que ocorre e do qual é parte, devendo ser 
analisado numa perspectiva integrada. Para tanto, o pesquisador vai a campo 
buscando “captar” o fenômeno em estudo a partir da perspectiva das pessoas 
nele envolvidas, considerando todos os pontos de vista relevantes. Vários tipos 
de dados são coletados e analisados para que se entenda a dinâmica do 
fenômeno (GODOY, 1995, p. 21).  

 



54 
 

Quanto aos objetivos a pesquisa é considerada descritiva. A pesquisa descritiva é, 

juntamente com a pesquisa exploratória, a mais habitualmente realizada pelos 

pesquisadores sociais preocupados com a atuação prática (PARRA, et al., 2011).  

 
A pesquisa descritiva observa, registra, analisa e correlaciona fatos ou 
fenômenos (variáveis) sem manipulá-los. Procura descobrir, com precisão 
possível, a frequência com que um fenômeno ocorre, sua relação e conexão 
com outros, sua natureza e características. Busca conhecer as diversas 
situações e relações que ocorrem na vida social, política, econômica e demais 
aspectos do comportamento humano, tanto do indivíduo, tomado 
isoladamente, como de grupos e comunidades mais complexas, e cujo registro 
não consta de documentos. Os dados por ocorrerem em seu habitat natural, 
precisam ser coletados e registrados ordenadamente para seu estudo 
propriamente dito (MANZATO, et al., 2012, p.4). 

 

Para coleta de dados realizou-se entrevista por meio de um questionário 

estruturado. Para Marconi & Lakatos (2002) utilizam-se menos pessoas para ser 

executado e proporciona economia de custo, tempo, viagens, com obtenção de uma 

amostra maior e não sofre influência do entrevistador.  

 
O questionário é um conjunto de perguntas, que a pessoa lê e responde sem a 
presença de um entrevistador. Ele pode ser enviado via correio, fax, Internet, 
etc., sendo devolvido, geralmente, pelo correio [...] Os questionários podem 
ser de quatro tipos diferentes: a) Estruturado não disfarçado: o respondente 
sabe qual é o objetivo da pesquisa, e o questionário é padronizado, usando 
principalmente questões fechadas; b) Não estruturado: não disfarçado, neste 
caso usa-se mais questões abertas e o respondente sabe qual é o objetivo da 
pesquisa; c) Não estruturado disfarçado: usa técnicas projetivas (completar 
sentenças, etc.) para conseguir as informações, sem que o respondente saiba a 
finalidade da pesquisa; d) Estruturado disfarçado: tenta através da tabulação e 
cruzamento de informações, descobrir a importância de um assunto para a 
pessoa, indiretamente (MATTAR, 1996, p. 120).  

 

Para responder os questionários, foram convidados (34) trinta e quatro gestores 

(dos quais foi ocultada a identificação), sendo 10 os respondentes, e que atualmente estão 

à frente das Secretarias do Governo de Ferraz de Vasconcelos, além dos seus respectivos 

coordenadores executivos. 
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4 DIAGNÓSTICO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 

4.1 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DA PESQUISA DESCRITIVA 
 

Para o desenvolvimento desta pesquisa, utilizou-se a plataforma do Google 

Forms, que é um aplicativo que pode criar formulários por meio de uma planilha. A 

plataforma é bem didática e versátil e oferece vários caminhos para a apreciação dos 

dados (ANDRES et al., 2020).  

Pois permite que autor possa enviar para os respondentes via e-mail, ou link. 

Assim, todos poderão responder de qualquer lugar, e neste sentido, utilizando a 

plataforma, foi possível enviar para todas as secretarias do Município de Ferraz de 

Vasconcelos, e deste, obteve-se êxito em 10 (dez) retornos, que trouxeram importantes 

contribuições a esta pesquisa. 

Registra-se que a presente pesquisa, nasce com a necessidade de identificação da 

visão e percepção do atual corpo de gestores da prefeitura sobre as atuais condições da 

estrutura administrativa de cargos em comissão, permitindo detectar e medir as 

potencialidades de atuação do Governo Municipal, auxiliado por suas Secretarias. 

Há ainda a necessidade de que as atribuições do quadro de pessoal em comissão 

atendam aos requisitos legais, para sua validade e existência de modo a contemplar 

atendimento aos órgãos de controle, internos e externos, tais como TCE-SP, Ministério 

Público e Poder Judiciário e a própria sociedade. 

Por isso, deu-se início ao estudo acadêmico-profissional para estudar as 

atribuições de cada cargo em comissão, de livre provimento ou de carreira, objetivando 

garantir eficiência na atuação da administração municipal, de modo interdisciplinar, 

contemplando eventuais propostas de modificação na Lei Complementar nº 355, de 

30/12/2020 especificamente no descritivo dos cargos em comissão e forma de sua 

escolha. 

As modificações que venham a ser sugeridas devem dar uma percepção integral 

de desenvolvimento da cidade e atendimento ao plano de governo escolhido pelos 

munícipes por meio das atividades desenvolvidas pelo quadro de pessoal em comissão da 

Prefeitura, buscando evidenciar as atribuições específicas de cada cargo, competências e 

grau de escolaridade.  

A referida pesquisa foi qualificada/dividida em 3 sessões, sendo estas: 1. 

Qualificação do Respondente; 2. Diagnóstico Situacional e a Visão dos Respondentes 
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sobre a Atual Estrutura Administrativa dos Cargos em Comissão; 3. Prognóstico e Novas 

Proposições. Contudo, é importante registrar que os dados de identidade foram mantidos 

anonimizados. 

 

 

4.2 ROTEIRO DE ENTREVISTA ESTRUTURADA E SEMIESTRUTURADA 
 

4.2.1 Sessão 1 – Qualificação dos Respondentes 
 

Pergunta 1 - Qual a Secretaria de atuação? 

Obteve-se como respostas a participação das Secretarias: Assuntos Jurídicos; 

Desenvolvimento Econômico; Administração; Educação; Agricultura; Comunicação; 

Governo; Planejamento Urbano; Fazenda. 

 

 

Pergunta 2 – Qual cargo ocupa? 

As opções de resposta a) Secretário Municipal; b) Coordenador Executivo; c) 

Prefeita. 

Teve-se como resposta que: 60% dos respondentes ocupam o cargo de 

coordenador executivo e 40% o cargo de secretário municipal. 

 
Figura 12: Cargo 
Fonte: Pesquisa aplicada pelos autores, 2021. 
 

 

 

Pergunta 3 – Qual sua formação? 

As opções de resposta a esta pergunta, foram apresentadas em formato de múltipla 

escolha, aceitando apenas uma para seleção. Sendo estas: a) Ensino Médio; b) Graduação; 

c) Pós-graduação; d) Mestrado; e) Doutorado. 
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Apresentou-se como resposta que: 40% dos respondentes possuem formação em 

nível superior, 40% com pós-graduação e 20% com mestrado. 

 
Figura 13: Formação Acadêmica dos Respondentes 
Fonte: Pesquisa aplicada pelos autores, 2021. 
 

 

Pergunta – 4 Área de formação do respondente? 

As opções de resposta a esta pergunta, foram apresentadas em formato de texto 

aberto, os respondentes apresentaram as seguintes respostas: Direito; Administração; 

Gestão Ambiental; Segurança do Trabalho; Gestão de Políticas Públicas; Auditoria; 

Jornalismo; Gestão de Recursos Humanos; Contabilidade Pública. 

 

 

Pergunta 5 – Sexo dos Respondentes 

As opções de resposta a esta pergunta, foram apresentadas em formato de múltipla 

escolha, aceitando apenas uma para seleção. Sendo estas: a) Masculino; b) Feminino; c) 

Prefiro não responder. 

Teve-se como resposta que: 30% dos respondentes são do sexo feminino e 70% 

dos respondentes são do sexo masculino. 

 
Figura 14: Sexo dos Respondentes 
Fonte: Pesquisa aplicada pelos autores, 2021. 
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Pergunta 6 – Faixa Etária 

As opções de resposta a esta pergunta, foram apresentadas em formato de múltipla 

escolha, aceitando apenas uma para seleção. Sendo estas: a) 18-30; b) 31-40; c) 41-50; d) 

51-60; e) 61 ou mais. 

Teve-se como resposta que: 50% estão na faixa de 41-50, 30% estão na faixa de 

31-40, 10% estão na faixa de 18-30, 10% estão na faixa de 51-60. 

 
Figura 15: Faixa Etária 
Fonte: Pesquisa aplicada pelos autores, 2021. 

 

 

Pergunta 7 – Tempo de atuação no Setor Público 

As opções de resposta a esta pergunta, foram apresentadas em formato de múltipla 

escolha, aceitando apenas uma para seleção. Sendo estas: a) 0-1 ano, b) 1-5 anos, c) 6-10 

anos, d) 11-20 anos, e) 21 anos ou mais 

Teve-se como resposta que: 40% estão na faixa de 11-20, 30% estão na faixa de 

1-5, 10% estão na faixa de 6-10, 10% estão na faixa de 0-1 ano, 10% tem 21 anos ou 

mais. 

 

 

Figura 16: Tempo de atuação no Setor Público 
Fonte: Pesquisa aplicada pelos autores, 2021.  
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Pergunta 8 – Tempo de atuação no Setor Privado 

As opções de resposta a esta pergunta, foram apresentadas em formato de múltipla 

escolha, aceitando apenas uma para seleção. Sendo estas: a) 0-1 ano, b) 1-5 anos, c) 6-10 

anos, d) 11-20 anos, e) 21 anos ou mais 

Teve-se como resposta que: 50% estão na faixa de 1-5, 30% têm 21 anos ou mais, 

20% estão na faixa de 6-10 anos. 

 
Figura 17: Tempo de atuação no Setor Privado 
Fonte: Pesquisa aplicada pelos autores, 2021. 
 
 
 

4.2.2 Sessão 2 – Diagnóstico Situacional e a Visão dos Respondentes sobre a Atual 
Estrutura Administrativa dos Cargos em Comissão 

 

 

Pergunta 9 – Sobre a Lei Complementar 355/2020 – Estrutura Administrativa da 

Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos  

As opções de resposta a esta pergunta, foram apresentadas em formato de múltipla 

escolha, aceitando apenas uma para seleção. Sendo estas: a) Não conheço, b) Conheço 

apenas a estrutura da minha Secretaria, c) Conheço a estrutura das Secretarias e os Cargos, 

d) Conheço a estrutura administrativa e atribuições dos Cargos, e) Conheço a estrutura 

administrativa completa e as competências. 

Teve-se como resposta que: 40% Conheço a estrutura administrativa e atribuições 

dos Cargos, 30% Conheço a estrutura administrativa completa e as competências, 30% 

Conheço apenas a estrutura da minha Secretaria. 
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Figura 18: Conhecimento da Lei Complementar 355/2020 
Fonte: Pesquisa aplicada pelos autores, 2021. 
 

 

 

Pergunta 10 - Sobre os "Cargos em Comissão", no seu entendimento, quais 

critérios são necessários para a seleção do Comissionado? (Pode ser escolhida uma ou 

mais opções) 

As opções de resposta a esta pergunta, foram apresentadas em formato de múltipla 

escolha, aceitando mais de uma para seleção. Sendo estas: a) Formação Acadêmica, b) 

Experiência Profissional (currículo), c) Alinhamento Político, d) Competência 

Profissional, e) Ter exercido cargo na Administração Pública, f) Ter cargo de carreira na 

Administração Pública 

As respostas seguem na figura abaixo demonstrada. 

 
Figura 19: Critérios para Cargos em Comissão 
Fonte: Pesquisa aplicada pelos autores, 2021. 

 

Pergunta 11 – Sobre a Estrutura Básica dos Órgãos da Administração Pública, 

para os Cargos de “Coordenadoria” 

As opções de resposta a esta pergunta, foram apresentadas em formato de múltipla 

escolha, aceitando apenas uma para seleção. Sendo estas: a) Ser constituído apenas por 

Cargos em Comissão de Livre Provimento, b) Ser constituído apenas por Cargos de 

Carreira, c) Ser constituído por Cargos em Comissão de Livre Provimento e/ou Carreira. 
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Teve-se como resposta que: 90% entendem que deve ser constituído por Cargos 

em Comissão de Livre Provimento e/ou Carreira e 10% dos entrevistados entendem que 

deve ser constituído apenas por Cargos em Comissão de Livre Provimento. 

 
Figura 20: Estrutura Básica para os Cargos de Coordenadorias 
Fonte: Pesquisa aplicada pelos autores, 2021. 
 

 

 

Pergunta 12 - Sobre os cargos das "Coordenadorias", no seu entendimento, quais 

COMPETÊNCIAS estes servidores deveriam possuir? (Pode ser escolhida mais de 01 

opção) 

As opções de resposta a esta pergunta, foram apresentadas em formato de múltipla 

escolha, aceitando mais de uma para seleção. Sendo estas: a) Liderança, b) Pensamento 

estratégico, c) Trabalho em equipe, d) Solucionar problemas, e) Eficiência, f) 

Autodesenvolvimento, g) Ação para resultados, h) Valores éticos, i) Relacionamento 

Interpessoal, j) Iniciativa, l) Foco no cliente-cidadão, m) Visão, Inovação, Criatividade, 

n) Adaptabilidade, o) Lealdade, p) Negociação. 

As respostas seguem na figura abaixo demonstrada. 

 
Figura 21: Competência dos Cargos das Coordenadorias 
Fonte: Pesquisa aplicada pelos autores, 2021. 
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Pergunta 13 - Sobre os cargos das "Coordenadorias", no seu entendimento, qual 

deveria ser o REQUISITO MAIS RELEVANTE para a seleção dos servidores em Cargo 

Comissionado? 

As opções de resposta a esta pergunta, foram apresentadas em formato de múltipla 

escolha, aceitando apenas uma para seleção. Sendo estas: a) Formação Técnica, b) 

Experiência Profissional (Currículo), c) Indicação Política, d) Processo Seletivo. 

Teve-se como resposta que: 90% entendem que deve ser constituído por pessoas 

com experiência profissional e 10% dos entrevistados entendem que devem ser 

constituídos apenas por pessoas com formação técnica. 

 
Figura 22: Requisito mais relevantes para os cargos nas coordenadorias 
Fonte: Pesquisa aplicada pelos autores, 2021. 

 

 

Pergunta 14 - Sobre a Estrutura Básica dos Órgãos da Administração Pública, 

para os cargos de "Departamentos": 

As opções de resposta a esta pergunta, foram apresentadas em formato de múltipla 

escolha, aceitando apenas uma para seleção. Sendo estas: a) Ser constituído apenas por 

Cargos em Comissão de Livre Provimento, b) Ser constituído apenas por Cargos de 

Carreira, c) Ser constituído por Cargos em Comissão de Livre Provimento e/ou Carreira. 

Teve-se como resposta que: 90% entendem que deve ser constituído por Cargos 

em Comissão de Livre Provimento e/ou Carreira e 10% dos entrevistados entendem que 

deve ser constituído apenas por Cargos em Comissão de Livre Provimento. 
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Figura 23: Estrutura Básica para os Cargos de Departamentos 
Fonte: Pesquisa aplicada pelos autores, 2021. 
 

 

 

Pergunta 15 - Sobre os cargos dos "Departamentos", no seu entendimento, qual 

deveria ser a formação acadêmica destes servidores? 

As opções de resposta a esta pergunta, foram apresentadas em formato de múltipla 

escolha, aceitando apenas uma para seleção. Sendo estas: a) Ensino Fundamental, b) 

Ensino Médio, c) Nível Superior, d) Pós-Graduação Lato Sensu (MBA, Especialização, 

Outros), e) Pós-Graduação Stricto Sensu (Mestrado, Doutorado). 

Teve-se como resposta que: 80% entendem que a formação acadêmica para 

ocupação dos cargos deveria possuir nível superior, 20% entendem que a formação 

acadêmica para ocupação dos cargos deveria possuir nível médio. 

 
Figura 24: Formação básica para ocupação dos cargos dos departamentos 
Fonte: Pesquisa aplicada pelos autores, 2021. 
 

 

 

Pergunta 16 - Sobre os cargos das "Departamentos", no seu entendimento, quais 

COMPETÊNCIAS estes servidores deveriam possuir? (Pode ser escolhida mais de 01 

opção) 

As opções de resposta a esta pergunta, foram apresentadas em formato de múltipla 

escolha, aceitando mais de uma para seleção. Sendo estas: a) Liderança, b) Pensamento 
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estratégico, c) Trabalho em equipe, d) Solucionar problemas, e) Eficiência, f) 

Autodesenvolvimento, g) Ação para resultados, h) Valores éticos, i) Relacionamento 

Interpessoal, j) Iniciativa, l) Foco no cliente-cidadão, m) Visão, Inovação, Criatividade, 

n) Adaptabilidade, o) Lealdade, p) Negociação. 

As respostas seguem na figura abaixo demonstrada. 

 
Figura 25: Competências para os cargos de departamentos 
Fonte: Pesquisa aplicada pelos autores, 2021. 
 

 

 

Pergunta 17 - Sobre os cargos dos "Departamentos", no seu entendimento, qual 

deveria ser o requisito mais relevante para a seleção dos servidores em Cargo 

Comissionado? 

As opções de resposta a esta pergunta, foram apresentadas em formato de múltipla 

escolha, aceitando apenas uma para seleção. Sendo estas: a) Formação Técnica, b) 

Experiência Profissional (Currículo), c) Indicação Política, d) Processo Seletivo. 

Teve-se como resposta que: 60% entendem que deve ser constituído por pessoas 

com experiência profissional e 10% dos entrevistados entendem que devem ser 

constituídos apenas por pessoas em processo seletivo e 30% por pessoas com formação 

técnica. 
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Figura 26: Requisito para os cargos de departamento 
Fonte: Pesquisa aplicada pelos autores, 2021. 

 

 

Pergunta 18 – Sobre a Estrutura Básica dos Órgãos da Administração Pública, 

para os cargos de “Divisões”. 

As opções de resposta a esta pergunta, foram apresentadas em formato de múltipla 

escolha, aceitando apenas uma para seleção. Sendo estas: a) Ser constituído apenas por 

Cargos em Comissão de Livre Provimento, b) Ser constituído apenas por Cargos de 

Carreira, c) Ser constituído por Cargos em Comissão de Livre Provimento e/ou Carreira. 

Teve-se como resposta que: 80% entendem que deve ser constituído por Cargos 

em Comissão de Livre Provimento e/ou Carreira, 10% dos entrevistados entendem que 

deve ser constituído apenas por Cargos em Comissão de Livre Provimento e 10% dos 

entrevistados entendem que deve ser constituído apenas por Cargos de Carreira. 

 
Figura 27: Estrutura básica para os cargos de divisões 
Fonte: Pesquisa aplicada pelos autores, 2021. 

 

 

Pergunta 19 - Sobre os cargos das "Divisões", no seu entendimento, qual deveria 

ser a formação acadêmica destes servidores? 

As opções de resposta a esta pergunta, foram apresentadas em formato de múltipla 

escolha, aceitando apenas uma para seleção. Sendo estas: a) Ensino Fundamental, b) 

Ensino Médio, c) Nível Superior, d) Pós-Graduação Lato Sensu (MBA, Especialização, 

Outros), e) Pós-Graduação Stricto Sensu (Mestrado, Doutorado). 
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Teve-se como resposta que: 50% entendem que a formação acadêmica para 

ocupação dos cargos deveria possuir nível superior, 50% entendem que a formação 

acadêmica para ocupação dos cargos deveria possuir nível médio. 

 

 
Figura 28: Formação acadêmica dos cargos de divisões 
Fonte: Pesquisa aplicada pelos autores, 2021. 

 

 

Pergunta 20 - Sobre os cargos das "Divisões", no seu entendimento, quais 

COMPETÊNCIAS estes servidores deveriam possuir? (Pode ser escolhida mais de 01 

opção) 

As opções de resposta a esta pergunta, foram apresentadas em formato de múltipla 

escolha, aceitando mais de uma para seleção. Sendo estas: a) Liderança, b) Pensamento 

estratégico, c) Trabalho em equipe, d) Solucionar problemas, e) Eficiência, f) 

Autodesenvolvimento, g) Ação para resultados, h) Valores éticos, i) Relacionamento 

Interpessoal, j) Iniciativa, l) Foco no cliente-cidadão, m) Visão, Inovação, Criatividade, 

n) Adaptabilidade, o) Lealdade, p) Negociação. 

As respostas seguem na figura abaixo demonstrada. 

 
Figura 29: Competências para os cargos de divisões 
Fonte: Pesquisa aplicada pelos autores, 2021.  
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Pergunta 21 - Sobre os cargos das "Divisões", no seu entendimento, qual deveria 

ser o requisito mais relevante para a seleção dos servidores em Cargo Comissionado? 

As opções de resposta a esta pergunta, foram apresentadas em formato de múltipla 

escolha, aceitando apenas uma para seleção. Sendo estas: a) Formação Técnica, b) 

Experiência Profissional (Currículo), c) Indicação Política, d) Processo Seletivo. 

Teve-se como resposta que: 70% entendem que deve ser constituído por pessoas 

com experiência profissional e 10% dos entrevistados entendem que devem ser 

constituídos apenas por pessoas em processo seletivo e 20% por pessoas com formação 

técnica. 

 
Figura 30:  Requisito para os cargos de divisões. 
Fonte: Pesquisa aplicada pelos autores, 2021. 

 
 

Pergunta 22 - Sobre a Estrutura Básica dos Órgãos da Administração Pública, 

para os cargos de "Assessorias": 

As opções de resposta a esta pergunta, foram apresentadas em formato de múltipla 

escolha, aceitando apenas uma para seleção. Sendo estas: a) Ser constituído apenas por 

Cargos em Comissão de Livre Provimento, b) Ser constituído apenas por Cargos de 

Carreira, c) Ser constituído por Cargos em Comissão de Livre Provimento e/ou Carreira. 

Teve-se como resposta que: 70% entendem que deve ser constituído por Cargos 

em Comissão de Livre Provimento e/ou Carreira, 30% dos entrevistados entendem que 

deve ser constituído apenas por Cargos em Comissão de Livre Provimento e 10% dos 

entrevistados entendem que deve ser constituído apenas por Cargos de Carreira. 

 
Figura 31: Estrutura básica dos cargos de assessorias 
Fonte: Pesquisa aplicada pelos autores, 2021. 
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Pergunta 23 - Sobre os cargos das "Assessorias", no seu entendimento, qual 

deveria ser a formação acadêmica destes servidores? 

As opções de resposta a esta pergunta, foram apresentadas em formato de múltipla 

escolha, aceitando apenas uma para seleção. Sendo estas: a) Ensino Fundamental, b) 

Ensino Médio, c) Nível Superior, d) Pós-Graduação Lato Sensu (MBA, Especialização, 

Outros), e) Pós-Graduação Stricto Sensu (Mestrado, Doutorado). 

Teve-se como resposta que: 40% entendem que a formação acadêmica para 

ocupação dos cargos deveria possuir nível superior, 50% entendem que a formação 

acadêmica para ocupação dos cargos deveria possuir nível médio e 10% que os ocupantes 

deveriam ter Pós-Graduação Lato Sensu (MBA, Especialização, Outros). 

 
Figura 32: Formação acadêmica dos cargos de divisões 
Fonte: Pesquisa aplicada pelos autores, 2021. 

 

 

Pergunta 24 - Sobre os cargos das "Assessorias", no seu entendimento, quais 

competências estes servidores deveriam possuir? (Pode ser escolhida mais de 01 opção) 

As opções de resposta a esta pergunta, foram apresentadas em formato de múltipla 

escolha, aceitando mais de uma para seleção. Sendo estas: a) Liderança, b) Pensamento 

estratégico, c) Trabalho em equipe, d) Solucionar problemas, e) Eficiência, f) 

Autodesenvolvimento, g) Ação para resultados, h) Valores éticos, i) Relacionamento 

Interpessoal, j) Iniciativa, l) Foco no cliente-cidadão, m) Visão, Inovação, Criatividade, 

n) Adaptabilidade, o) Lealdade, p) Negociação. 

As respostas seguem na figura abaixo demonstrada. 
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Figura 33: Competências para os cargos de assessorias 
Fonte: Pesquisa aplicada pelos autores, 2021. 
 

 

Pergunta 25 - Sobre os cargos das "Assessorias", no seu entendimento, qual 

deveria ser o requisito mais relevante para a seleção dos servidores em Cargo 

Comissionado? 

As opções de resposta a esta pergunta, foram apresentadas em formato de múltipla 

escolha, aceitando apenas uma para seleção. Sendo estas: a) Formação Técnica, b) 

Experiência Profissional (Currículo), c) Indicação Política, d) Processo Seletivo. 

Teve-se como resposta que: 60% entendem que deve ser constituído por pessoas 

com experiência profissional e 10% dos entrevistados entendem que devem ser 

constituídos apenas por pessoas em processo seletivo e 20% por pessoas por indicação 

política e 10% com formação técnica. 

 

 
Figura 34: Requisito para os cargos de divisões 
Fonte: Pesquisa aplicada pelos autores, 2021. 
 
 
 



70 
 

4.2.3 Sessão 3 – Prognóstico e Novas Proposições 
 

 

Espaço livre para indicação de sugestões e proposições para a avaliação que está 

sendo feito no melhoramento da Estrutura Administrativa dos cargos em comissão na 

Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos. 

 

Pergunta 26 - Você entende que a Estrutura dos Cargos em Comissão é suficiente 

para atender as necessidades do município e a entrega de políticas públicas com 

qualidade? Por quê? 

A pergunta foi respondida em formato de pequeno texto por 8 respondentes dos 

10 iniciais, pelo fato desta sessão ser aberta e livre. 

 

Não. 

Não, deve haver um alinhamento de diretrizes devidamente mapeadas e sequenciadas nas 

tarefas de cada secretária bem definidas e claras. E ainda caso seja necessários ajustes das diretrizes da 

estrutura. 

Não é suficiente, tendo em vista as várias necessidades e complexidade do serviço público 

municipal. Os cargos em comissão são importantes para a Prefeitura pois trazem agilidade e dinamismo, 

sendo assim, é necessário um número maior para que se alcance todos os setores. 

Agentes em cargos de comissão podem ser substituídos a qualquer tempo caso não entreguem 

um trabalho satisfatório. 

Entendo que atualmente os cargos de comissão são necessários para o desenvolvimento 

estratégico e governamental da administração pública municipal, sem esses cargos peças chaves na 

tomada de decisão e acompanhamento da política pública instituída nos programas de governo, buscando 

eficiência e direcionamento nas tomadas de decisões em conformidade com os eixos governamentais. 

Acredito que sim, haja vista que o cargo comissionado é passível de demissão, e desta forma o 

colaborador se empenha em suas rotinas diárias de trabalho, de modo a permanecer com o vínculo. 

Somente a estrutura dos cargos em comissão não são suficientes, pois, a Administração Pública 

é como uma máquina e necessita de engrenagens que funcionem em sintonia, desta forma, é necessário 

a estrutura dos cargos comissionados juntamente com os cargos de carreira em perfeita sintonia para que 

a máquina pública tenha eficiência e desenvolva políticas públicas e serviços públicos com qualidade. 

Não é suficiente, haja vista a necessidade de aumentar o quadro de funcionários e redistribuir 

os cargos comissionados de forma a exercer as funções nos respectivos departamentos. 

Tabela 3: Respostas questão 26 do formulário de pesquisa 
Fonte: Pesquisa aplicada pelos autores, 2021. 
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Pergunta 27 - Na sua visão, a forma como está definida a Estrutura dos Cargos 

em Comissão é suficiente para auxiliar a Prefeita no cumprimento das suas promessas de 

campanha e na implementação das políticas públicas desenhadas no programa de governo 

proposto à época da eleição? 

A pergunta foi respondida em formato de pequeno texto por 7 respondentes dos 

10 iniciais, pelo fato desta sessão ser aberta e livre. 

 

Não. 

Não, necessitamos de mais pessoas. 

Sim. 

Não. Entendo que atualmente a formatação da lei do município não atende as necessidades da 

administração pública, tendo em vista a ausência de tipicidade e detalhamento estratégico dos cargos, 

ocasionado ausência de aprimoramento por parte dos servidores ocupantes dos cargos, logo, causando 

baixo desempenho e produtividade na máquina pública. 

A estrutura está bem formulada, porém creio que para atendermos a todas as demandas e planos, 

seria necessário ampliar alguns números de vagas. 

Não é suficiente. A distribuição dos cargos nas secretarias não atende a necessidade. A estrutura 

definida na LC 355/2020 está mal distribuída, não observando ou expressando e atendendo a realidade 

de determinadas secretarias. 

Com vistas à proposta do plano de governo para educação é possível com a estrutura, porém o 

que interfere na execução do plano efetivamente são as escolhas e a falta de planejamento estratégico 

que seja realizado conforme o planejado sem alterações frequentes. 

Tabela 4: Respostas questão 27 do formulário de pesquisa 
Fonte: Pesquisa aplicada pelos autores, 2021. 
 

 

 

Pergunta 28 - Caso seja negativa a resposta à pergunta anterior, o que faria ou 

como estruturaria essa organização administrativa? 

A pergunta foi respondida em formato de pequeno texto por 5 respondentes dos 

10 iniciais, pelo fato desta sessão ser aberta e livre: 

 

Conhecer as reais necessidades e analisar os recursos disponíveis para melhor atender as 

demandas e reestrutura os processos. 

Realizaria mapeado das atividades e cargos da gestão disponível e a possível criação de novos 

cargos para suprir a falta de recurso humano. 

Organizaria de forma a que os comissionados pudessem atender a todas as secretarias e 

departamentos. 
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Cargos de estruturas administrativas primordiais deveriam ser ocupados por servidores com 

experiência e formação acadêmica específica… servidores públicos de carreira deveria ter oportunidade 

de seleção para ocupação de cargos de responsabilidade administrativa, a fim que os trabalhos 

desenvolvidos tenham oportunidade de continuidade no caso de transição de governantes. 

Primeiramente, observando e conhecendo a realidade de cada secretaria para a criação dos 

cargos e quantitativos que atendam a necessidade de cada uma. 

Tabela 5: Respostas questão 28 do formulário de pesquisa 
Fonte: Pesquisa aplicada pelos autores, 2021. 
 

 

 

Pergunta 29 - Na sua opinião, quais seriam ou deveriam ser os requisitos pessoais 

para a contratação dos cargos de livre provimento? 

A pergunta foi respondida em formato de pequeno texto por 8 respondentes dos 

10 iniciais, pelo fato desta sessão ser aberta e livre:  

 

Experiência, competência, honestidade, responsabilidade e compromisso. 

Formação Acadêmica e Experiência profissional relevante em anos. 

Pela experiência e competência no cargo. 

Experiência profissional e alinhamento político. 

Capacidade, conhecimento, experiência, formação. 

Liderança, lealdade, pró-atividade. 

Facilidade de comunicação, habilidade interpessoal, ética, flexibilidade, adaptação. 

Formação Técnica e experiência profissional. 

Tabela 6: Respostas questão 29 do formulário de pesquisa 
Fonte: Pesquisa aplicada pelos autores, 2021. 
 
 

Pergunta 30 - Como você vê a Gestão por Competências na Administração 

Pública e como se aplicaria na sua pasta? 

A pergunta foi respondida em formato de pequeno texto por 7 respondentes dos 

10 iniciais, pelo fato desta sessão ser aberta e livre:  

 

Vejo totalmente nula, caso não haja uma estrutura administrativa definida 

Vejo como uma necessidade, em nossa secretaria temos alguns departamentos extremamente técnicos 

que exigem um grau de responsabilidade muito grande. 

A gestão por competências é sempre mais saudável para a administração pública, já é aplicada em nossa 

pasta 
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Atualmente esse conceito não é muito aplicado no setor público, em decorrência da modelagem e cultura 

de trabalho antiga de servidores e chefias hierarquia, no entanto, entendendo que seria interessante ao 

bem do funcionamento público a gestão por competências, exploração e conseguindo aferir quais tarefas 

cada servidores consegue desenvolver e se adaptar melhor. 

Esse tipo de gestão, torna o trabalho mais efetivo e possibilita otimizar pontos fortes, além de 

desenvolver pontos de melhorias em cada cargo. Nessa pasta já começamos a aplicar, dividindo os 

trabalhos através dos conhecimentos, habilidades e atitudes. 

Vejo como uma ferramenta importantíssima para que a Administração Pública atenda ao princípio da 

eficiência. Na Pasta da Administração, seria fundamental, uma vez que é esta Pasta que gerencia o quadro 

de servidores e assim, teria condições de promover ações de desenvolvimento individual ou coletivo. 

Considero a gestão por competências fundamental para se atingir os objetivos, portanto na educação o 

quadro de pessoal deve ser contemplado por pessoas com competências educacionais desenvolvidas para 

o melhor andamento e acompanhamento das propostas. 

Tabela 7: Respostas questão 30 do formulário de pesquisa 
Fonte: Pesquisa aplicada pelos autores, 2021. 

 

 

Pergunta 31 - Acredita que os Cargos Comissionados de Livre Provimento 

poderiam ser escolhidos por atribuição de competência ou apenas por nível de 

escolaridade? Por quê? 

A pergunta foi respondida em formato de pequeno texto por 8 respondentes dos 

10 iniciais, pelo fato desta sessão ser aberta e livre: 

 

Sim. 

Sim, devido as questões do conjunto de habilidades e do perfil profissional e pessoal 

As duas coisas. 

Atribuição de competências 

Deveria ser escolhido por atribuição de competência, desde que devidamente certificado que a 

pessoa possui as qualidades para ocupação dos cargos em nomeação, a fim do desenvolvimento das 

tarefas de forma adequada e eficaz. 

Eu acho que a junção dos dois, porque um complementa o outro. 

Por atribuição de competência, pois, meramente o nível de escolaridade não confere ao 

indivíduo as habilidades ou a competência necessária para exercer certas atribuições. 

Atribuição de competências, haja vista a escolaridade não definir as competências 

desenvolvidas, principalmente pelas fragilidades nos cursos de formação inicial da educação. 

Tabela 8: Respostas questão 31 do formulário de pesquisa 
Fonte: Pesquisa aplicada pelos autores, 2021. 
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Pergunta 32 - Falando diretamente sobre os cargos de livre provimento, houve 

algum treinamento ou reunião de alinhamento acerca dos objetivos do governo e as 

atividades desenvolvidas por essas pessoas? Acredita na importância desse alinhamento? 

Caso negativo, por quê? 

A pergunta foi respondida em formato de pequeno texto por 8 respondentes dos 

10 iniciais, pelo fato desta sessão ser aberta e livre:  

 

Sim. 

Não houve treinamento, o alinhamento é importante e deveria ser contínuo para revisar 

possíveis desgastes de comunicação e falhas no processo. 

Sim necessário, fizemos isso em nossa secretaria. 

É importante que haja esse alinhamento. 

Acredito que esse alinhamento tão somente ocorreu nos cargos de hierarquia mais altas, logo, 

cabendo os esses servidores o direcionamento das diretrizes de governo, todavia, tornando-se necessário 

que esses servidores ocupantes de cargos de direção e chefia, possua capacidade técnica e profissional 

para ocupação dos cargos, a fim de poder de liderança. 

Sim, sempre que necessário. Inclusive é um plano que inseri ao próximo PPA. 

Não houve treinamento ou reunião para alinhamento acerca dos objetivos do governo. Acredito 

que seria de suma importância o alinhamento. 

Desconheço um treinamento coletivo. Passei por orientações individuais, porém considero de 

suma importância o alinhamento coletivo uma vez que todos trabalham frente a um objetivo único. 

Lembrando, ainda, que as secretarias trabalhem interacionadas para se alcançar a proposta de governo. 

Tabela 9: Respostas questão 32 do formulário de pesquisa 
Fonte: Pesquisa aplicada pelos autores, 2021. 
 

 

Pergunta 33 - Na sua opinião, deve existir Cargos de Comissão de Livre 

Provimento reservados a servidores estáveis? Por quê? 

A pergunta foi respondida em formato de pequeno texto por 7 respondentes dos 

10 iniciais, pelo fato desta sessão ser aberta e livre:  

 

Sim, deveria haver um plano de carreira para este servidor e com metas de indicadores de 

desempenho do mesmo para manter no mesmo. 

Não. 

Sim, caso cumpra os requisitos e haja o compromisso e alinhamento com a administração 

Sim, principalmente para cargos e função que possa ocorrer influência na tomada de decisão 

administrativa, financeira e patrimonial. 

Eu opto por um time qualificado e eficiente na gestão. 
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Sim, entendo que deva existir cargos em comissão de live provimento reservados a servidores 

estáveis. Pois, entendo que nada substitui a experiência e bagagem de informações destes servidores e 

principalmente porque, a nomeação de servidores estáveis em determinados setores/departamentos é a 

garantia de continuidade das ações ou tarefas executadas, bem como da disponibilização das informações 

sobre o andamento das demandas. 

Não. Considero que os cargos podem ser ocupados por funcionários de carreira ou não. 

Tabela 10: Respostas questão 33 do formulário de pesquisa 
Fonte: Pesquisa aplicada pelos autores, 2021. 
 
 

Pergunta 34 - Acredita importante que os Cargos de Comissão de Livre 

Provimento tivessem alguns critérios de "Avaliação de Desempenho", de forma a 

subsidiar uma implantação adequada das políticas públicas propostas pelo Governo? 

As opções de resposta a esta pergunta, foram apresentadas em formato de múltipla 

escolha, aceitando apenas uma para seleção. Sendo estas: a) Sim, b) Não, c) Talvez. 

Teve-se como resposta que: 87,5% responderam sim e 12,5% responderam não. 

 
Figura 35: Importância da Avaliação por Desempenho  
Fonte: Pesquisa aplicada pelos autores, 2021. 
 
 
 

4.3 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DA PESQUISA 
 

Como discutido inicialmente, buscou-se nesta pesquisa, qualificar o entendimento 

sobre a realidade local, frente a situação das competências dos servidores em cargos de 

comissionamento. Em especial para a percepção integral das atribuições e cargos dos 

servidores em comissão (livre provimento) adequada à estrutura administrativa 

permanente da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos. 

Para a efetividade da pesquisa, enviou-se o link para todas as secretárias 

municipais, obtivemos êxito em 10 retornos, sendo estes as seguintes Secretarias 
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Municipais: Assuntos Jurídicos; Desenvolvimento Econômico; Administração; 

Educação; Agricultura; Comunicação; Governo; Planejamento Urbano; Fazenda. 

Na sessão 1, buscou-se qualificar os respondentes da pesquisa, inicialmente sobre 

a Secretaria de Origem, posteriormente sobre o cargo que o mesmo ocupa na estrutura 

administrativa, destaca-se que 60% dos respondentes ocupam o cargo de coordenador 

executivo e 40% o cargo de secretário municipal. No quesito formação acadêmica, 40% 

dos respondentes possuem formação em nível superior, 40% com pós-graduação e 20% 

com mestrado. A área de formação em geral é ligada a Ciências Humanas em especial a 

Gestão e Direito. Em relação ao gênero, 30% dos respondentes são do sexo feminino e 

70% dos respondentes são do sexo masculino. Em relação a faixa etária registra-se que 

80% dos respondentes estão entre 31 e 50 anos.  

Na sessão 2, buscou-se construir um diagnóstico situacional segundo a visão dos 

respondentes em relação a estruturação dos cargos em comissão. Identificou-se que 30% 

conhecem apenas a estrutura da própria secretaria, em compensação 30% tem 

conhecimento amplo de toda estrutura da prefeitura definida na Lei Complementar 

355/2020. Sobre os critérios de seleção dos ocupantes em cargos de comissão, 80% dos 

entrevistados indicaram ser muito relevante a ‘Formação Acadêmica’, ‘Experiência 

Profissional’ e ‘Competência Profissional’, além disso, 70% indicaram o ‘Alinhamento 

Político’ como fator chave para a seleção. 

Sobre os cargos em “Comissões de Coordenadorias” (segundo escalão – Cargos 

de Coordenadores Executivos), destacam-se que apenas 10% dos respondentes entendem 

que deve ser constituído apenas por Cargos em Comissão de Livre Provimento, 

caracterizando um apoio ao servidor de carreira. No quesito competências destaca-se que 

mais de 70% indicaram liderança, pensamento estratégico, trabalho em equipe, solucionar 

problemas e valores éticos no requisito mais relevante para o cargo em questão, que 90% 

entendem que deve ser constituído por pessoas com experiência profissional e 10% dos 

entrevistados entendem que devem ser constituídos apenas por pessoas com formação 

técnica. 

Sobre os cargos em “Comissões de Departamento” (terceiro escalão – cargos de 

Diretor), destacam-se que que 80% entendem que a formação acadêmica para ocupação 

dos cargos deveria possuir nível superior; mais de 70% indicaram que no quesito 

competências o postulante deve apresentar liderança, pensamento estratégico, trabalho 

em equipe, solucionar problemas e valores éticos; 10% devem ser constituídos apenas por 

pessoas em processo seletivo, indicando necessidade de formação e experiência 
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profissional; e em 80% entendem que deve ser constituído por Cargos em Comissão de 

Livre Provimento e/ou Carreira 

Sobre os cargos em “Comissões de Divisão” (quarto escalão – cargos de Chefe de 

Divisão), destacam-se que que 50% entendem que a formação acadêmica para ocupação 

dos cargos deveria possuir nível Médio e 40%. Nível Superior; ao menos 70% indicaram 

que no quesito competências o postulante deve apresentar iniciativa, liderança, 

pensamento estratégico, trabalho em equipe, solucionar problemas e valores éticos; 20% 

indicaram que os cargos deveriam ser ocupados por pessoas de ‘indicação política’; e em 

80% entendem que deve ser constituído por Cargos em Comissão de Livre Provimento 

e/ou Carreira. 

Sobre os cargos em “Comissões em Assessorias”, destacam-se que que 80% 

entendem que a formação acadêmica para ocupação dos cargos deveria possuir Nível 

Superior; ao menos 70% indicaram que no quesito competências o postulante deve 

apresentar liderança, pensamento estratégico, trabalho em equipe, solucionar problemas 

e valores éticos; registra-se que 60% entendem que estes cargos devem ser constituído 

por pessoas selecionadas por Experiência Profissional; e em 80% entendem que deve ser 

constituído por Cargos em Comissão de Livre Provimento e/ou Carreira. 

Na sessão 3, buscou-se qualificar na visão dos respondentes um Prognóstico e 

Novas Proposições para a questão central da discussão dos cargos em comissão. Sobre a 

suficiência da estrutura dos cargos comissionados, frente aos desafios das necessidades e 

de entregas de políticas públicas, 50% entenderam que as estruturas não eram suficientes 

frente as demandas, mas percebe-se que o recorte, fica relacionado ao quantitativo. 

Sobre a forma como está definida a Estrutura dos Cargos em Comissão, se seria 

suficiente para auxiliar a Prefeita no cumprimento das suas promessas de campanha e na 

implementação das políticas públicas desenhadas no programa de governo proposto à 

época da eleição, neste quesito, 57% (4 de 7 participantes) responderam que SIM, estes, 

relacionaram sua resposta ao quantitativo de pessoas nos cargos comissionados da 

prefeitura. Buscou-se envolver o respondente, foi pedido sua sugestão para melhoria da 

estruturação dos referidos cargos em comissão, destacaram que: é importante conhecer 

as reais necessidades e analisar os recursos disponíveis para melhor atender as demandas 

e reestrutura os processos, mapear as atividades, monitoramento da performance dos 

comissionados, entender a demanda real de cada secretaria. 

Procurou-se entender a visão dos respondentes, sobre os requisitos pessoais para 

a contratação dos cargos de livre provimento, estes entendem que experiência, 
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competência, honestidade, responsabilidade e compromisso, formação acadêmica e 

experiência profissional são os pontos mais importantes. 

Sobre a viabilidade da gestão por competências ser aplicada em sua secretaria 

futuramente, 86% (6 de 7 participantes) responderam positivamente a essa proposição. 

Também foi questionado se os Cargos Comissionados de Livre Provimento 

poderiam ser escolhidos por ‘atribuição de competência’ ou apenas por ‘nível de 

escolaridade’, neste questionamento foi unânime a valorização pela ‘Atribuição por 

Competência’, alguns indicaram que o apenas o ‘nível de escolaridade’ é um atributo 

frágil para a atuação nos cargos. 

Outro ponto questionado foi sobres os cargos de livre provimento, em relação a 

treinamento ou reunião de alinhamento acerca dos objetivos do governo e as atividades 

desenvolvidas por essas pessoas, 8 respondentes contribuíram com esta questão, 5 

informaram que houve treinamento e 3 informaram que não houve, a maioria entendeu 

ser importante uma política de qualificação/treinamento. 

No questionamento sobre a existência de reserva de Cargos de Comissão de Livre 

Provimento a servidores estáveis, 57% participantes responderam que SIM, valorizando 

os servidores de carreira e 43% responderam que NÃO, indicando a busca/necessidade 

de time competente independente se de carreira ou não. Além do destaque a experiência 

como fator chave para a gestão. Por fim a buscou-se a opinião dos respondentes quando 

a importância de que os Cargos de Comissão de Livre Provimento tivessem alguns 

critérios de "Avaliação de Desempenho", de forma a subsidiar uma implantação adequada 

das políticas públicas propostas pelo Governo - nesta 87,5% responderam sim e 12,5% 

responderam não. 
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5 PROPOSTA 
 

Assim, por todo os estudos realizados na administração pública de Ferraz de 

Vasconcelos comparados com aqueles constantes no Capítulo 2, especialmente aqueles 

sobre educação, renda e econômicos, verificou-se que a massa dos servidores refletem a 

própria sociedade ferrazense, sendo importante garantir à gestão a existência de dirigentes 

públicos com capacidade gerencial de forma que as políticas públicas governamentais, 

especialmente aquelas com apoio e coordenação externa, cruciais para o sucesso do 

governo e a adoção das políticas públicas escolhidas nas urnas seja executada de forma 

profissional para atingir a melhoria de serviços aos cidadãos. 

A bibliografia estudada demonstrou que a defesa de uma reserva de cargos em 

comissão a servidores de carreira, concursados, efetivos etc., não é garantia de 

profissionalização da Administração Pública defendidas pela abordagem gerencial e 

menos ainda, garantia de efetividade ao princípio da eficiência insculpido no artigo 37 da 

Constituição da República (ALESSIO et al., 2017). 

Neste sentido é que buscou-se desenvolver os estudos de forma a encontrar um 

caminho que pudesse solucionar essa questão prática de administração pública a partir do 

conhecimento acadêmico produzido sob a ótica da lógica da pesquisa-ação. Ou seja, 

expandir o conhecimento levando em conta a específica necessidade da Prefeitura de 

Ferraz de Vasconcelos, estudando a estrutura organizacional desempenhada pelos cargos 

em comissão existentes à luz daquilo que a doutrina aponta como dirigente público e da 

necessidade, cada vez maior e atual, de que os serviços públicos sejam entregues com 

qualidade. 

Pode-se constatar que, em boa medida os caminhos apontam no sentido de que os 

níveis departamentais de um ente público, cujas atribuições não estejam a prestação de 

serviços diretamente à população, podem (e devem) ser assegurados aos servidores 

concursados; entretanto, aqueles que entregam serviços diretamente à população, em 

nível de assessoramento ou quando buscam orientar o chefe do executivo na tomada de 

uma decisão, devem ser destinados aos dirigentes públicos que gozam de confiança do 

eleito, todavia, escolhido com base nas competências exigidas para o cargo que irá 

ocupar, confirmando a hipótese trazida por Alessio (2017, p. 77). 

Neste sentido, a proposta busca produzir uma alteração na Lei Complementar n. 

355/2020 de modo que todos os cargos em comissão reservados aos servidores de carreira 

sejam, preferencialmente, aqueles técnicos da estrutura da Administração, enquanto 
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aqueles destinados aos servidores outsiders sejam aqueles, também preferencialmente, 

que envolvem um atendimento mais direto à população e com autonomia gerencial, mas 

ambos escolhidos para atingirem os objetivos e expectativas nas metas estabelecidas pelo 

governo, carregando um perfil de profissionalização no momento da escolha do nomeado; 

em ambos devem constar requisitos mínimos desejáveis para sua nomeação, além de 

concentrar o resumo das principais atividades na direção, chefia ou assessoramento. A 

título exemplificativo segue abaixo a descrição do cargo de assessor de gabinete, 

escolhido para ser usado de exemplo por ser o maior número de cargos comissionados: 

 

5.1 REQUISITOS ATUAIS, BASEADOS NA LEI COMPLEMENTAR 355/2020, 

PARA ADMISSÃO NO CARGO COMISSIONADO 

 

 

CARGO: ASSESSOR DE GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO 

ESCOLARIDADE: Ensino Médio 

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração 

RESUMO: Realizar atividades de assessoramento para a satisfação das necessidades do Chefe do Executivo 

e do Secretário Municipal, em consonância com as políticas de governo, comprometendo-se a preservar a relação de 

confiança inerente ao seu cargo e existente para com o Chefe do Poder Executivo Municipal. 

ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS: 

Assessorar o Secretário Municipal, supervisionando o trabalho dos servidores lotados no gabinete. 

Assistir o Secretário Municipal na redação dos despachos decisórios.  

Auxiliar o Secretário Municipal nas relações políticas e institucionais com membros do Poder Legislativo 

e do Poder Judiciário, bem como demais agentes políticos do governo e de outras esferas de poder, podendo representar 

o Secretário Municipal quando autorizado. 

Assessorar na interlocução com órgãos internos e entidades que disponham de dados e informações 

relevantes à governança e às ações da Secretaria Municipal. 

Desempenhar outras atividades compatíveis com o cargo, determinadas pelo Secretário Municipal de 

Governo. 

Tabela 11: Modelo Requisitos  
Fonte: Pesquisa aplicada pelos autores, 2021. 
 
 
 
5.2 REQUISITOS PROPOSTOS, PARA ADMISSÃO NO CARGO COMISSIONADO: 

 

NOME DO CARGO ASSESSOR DE GABINETE 

REFÊNCIA DO CARGO K 
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ÓRGÃO DE ATUAÇÃO GABINETE DO SECRETÁRIO(A) 

SUBORDINAÇÃO SECRETÁRIO(A) e COORDENADOR EXECUTIVO 

FORMA DE PROVIMENTO LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO 

REQUISITOS DESEJÁVEIS 

FORMAÇÃO E 

EXPERIÊNCIA 

Graduação, preferencialmente em nível médio, com experiência mínima de 1 

(um) ano em atividade de assessoramento na área pública, privada ou terceiro 

setor; 

Noções de Administração Pública; 

Noções em Políticas Públicas. 

RESUMO DAS 

PRINCIPAIS 

RESPONSABILIDADES 

Assessorar o titular da pasta e/ou ao coordenador executivo, na execução das 

atribuições destes; 

Assessora na redação de normas internas à Secretaria; 

Assessorar o Secretário na relação política com as demais Secretarias e 

Instituições do Município, especialmente com os agentes políticos do governo e 

de outras esferas de Poder; 

Receber, estudar e propor soluções em expedientes e processos, analisando e 

acompanhando junto às demais unidades o andamento das providências para 

que se possa encaminhar para análise do Prefeito(a) 

Suportar a realização de eventos do Executivo Municipal e da Secretaria em que 

estiver lotado; 

Participar de reuniões, quanto ao plano de governo, providenciando a pauta das 

mesmas, convocações e elaboração de ata; 

Assessorar na interlocução com os órgãos internos da pasta; 

Assessorar na obtenção de dados e informações relevantes às ações do Governo 

e da Pasta que estiver lotado; 

Exercer e desempenhar outras atribuições afins, determinados pelo Secretário 

Municipal, podendo representá-lo quando expressamente determinado, vedadas 

atribuições de ordem técnico-burocráticas; 

Assessorar o Secretário ou o Chefe do Executivo na interlocução com os demais 

Assessores de Gabinete lotados em outras Secretarias Municipais;  

Assistir o Secretário no monitoramento de assuntos para o cumprimento da 

política tratada na pasta, mantendo-a em linha com o plano de ação do Chefe do 

Executivo Municipal; 

Assessorar o Secretário na manutenção organizada e elaboração de mensagens, 

despachos e outros atos normativos ou administrativos de competência do 

titular da pasta. 
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COMPETÊNCIAS 

Habilidade de assessorar o Secretário no desenvolvimento de suas múltiplas 

obrigações. 

Habilidade de se relacionar com os atores internos e externos à Secretaria, 

obtendo os resultados estabelecidos pelo Secretário. 

Habilidade de avaliar informações de forma eficaz e coerente, e que guardem 

pertinência com os assuntos e temas da Secretaria. 

Habilidade de desenhar cenários de interesse da Secretaria. 

Capacidade de analisar problemas e encontrar soluções. 

Capacidade de trabalhar com demais atores da Administração Pública para o 

desenvolvimento das atividades desempenhadas pela Secretaria 

Capacidade de transmitir claramente seus pontos de vista, sem prejudicar o 

diálogo ou a qualidade do relacionamento com a(s) outra(s) parte(s). 

Capacidade de trabalhar de forma eficaz com outras pessoas, a fim de alcançar 

um objetivo comum – mesmo que o objeto em questão não seja de interesse 

pessoal direto. 

Capacidade de supervisionar os demais servidores lotados na estrutura 

administrativa em que se encontra. 

Capacidade de atuar com vigor e ânimo em prol da Secretaria, do Município e 

do Executivo. 

Comprometimento com padrões de alta qualidade, buscar a melhoria contínua e 

assegurar a qualidade dos serviços prestados pela Secretaria e pelo Município. 

Capacidade de análise de riscos. 

Habilidade de relacionamento interpessoal. 

Capacidade de lidar com interesses conflitantes de modo adequado, a fim de 

equalizar expectativas e contribuir para sua resolução. 

Capacidade de trabalhar sob pressão e adversidade com serenidade e lucidez. 

Agir de modo congruente com normas, valores e regras de conduta associados 

com o cargo e a cultura da Administração Pública e da Secretaria em que se 

encontra lotado, atingindo as metas determinadas pelo Chefe do Poder 

Executivo. 

Capacidade de fornecer informação a fim de atingir os objetivos do Governo. 

Capacidade de tomar ações diretas superando os objetivos estabelecidos pela 

Administração. 

Capacidade de perceber as conexões existentes entre as ações dos diversos 

atores com que dialoga e os interesses da sua estrutura organizacional, de modo 

a estabelecer relações de interdependência e de causa e efeito dos fatos 

organizacionais, internos e externos. 

Capacidade de absorver novas informações rapidamente e colocá-las em prática 

de forma eficaz. 

Tabela 12: Modelo Assessor de Gabinete 
Fonte: Pesquisa aplicada pelos autores, 2021. 

 

As competências indicadas para cada cargo, foram obtidas, analisada, compiladas 

e indicadas neste trabalho a partir dos requisitos de competências exigidas para cargos 
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análogos no Governo Federal (Ministério da Economia e da Justiça), no Manual da ENAP 

– Competências Essenciais de Liderança para o Setor Público Brasileiro, na Política 

Nacional de Desenvolvimento de Pessoas (PNDP) e para os requisitos desses cargos nos 

Municípios de Itajaí, Curitiba e São Paulo,  

Também, a proposta legislativa e o quadro de requisitos e competências, ora 

apresentados, buscaram inserir uma estratégia de escolha de dirigentes públicos que 

alinhasse uma estratégia gerencial ou profissional como início do processo de escolha do 

indicado, mas garantindo certa discricionariedade à autoridade nomeante na parte final, 

seguindo os atributos estabelecidos por Alessio em sua tese de doutoramento (ALESSIO, 

2017, p. 95). Vejamos: 

 

 
Tabela 13: Quadro de Requisitos e Competências 
Fonte: Maria Fernanda Alessio (2017). 
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Ainda, na escrita do projeto de lei proposto, buscamos seguir o modelo legislativo 

discutido no Congresso Nacional a partir da publicação da Medida Provisória 1042 de 15 

de abril de 2021, especialmente o Decreto n. 10.829/2021, assentando a necessidade de 

que o indicado para ocupar o cargo de dirigente público deve possuir um perfil 

profissional e formação acadêmica, compatível com o cargo ou função e, também, que 

deve ser criado um sistema de pré-seleção dos indicados a ser regulamentado pela 

Administração Pública (BRASIL, 2021). 

Assim é que encontramos uma proposta de alteração legislativa introduzindo no 

ordenamento jurídico de Ferraz de Vasconcelos um descritivo de requisitos e 

competências de cada cargo em comissão para seus dirigentes públicos, propondo que 

haja uma pré-seleção dos indicados, de forma a garantir não apenas um critério 

meritocrático de escolha, mas também a discricionariedade do Agente Político que 

escolhe, conforme pode ser visto no anexo integrante deste trabalho. 

 
 

 

  



85 
 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

Partindo das ações declaratórias de inconstitucionalidade propostas pelo MPSP 

em face das legislações municipais que criam os cargos em comissão para atender suas 

estruturas e as decisões judiciais emanadas no TJSP, pudemos constatar que o ponto dos 

questionamentos reside no critério de escolha dos nomeados ser apenas discricionária do 

nomeante e, ainda, na ausência de um percentual mínimo de reserva de vagas a servidores 

efetivos na descrição dos cargos criados como em comissão e/ou a especificação da 

relação de confiança e fidelidade entre o comissionado e o nomeante. 

Olhando especificamente para o município de Ferraz de Vasconcelos, pudemos 

constatar que a Lei Complementar n.º 355, de 29 de dezembro de 2020, com sua alteração 

posterior na forma que se encontra escrita, possui alto grau de possibilidade de 

questionamento na forma como foi feito com a Lei Complementar n.º 351, de 27 de maio 

de 2020. O questionamento da LC 351/2020 gerou a elaboração da LC 355/2020 que 

afastou, mas não na totalidade o risco de judicialização. 

Desse quadro buscou-se demonstrar ao longo desta pesquisa trabalho que é 

importante identificar e analisar os procedimentos adotados pelos governos no momento 

da escolha dos seus dirigentes públicos e não apenas a existência de uma reserva de vagas 

ou a descrição dos cargos ou mesmo a relação de confiança existente entre nomeante e 

nomeado. 

Procurou-se identificar outras estratégias possíveis para a escolha dos ocupantes 

de cargos de direção (dirigentes públicos) apontadas pela doutrina ou experimento, 

nacionais ou internacionais, como possíveis de serem realizadas, optando por adotar, 

como metodologia de escolha a aferição de competências de gestão por parte dos 

indicados a ocuparem um cargo em comissão na administração pública. 

Ainda que não descritos todos os critérios de escolha possíveis, pode-se constatar 

que a escolha do dirigente público, apenas pela escolha discricionária do nomeante, tende 

a gerar questionamento na forma dos apontamentos da dicotomia weberiana que centra o 

debate no ethos do servidor público efetivo e do político eleito. 

A pesquisa realizada com os atuais dirigentes públicos ferrazenses, Secretários 

Municipais (agentes políticos) e Coordenadores Executivos apontou no sentido de que é 

importante a análise das competências/capacidades gerenciais dos escolhidos entre 

outras, indicativo de que a política de nomeação deve ser voltada à profissionalização da 
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administração pública municipal, ainda que reserve uma parcela de discricionariedade do 

nomeante quando da escolha do indicado. 

Inserir no texto legal uma escolha condicionante com base em critérios mínimos, 

como por exemplo a escolaridade, inova apenas no cumprimento de um critério legal e 

não na garantia de que se faça a melhor escolha do nomeado e de suas capacidades 

técnicas e gerenciais adquiridas ao longo da carreira. No mesmo sentido o modelo 

representativo que orienta para a defesa da participação de servidores efetivos nos 

processos de escolha, também não garante a escolha para a profissionalização da 

administração. 

Daí que concluímos que a melhor prática estaria na adoção de uma escolha 

gerencial, ainda que sujeita a avanços e retrocessos, orientada para a profissionalização 

dos processos de escolha dos dirigentes públicos de forma perene de vez, que não elimina 

indicações político-partidárias mas obriga que o indicado possua requisitos e 

competências gerenciais mínimas, visando a melhor eficiência na prestação dos serviços 

públicos desenvolvidos pelo governo local. Os avanços e retrocessos dependerão sempre 

das esferas de decisão política e o peso da influência capaz de alterar o rumo do processo 

de nomeação. 

A minuta de um projeto de lei acompanhado de anexo toma por base as discussões 

havidas no Congresso Nacional na elaboração da nova Lei nº 14.204 de 16 de setembro 

de 2021 e seu regulamento, Decreto nº 10.829, de 5 de outubro de 2021 recentemente 

publicada, além de fazer uso de métodos acadêmicos, abordando critérios de competência 

para a nomeação dos dirigentes públicos federais, inserindo os requisitos e competências 

para cada cargo de dirigente público. 

O presente estudo não inviabiliza eventuais novos aprofundamentos no tema ou 

mesmo a realização de uma reforma administrativa ampla que dê o norte para a missão 

institucional da administração ferrazense e permita um profundo conhecimento da 

organização, inserindo os desafios específicos de cada Secretaria ao cargo comissionado 

já que por regulamentação da legislação proposta, mantendo-se o processo de escolha por 

competência poderá ser feita a promoção do alinhamento entre os desafios institucionais 

e aqueles desempenhados pelo cargo de direção definindo o perfil do profissional 

candidato. 

Entende-se que a atuação da escolha não estará isenta de interferências políticas e 

nem é esse o objetivo, porém é importante que a legislação traga a possibilidade de 



87 
 

escolha de acordo com a competência exigida para o cargo de dirigente e que a discussão 

seja feita com esse enfoque e não apenas na discricionariedade do nomeante. 

O importante é que se busque promover, continuamente, inovação na gestão da 

administração pública com promoção de diálogo com os servidores efetivos e também, a 

conscientização de que a inovação também pode vir por meio de servidores outsiders. 

Também, é importante que o debate acadêmico seja um debate aplicado à prática com o 

fim de resolver problemas práticos e efetivos da administração pública, além de se 

aproximar do debate social, fortalecendo a política e a burocracia como elementos 

essenciais do Estado Democrático de Direito e o atingimento da eficiência no serviço 

público além da sedimentação do valor público almejado pela sociedade.  
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7 ANEXOS 

 

7.1 FORMULÁRIO DA PESQUISA DESCRITIVA 

 
Questionário de percepção sobre a Estrutura Administrativa na Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos para Cargos em Comissão - Mestrado em Gestão e Políticas Públicas - FGV 
/ EAESP. 
Com a necessidade de fortalecimento das potencialidades de atuação do Governo Municipal, auxiliado por suas Secretarias, com integração e otimização de esforços no 
desenvolvimento dos trabalhos, a atuação da administração municipal deve contemplar uma percepção integral das atribuições e cargos dos servidores em comissão (livre 
provimento) adequada à estrutura administrativa permanente da Prefeitura, de modo que permita a implantação das políticas de governo e o desenvolvimento da cidade. 
 
Há ainda a necessidade de que as atribuições do quadro de pessoal em comissão atendam aos requisitos legais, para sua validade e existência de modo a contemplar 
atendimento aos órgãos de controle, internos e externos, tais como TCE-SP, Ministério Público e Poder Judiciário e a própria sociedade. 
 
Por isso, deu-se início ao estudo acadêmico-profissional para estudar as atribuições de cada cargo em comissão, de livre provimento ou de carreira, de modo a se garantir 
eficiência na atuação da administração municipal, de modo interdisciplinar, contemplando eventuais propostas de modificação na Lei Complementar nº 355, de 30/12/2020 
especificamente no descritivo dos cargos em comissão e forma de sua escolha. 
 
As modificações que venham a ser sugeridas devem dar uma percepção integral de desenvolvimento da cidade e atendimento ao plano de governo escolhido pelos munícipes 
através das atividades desenvolvidas pelo quadro de pessoal em comissão da Prefeitura, buscando evidenciar as atribuições específicas de cada cargo, competências e grau 
de escolaridade. 
*Obrigatório 
 

 

1. Qual a Secretaria de atuação? * 
 
 

2. Cargo *Marcar apenas um oval. 
 
Secretário Municipal 

Coordenador Executivo 

Prefeita 
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3. Formação * Marcar apenas um oval. 

 
Ensino Médio 

Graduação 

Pós-Graduação 

Mestrado Doutorado 

 
4. Área de Formação * 

 

 
5. Sexo *Marcar apenas um oval. 

 
Masculino 

Feminino 

Prefiro não responder 
 
 

6. Faixa Etária *Marcar apenas um oval. 
 
18-30 

31-40 

41-50 

51-60 

61 ou mais 
 
 

7. Tempo de Atuação no Setor Público *Marcar apenas um oval. 
 

0-1 ano 

1-5 anos 

6-10 anos 

11-20 anos 

21 anos ou mais 
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8. Tempo de Atuação no Setor Privado *Marcar apenas um oval. 
 

0-1 ano 

1-5 anos 

6-10 anos 

11-20 anos 

21 anos ou mais 
 
 
 
Diagnóstico Sintomas e a Visão dos Respondentes sobre a Atual Estrutura Administrativa dos Cargos em Comissão 
 

9. Sobre a Lei Complementar 355/2020 - Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos *Marcar apenas um oval. 
 

Não conheço 

Conheço apenas a estrutura da minha Secretaria Conheço a 

estrutura das Secretarias e os Cargos 

Conheço a estrutura administrativa e atribuições dos Cargos Conheço a 

estrutura administrativa completa e as competências uma ou mais opções)  

10. Sobre os "Cargos em Comissão", no seu entendimento, quais critérios são necessários para a seleção do Comissionado? (Pode ser escolhida uma ou mais 
opções) Marque todas que se aplicam. 

 
Formação Acadêmica 

Experiência Profissional (Currículo) Alinhamento 

Político 

Competência Profissional 

Ter exercido cargo na Administração Pública  

Ter cargo de carreira na Administração Pública 

          Outro: 
 

 
11. Sobre a Estrutura Básica dos Órgãos da Administração Pública, para os cargos de "Coordenadoria": *Marcar apenas um oval. 

 
Ser constituído apenas por Cargos em Comissão de Livre Provimento 

 Ser constituído apenas por Cargos de Carreira 

Ser constituído por Cargos em Comissão de Livre Provimento e/ou Carreira 
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12. Sobre os cargos das "Coordenadorias", no seu entendimento, qual deveria ser a formação acadêmica destes servidores? Marcar apenas um oval. 

 
Ensino Fundamental 

Ensino Médio 

Nível Superior 

Pós-Graduação Lato Sensu (MBA, Especialização, Outros) Pós-

Graduação Stricto Sensu (Mestrado, Doutorado) 

 
13. Sobre os cargos das "Coordenadorias", no seu entendimento, quais COMPETÊNCIAS estes servidores deveriam possuir? (Pode ser escolhida mais de 01 

opção) *Marque todas que se aplicam. 
 
Liderança 

Pensamento estratégico 

Trabalho em equipe 

Solucionar problemas 

Eficiência 

Autodesenvolvimento Ação 

para resultados Valores 

éticos 

Relacionamento interpessoal 

Iniciativa 

Foco no cliente-cidadão Visão, 

Inovação, Criatividade 

Adaptabilidade 

Lealdade 

Negociação 

 

14. Sobre os cargos das "Coordenadorias", no seu entendimento, qual deveria ser o REQUISITO MAIS RELEVANTE para a seleção dos servidores em Cargo 
Comissionado? *Marcar apenas um oval. 

 
Formação Técnica 

Experiência Profissional (Currículo) Indicação 

Política 

Processo Seletivo 
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15. Sobre a Estrutura Básica dos Órgãos da Administração Pública, para os cargos de "Departamentos": *Marcar apenas um oval. 
 

Ser constituído apenas por Cargos em Comissão de Livre Provimento 

 Ser constituído apenas por Cargos de Carreira 

Ser constituído por Cargos em Comissão de Livre Provimento e/ou Carreira 
 
 

16. Sobre os cargos dos "Departamentos", no seu entendimento, qual deveria ser a formação acadêmica destes servidores? *Marcar apenas um oval. 
 

Ensino Fundamental 

Ensino Médio 

Nível Superior 

Pós-Graduação Lato Sensu (MBA, Especialização, Outros) Pós-

Graduação Stricto Sensu (Mestrado, Doutorado) 

 
 

17. Sobre os cargos das "Departamentos", no seu entendimento, quais COMPETÊNCIAS estes servidores deveriam possuir? (pode ser escolhida mais de 01 
opção) *Marque todas que se aplicam. 

 
Liderança 

Pensamento estratégico 

Trabalho em equipe 

Solucionar problemas 

Eficiência 

Autodesenvolvimento Ação 

para resultados Valores 

éticos 

Relacionamento interpessoal 

Iniciativa 

Foco no cliente-cidadão Visão, 

Inovação, Criatividade 

Adaptabilidade 

Lealdade 

Negociação 
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18. Sobre os cargos dos "Departamentos", no seu entendimento, qual deveria ser o REQUISITO MAIS RELEVANTE para a seleção dos servidores em Cargo 
Comissionado? *Marcar apenas um oval. 

 
Formação Técnica 

Experiência Profissional (Currículo) Indicação 

Política 

Processo Seletivo 
 
 

19. Sobre a Estrutura Básica dos Órgãos da Administração Pública, para os cargos de "Divisões": *Marcar apenas um oval. 
 

Ser constituído apenas por Cargos em Comissão de Livre Provimento  

Ser constituído apenas por Cargos de Carreira 

Ser constituído por Cargos em Comissão de Livre Provimento e/ou Carreira 
 

 
 
 

20. Sobre os cargos das "Divisões", no seu entendimento, qual deveria ser a formação acadêmica destes servidores? *Marcar apenas um oval. 
 

Ensino Fundamental 

Ensino Médio 

Nível Superior 

Pós-Graduação Lato Sensu (MBA, Especialização, Outros) Pós-

Graduação Stricto Sensu (Mestrado, Doutorado) 

 
21. Sobre os cargos das "Divisões", no seu entendimento, quais COMPETÊNCIAS estes servidores deveriam possuir? (Pode ser escolhida mais de 01 opção) * 

Marque todas que se aplicam. 
 
Liderança 

Pensamento estratégico 

Trabalho em equipe 

Solucionar problemas 

Eficiência 

Autodesenvolvimento Ação 

para resultados Valores 

éticos 
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Relacionamento interpessoal 

Iniciativa 

Foco no cliente-cidadão Visão, 

Inovação, Criatividade 

Adaptabilidade 

Lealdade 

Negociação 

 

22. Sobre os cargos das "Divisões", no seu entendimento, qual deveria ser o REQUISITO MAIS RELEVANTE para a seleção dos servidores em Cargo 
Comissionado? *Marcar apenas um oval. 

 
Formação Técnica 

Experiência Profissional (Currículo) Indicação 

Política 

Processo Seletivo 

 

 
23. Sobre a Estrutura Básica dos Órgãos da Administração Pública, para os cargos de "Assessorias": *Marcar apenas um oval. 

 
Ser constituído apenas por Cargos em Comissão de Livre Provimento  

Ser constituído apenas por Cargos de Carreira 

Ser constituído por Cargos em Comissão de Livre Provimento e/ou Carreira 
 
 

24. Sobre os cargos das "Assessorias", no seu entendimento, qual deveria ser a formação acadêmica destes servidores? *Marcar apenas um oval. 
 

Ensino Fundamental 

Ensino Médio 

Nível Superior 

Pós-Graduação Lato Sensu (MBA, Especialização, Outros) Pós-

Graduação Stricto Sensu (Mestrado, Doutorado) 

 
 

25. Sobre os cargos das "Assessorias", no seu entendimento, quais COMPETÊNCIAS estes servidores deveriam possuir? (pode ser escolhida mais de 01 opção) * 
Marque todas que se aplicam. 
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Liderança 

Pensamento estratégico 

Trabalho em equipe 

Solucionar problemas 

Eficiência 

Auto-desenvolvimento 

Ação para resultados 

Valores éticos 

Relacionamento interpessoal 

Iniciativa 

Foco no cliente-cidadão Visão, 

Inovação, Criatividade 

Adaptabilidade 

Lealdade 

Negociação 

 

26. Sobre os cargos das "Assessorias", no seu entendimento, qual deveria ser o REQUISITO MAIS RELEVANTE para a seleção dos servidores em Cargo 
Comissionado? * Marcar apenas um oval. 

 
Formação Técnica 

Experiência Profissional (Currículo) Indicação 

Política 

Processo Seletivo 
 
 
Prognóstico e Novas Proposição  

 
27. Você entende que a Estrutura dos Cargos em Comissão é suficiente para atender as necessidades do município e a entrega de políticas públicas com 

qualidade? Por quê? 
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28. Na sua visão, a forma como está definida a Estrutura dos Cargos em Comissão é suficiente para auxiliar a Prefeita no cumprimento das suas promessas de 

campanha e na implementação das políticas públicas desenhadas no programa de governo proposto à época da eleição? 

 

 

 

 

 
 

29. Caso seja negativa a resposta à pergunta anterior, o que faria ou como estruturaria essa organização administrativa? 

 
 

 

 
 

 

30. Na sua opinião, quais seriam ou deveriam ser os requisitos pessoais para a contratação dos cargos de livre provimento? 

 
 

 

 

 

 
 

31. Como você vê a Gestão por Competências na Administração Pública e como se aplicaria na sua pasta? 
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32. Acredita que os Cargos Comissionados de Livre Provimento poderiam ser escolhidos por atribuição de competência ou apenas por nível de escolaridade? 

Por quê? 

 
 

 
 

 

33. Falando diretamente sobre os cargos de livre provimento, houve algum treinamento ou reunião de alinhamento acerca dos objetivos do governo e as 

atividades desenvolvidas por essas pessoas? Acredita na importância desse alinhamento? Caso negativo, por quê? 

 

 

 

 

 
 

34. Na sua opinião, deve existir Cargos de Comissão de Livre Provimento reservados a servidores estáveis? Por quê? 

 

 

 

 

 

35. Acredita importante que os Cargos de Comissão de Livre Provimento tivessem alguns critérios de "Avaliação de Desempenho", de forma a subsidiar uma 
implantação adequada das políticas públicas propostas pelo Governo? Marcar apenas um oval. 

 
Sim  

Não  

Talvez 

.
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7.2 PROPOSTA DE LEI PARA A REFORMA ADMINISTRATIVA DOS CARGOS 

EM COMISSÃO DA PREFEITURA DE FERRAZ DE VASCONCELOS SOB O 

OLHAR DA GESTÃO POR COMPETÊNCIAS E DESEMPENHO 

 

“Dispõe sobre a gestão de cargos comissionados e de funções de 

confiança da administração pública municipal, revogando 

dispositivos da Lei Complementar 355, de 29 de dezembro de 

2020”. 

 

A PREFEITA DA CIDADE DE FERRAZ DE 

VASCONCELOS, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei; 

 

FAÇO SABER, que a Câmara Municipal DECRETA e eu 

PROMULGO a seguinte lei: 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º Esta lei dispõe sobre cargos em comissão (CC) e funções comissionadas 

(FC) estabelecidos na Estrutura Administrativa da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos: 

 

I – São cargos em comissão (CC) de livre provimento: 

 

a) Chefe de Gabinete do Executivo 

b) Coordenador Executivo 

c) Assessor de Política Governamental 

d) Assessor Especial 

e) Assessor de Gabinete 

f) Coordenador da Defesa Civil 

g) Ouvidor Geral 

 

II – São cargos em comissão em função de confiança (FC): 

 

a) Chefe de Divisão 
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b) Diretor 

c) Corregedor da Guarda Civil 

d) Corregedor Geral do Município 

e) Ouvidor da Guarda 

 

Parágrafo único. Esta Lei aplica-se no âmbito da administração pública municipal 

direta. 

Art. 2º Ficam instituídos, no âmbito da administração pública municipal direta, 

autárquica e fundacional, os cargos em comissão (CC) de livre provimento e os cargos 

em função comissionada (FC), nos níveis estabelecidos pelo Anexo I desta lei e com os 

valores ali constantes. 

 

§ 1º Os CC e as FC são destinadas às atividades de direção, chefia e 

assessoramento. 

 

§ 2º A lotação de cada CC e FC será feita por Decreto, acompanhando a 

necessidade de cada Secretaria Municipal para o atingimento das suas competências. 

 

Art. 3º Decreto poderá efetuar a alteração, mediante transformação, dos 

quantitativos e da distribuição dos CC e FC, desde que não implique em aumento de 

despesa. 

 

Art. 4º Esta lei se aplica a eventuais autarquias e fundações criadas ou que venham 

a ser criadas. 

 

Parágrafo único. As transformações e alocações permitidas no Art. 3º somente 

poderão ocorrer no âmbito da própria autarquia ou fundação e desde que não implique 

em aumento de despesa O Poder Executivo é exercido pelo Prefeito, auxiliado 

diretamente pelos seus Secretários Municipais, conforme o disposto nesta lei. 

 

CAPÍTULO II 

DOS CRITÉRIOS GERAIS PARA OCUPAÇÃO DOS CARGOS EM 

COMISSÃO E DAS FUNÇÕES DE CONFIANÇA 
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Art. 5º São critérios gerais para a ocupação de cargos em comissão e de funções 

de confiança na administração pública federal direta, autárquica e fundacional: 

 

I – idoneidade moral e reputação ilibada; 

 

II – perfil profissional ou formação acadêmica compatível com o cargo ou com a 

função para a qual tenha sido indicado; e 

 

III – não enquadramento nas hipóteses de inelegibilidade previstas na legislação 

federal (inciso I do caput do artigo 1º da Lei Complementar n. 64, de 18 de maio de 1990). 

 

Parágrafo único. Os ocupantes de cargos em comissão e de funções de confiança 

informarão imediatamente a superveniência da restrição de que trata o inciso III do caput 

à autoridade responsável por sua nomeação ou sua designação. 

 

CAPÍTULO III 

DOS REQUISITOS PARA OCUPAÇÃO DOS CARGOS EM COMISSÃO 

E DAS FUNÇÕES DE CONFIANÇA 

 

Art. 6º Além do disposto no art. 5º, os ocupantes de CC ou FC de níveis K e L 

atenderão o disposto no anexo II desta lei e, ainda: 

 

I  - possuir experiência profissional de, no mínimo, dois anos em atividades 

correlatas às áreas de atuação do órgão ou da entidade ou em áreas relacionadas às 

atribuições e às competências do cargo ou da função; 

 

II - ter ocupado cargo em comissão ou função de confiança em qualquer Poder, 

inclusive na administração pública indireta, de qualquer ente federativo por, no mínimo, 

dois anos; 

 

III - para FC, ser servidor público ocupante de cargo efetivo; ou 
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IV - ter concluído ações de desenvolvimento com carga horária mínima acumulada 

de cento e vinte horas ou obtido certificação profissional em áreas correlatas ao cargo ou 

à função para o qual tenha sido indicado. 

 

Art. 7º Além do disposto no art. 5º, os ocupantes de CC ou FC de nível M atenderá 

o disposto no anexo II desta lei e, ainda: 

 

I  - possuir experiência profissional de, no mínimo, três anos em atividades 

correlatas às áreas de atuação do órgão ou da entidade ou em áreas relacionadas às 

atribuições e às competências do cargo ou da função; 

 

II - ter ocupado cargo em comissão ou função de confiança em qualquer Poder, 

inclusive na administração pública indireta, de qualquer ente federativo por, no mínimo, 

três anos; 

 

III - para FC, ser servidor público ocupante de cargo efetivo; ou 

 

IV - ter concluído ações de desenvolvimento, preferencialmente em liderança, com 

carga horária mínima acumulada de cento e vinte horas ou obtido certificação profissional 

em áreas correlatas ao cargo ou à função para o qual tenha sido indicado. 

 

Art. 8º Além do disposto no art. 5º, os ocupantes de CC ou FC de nível N atenderá 

o disposto no anexo II desta lei e, ainda: 

 

I  - possuir experiência profissional de, no mínimo, quatro anos em atividades 

correlatas às áreas de atuação do órgão ou da entidade ou em áreas relacionadas às 

atribuições e às competências do cargo ou da função; 

 

II - ter ocupado cargo em comissão ou função de confiança em qualquer Poder, 

inclusive na administração pública indireta, de qualquer ente federativo por, no mínimo, 

quatro anos; 

 

III - para FC, ser servidor público ocupante de cargo efetivo; ou 
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IV - ter concluído ações de desenvolvimento, preferencialmente em liderança, com 

carga horária mínima acumulada de cento e vinte horas ou obtido certificação profissional 

em áreas correlatas ao cargo ou à função para o qual tenha sido indicado. 

 

Art. 9º Além do disposto no art. 5º, os ocupantes de CC ou FC, de nível O, atenderá 

o disposto no anexo II desta lei e, ainda: 

 

I  - possuir experiência profissional de, no mínimo, cinco anos em atividades 

correlatas às áreas de atuação do órgão ou da entidade ou em áreas relacionadas às 

atribuições e às competências do cargo ou da função; 

 

II - ter ocupado cargo em comissão ou função de confiança em qualquer Poder, 

inclusive na administração pública indireta, de qualquer ente federativo por, no mínimo, 

cinco anos; 

 

III – preferencialmente ter concluído pós-graduação “lato sensu” ou “stricto sensu” 

em área correlata às áreas de atuação da Secretaria ou órgão ou da entidade ou em áreas 

relacionadas às atribuições do cargo ou função; 

 

IV - para FC, ser servidor público ocupante de cargo efetivo; ou 

 

V - ter concluído ações de desenvolvimento, preferencialmente em liderança, com 

carga horária mínima acumulada de cento e vinte horas ou obtido certificação profissional 

em áreas correlatas ao cargo ou à função para o qual tenha sido indicado. 

 

CAPÍTULO IV 

DA NOMEAÇÃO DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES DE 

CONFIANÇA 

 

Art. 10º A autoridade responsável pela nomeação ou pela designação poderá optar 

pela realização de processo de pré-seleção destinado a subsidiar a escolha para a ocupação 

de CC ou de FC. 
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§ 1º   Na hipótese de realização do processo de pré-seleção de que trata o caput, 

além dos critérios de que trata esta lei, poderão ser consideradas outros requisitos para 

orientar a seleção, tais como: 

 

I  - a trajetória profissional e os resultados obtidos em trabalhos anteriores 

relacionados com as atribuições do cargo ou da função; 

 

II - a formação e o conhecimento relacionados à atividade a ser exercida; e 

 

III - as competências requeridas para exercício do cargo ou da função. 

 

§ 2º Para fins de aferição do requisito constante no inciso III do § 1º, o órgão ou a 

entidade poderá adotar as competências transversais ou essenciais de liderança 

desenvolvidas pela Escola Nacional de Administração Pública – Enap ou outra escola de 

administração pública mantida por Tribunais de Contas ou Poderes constituídos, como 

Escola de Contas, Escola do Parlamento, entre outras. 

 

Art. 11 Os critérios de que tratam os arts. 6º a 8º poderão ser dispensados, 

justificadamente, a pedido do Secretário titular do órgão ou da entidade vinculada em que 

vier ser alocado o CC ou a FC, de forma a demonstrar a conveniência de dispensá-los em 

razão de peculiaridades do cargo ou do número limitado de postulantes para a vaga. 

 

Art. 12 Observado o disposto nos arts 6º a 8º e no 10, a escolha final do postulante 

ao CC ou FC é ato discricionário do Chefe do Executivo Municipal ou a quem ele delegar 

a atividade de nomeação. 

 

Art. 13 O processo de nomeação ou de designação para ocupação de CC ou de FC 

será encaminhado à autoridade responsável pela nomeação, pela designação ou, na 

hipótese prevista no § 2º, pela indicação, instruído com o currículo do postulante e com 

outras informações ou justificativas pertinentes que comprovem o cumprimento dos 

critérios para a nomeação ou a designação. 

 

§ 1º O postulante ao CC ou à FC é o responsável por prestar as informações de que 

trata esta lei e responderá por sua veracidade e sua integridade. 
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§ 2º Sem prejuízo do disposto no § 1º, na hipótese de solicitação de nomeação ou 

a designação por parte de um dos Secretários Municipais, caberá à autoridade responsável 

pela indicação a aferição do cumprimento do disposto nesta lei. 

 

§ 3º Os critérios de tempo de experiência profissional e de ocupação de cargos em 

comissão ou função de confiança considerarão períodos contínuos e não contínuos. 

 

CAPÍTULO IV 

DA REMUNERAÇÃO E ESTÍMULO À GESTÃO POR COMPETÊNCIAS E AO 

DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 

 

Art. 14 A remuneração do CC ou FC será aquela definida no Anexo I desta lei. 

 

Art. 15 Poderá o Poder Executivo Municipal, como forma de estimular a gestão 

por competências: 

 

I – manter atualizado o perfil profissional desejável para cada CC ou FC alocados 

em suas estruturas; 

II – manter mecanismos de transparência ativa, disponibilizando, de forma 

organizada e em formato aberto, o perfil de cada CC ou FC mencionado no inciso I e o 

currículo do ocupante de cada CC ou FC; 

III – adotar, nos processos de pré-seleção de que trata o artigo 9º, requisitos de 

competências gerais e específicas para o cargo ou função estabelecidos no Anexo II desta 

lei, aferindo por meio de certificação específica ou por método de aferição próprio; 

IV – adotar o diagnóstico de competências, considerado como a identificação do 

conjunto de conhecimentos, habilidades e condutas necessários para o exercício do CC 

ou FC; 

V – adotar processos de avaliação de desempenho no CC ou FC, de modo a 

considerar o desenvolvimento das competências estabelecidas para o cargo ou função; 

VI – criar, por Decreto, uma Política de Desenvolvimento de Pessoas no âmbito da 

Administração Municipal, podendo adotar como base o Decreto Federal n. 9.991, de 28 

de agosto de 2019 
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CAPÍTULO V 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 16 Os Anexos I e II da Lei Complementar 355, de 29 de dezembro de 2020, 

passam a vigorar na forma dos Anexos I e II desta lei. 

 

Art. 17 Ficam mantidas as estruturas administrativas criadas pela Lei 

Complementar n. 355, de 29 de dezembro de 2020. 

Parágrafo único. Poderá o Executivo Municipal, por Decreto, alterar o 

organograma de suas Secretarias, desde que não acresca despesas ou aumente o número 

de cargos em comissão 

 

Art. 18 Consideram-se revogados os dispositivos ou legislação anterior que seja 

incompatível com a presente Lei. 

 

Art. 19 Esta Lei entra em vigor e produz seus efeitos na data da sua publicação 

 

ANEXO I – QUADRO DE PESSOAL EM COMISSÃO DA PREFEITURA E 

TABELA DE VENCIMENTOS 

REFERÊNCIA DENOMINAÇÃO Nº DE 

CARGOS 

M ASSESSOR ESPECIAL 26 

K ASSESSOR DE GABINETE  80 

N ASSESSOR DE POLÍTICA GOVERNAMENTAL 17 

L CHEFE DE DIVISÃO 13 

N CHEFE DE GABINETE 01 

N COORDENADOR DA DEFESA CIVIL 01 

O COORDENADOR EXECUTIVO 17 

N COORDENADOR DO CONTROLE INTERNO 01 

N COMANDANTE DA GUARDA MUNICIPAL 01 

N CORREGEDOR DA GUARDA MUNICIPAL 01 

N CORREGEDOR GERAL DO MUNICÍPIO 01 

N DIRETOR 16 

 N  OUVIDOR GERAL 01 

N OUVIDOR DA GUARDA  01 

SUBSÍDIO SECRETÁRIO MUNICIPAL 17 

 TOTAL DE CARGOS 194 
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REFERÊNCIA VALOR 

K R$ 1.980,00 

L R$ 2.600,00 

M R$ 4.000,00 

N R$ 6.000,00 

O R$ 9.000,00 

 

ANEXO II – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS EM COMISSÃO 

 

Cargos em Comissão de Livre Provimento 

1) Chefe de Gabinete do Executivo 
2) Coordenador Executivo 
3) Assessor de Política Governamental 
4) Assessor Especial 
5) Assessor de Gabinete 
6) Coordenador da Defesa Civil 
7) Ouvidor Geral 

 

Cargos em Comissão de Função de Confiança 

1) Chefe de Divisão 
2) Diretor 
3) Corregedor da Guarda Civil 
4) Corregedor Geral do Município 
5) Ouvidor da Guarda 

 

I – CARGOS EM COMISSÃO DE LIVRE PROVIMENTO: 

NOME DO CARGO CHEFE DE GABINETE DO(A) PREFEITO(A) 

REFÊNCIA DO CARGO N 

ÓRGÃO DE ATUAÇÃO GABINETE DO CHEFE DO EXECUTIVO 

SUBORDINAÇÃO CHEFE DO EXECUTIVO 
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FORMA DE PROVIMENTO LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO 

REQUISITOS DESEJÁVEIS 

FORMAÇÃO E 
EXPERIÊNCIA 

I. Graduação em nível superior, preferencialmente, com experiência 
gerencial na área pública ou privada; 

II. Experiência de assessoramento superior; 
III. Conhecimento em Administração Pública; 
IV. Conhecimento em Políticas Públicas. 

RESUMO DAS PRINCIPAIS 
RESPONSABILIDADES 

I. Assessorar o Chefe do Executivo em sua representação funcional, 
pessoal, política e social e no preparo de despachos de seu 
expediente e de sua pauta de audiências; 

II. Apoiar a realização de eventos do Poder Executivo Municipal com 
representações e autoridades nacionais e internacionais; 

III. Assessorar o Chefe do Executivo em assuntos e na sua relação 
com os demais Poderes Públicos e lideranças políticas e de 
comunicação social, locais, estaduais e federais; 

IV. Assessorar o Prefeito na interlocução com as Secretarias 
Municipais, conduzindo as atividades junto aos Secretários na 
ausência do Chefe do Executivo;  

V. Coordenar e promover a representação administrativa, social e 
política do município, sob orientação do(a) Prefeito(a); 

VI. Responsável pela gestão de equipe lotada no Gabinete do prefeito, 
planejando as ações, coordenando, supervisionando e orientando 
a equipe do gabinete sobre as atividades a serem executadas na 
unidade (atuação gerencial e de coordenação de equipe de 
pessoal); 

VII. Assistir, diretamente o Chefe do Executivo, no agendamento e 
monitoramento de assuntos e decisões para o cumprimento do 
plano de governo e as atribuições legais e constitucionais; 

VIII. Elaborar pautas de reuniões e elaborar e guardar cadastros de 
autoridades e reuniões; 

IX. Responsabilizar pela articulação da agenda de compromissos 
políticos e institucionais do Chefe do Poder Executivo; e 

X. Exercer e desempenhar outras atividades designadas pelo Chefe 
do Poder Executivo. 

COMPETÊNCIAS  Habilidade de se relacionar e influenciar atores internos e externos à 
Prefeitura, com vistas a obter os resultados estabelecidos pelo Chefe 
do Executivo. 

 Habilidade de avaliar e processar informações detalhadas de forma 
eficaz e coerente. 

 Capacidade de analisar problemas com foco na solução, reconhecer 
as informações importantes e vincular vários dados, traçar as 
possíveis causas e procurar detalhes relevantes para sua resolução. 

 Capacidade de transmitir claramente seus pontos de vista, sem 
prejudicar o diálogo ou a qualidade do relacionamento com a(s) 
outra(s) parte(s). 

 Estimular e orientar líderes e servidores subordinados, para tornar o 
desempenho deles mais eficaz, aumentar suas habilidades para 
solução de problemas e desenvolver autoconsciência. 

 Capacidade de trabalhar de forma eficaz com outras pessoas, a fim de 
alcançar um objetivo comum - mesmo que o objeto em questão não 
seja de interesse pessoal direto. 

 Capacidade de controlar o progresso dos processos, tarefas ou 
atividades da estrutura sob sua responsabilidade e do seu próprio 
trabalho, evitando o micro gerenciamento. 

 Capacidade de atribuir responsabilidades e autoridade, levando em 
conta os interesses, ambições, desenvolvimento e competências de 
cada colaborador, com acompanhamento das tarefas delegadas. 
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 Capacidade de atuar com vigor e ânimo em prol da organização e de 
sua equipe. 

 Comprometimento com padrões de alta qualidade, buscar a melhoria 
contínua e assegurar a qualidade. 

 Capacidade de gerenciar e assumir o controle dos subordinados, a fim 
de melhorar o desempenho deles definir metas e proporcionar meios 
adequados; controlar o progresso e corrigir desvios. 

 Capacidade de lidar com interesses conflitantes de modo lúcido e 
sereno, a fim de equalizar expectativas e contribuir para sua resolução. 

 Capacidade de trabalhar sob pressão e adversidade com serenidade e 
lucidez. 

 Agir de modo congruente com normas, valores e regras de conduta 
associados com o cargo e a cultura da Administração Pública em que 
trabalha. 

 Capacidade de fornecer informação e orientação para um grupo de 
pessoas e incentivar a cooperação entre os membros da equipe a fim 
de atingir um objetivo. 

 Capacidade de tomar ações diretas e liderar a fim de atingir ou superar 
os objetivos estabelecidos para a Administração. 

 Capacidade de absorver novas informações rapidamente e colocá-las 
em prática de forma eficaz. 

 Capacidade de estar confortável junto a outras pessoas, atender as 
pessoas com facilidade e se socializar livremente. 

 Capacidade de perceber as conexões existentes entre as ações dos 
diversos atores de sua estrutura organizacional, de modo a estabelecer 
relações de interdependência e de causa e efeito dos fatos 
organizacionais, internos e externos. 

 

NOME DO CARGO COORDENADOR EXECUTIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS 
- (Chefe de Gabinete de Secretaria) 

REFÊNCIA DO CARGO O 

ÓRGÃO DE ATUAÇÃO GABINETE DO SECRETÁRIO(A) 

SUBORDINAÇÃO SECRETÁRIO(A) 

FORMA DE PROVIMENTO LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO 

REQUISITOS DESEJÁVEIS 

FORMAÇÃO E 
EXPERIÊNCIA 

I. Graduação, preferencialmente, em nível superior, com experiência 
mínima de 5 (cinco) anos em atividade gerencial, na área pública ou 
privada; 

II. Experiência em assessoramento superior; 
III. Conhecimento em Administração Pública; 
IV. Conhecimento em Políticas Públicas. 

RESUMO DAS PRINCIPAIS 
RESPONSABILIDADES 

I. Assessorar o Secretário em sua representação funcional, pessoal, 
política e social e no preparo de despachos de seu expediente e de 
sua pauta de audiências; 

II. Apoiar a realização de eventos da Secretaria Municipal com 
representações e autoridades nacionais e internacionais; 

III. Assessorar o Secretário em assuntos e na sua relação com os demais 
Poderes Públicos e lideranças políticas e de comunicação social, 
locais, estaduais e federais; 

IV. Exercer e desempenhar outras atribuições determinados pelo 
Secretário Municipal; 

V. Assessorar o Secretário na interlocução com o Prefeito e demais 
Secretarias Municipais;  
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VI. Responsável pela gestão de pessoal da equipe lotada na Secretaria, 
planejando as ações, coordenando, supervisionando e orientando a 
equipe sobre as atividades a serem executadas na unidade, com 
atuação gerencial e de coordenação de pessoal (decidindo sobre 
férias, licenças, lotações internas, horas extras e outras atividades e 
decisões correlatas); 

VII. Assistir, diretamente o Secretário, no agendamento e 
monitoramento de assuntos e decisões para o cumprimento do plano 
de governo e as atribuições legais e constitucionais; 

VIII. Assessorar, supervisionar e coordenar a articulação da agenda de 
compromissos políticos e institucionais do Secretário, assistido 
nessa pelo ASSESSOR DE POLÍTICA GOVERNAMENTAL 
lotado na Secretaria;  

IX. Conduzir as atividades da Secretaria na ausência ou impedimento 
do Secretário(a); 

X. Assinar documentos e baixar atos necessários à execução 
orçamentária das dotações consignadas no orçamento Municipal, 
bem como auxiliar o Secretário no zelo do patrimônio afeto à 
Secretaria Municipal; 

XI. Manter a regularidade dos serviços, expedindo as necessárias 
determinações; 

XII. Representar o Secretário ou o Chefe do Executivo, quando 
solicitado. 

COMPETÊNCIAS  Habilidade de se relacionar e influenciar atores internos e externos à 
Secretaria, com vistas a obter os resultados estabelecidos pelo Chefe 
do Executivo e pelo Secretário. 

 Habilidade de avaliar e processar informações detalhadas de forma 
eficaz e coerente. 

 Capacidade de analisar problemas com foco na solução, reconhecer 
as informações importantes e vincular vários dados, traçar as 
possíveis causas e procurar detalhes relevantes para sua resolução. 

 Capacidade de transmitir claramente seus pontos de vista, sem 
prejudicar o diálogo ou a qualidade do relacionamento com a(s) 
outra(s) parte(s). 

 Capacidade de pensamento e planejamento estratégico. 
 Estimular e orientar líderes e servidores subordinados, para tornar o 

desempenho deles mais eficaz, aumentar suas habilidades para 
solução de problemas e desenvolver autoconsciência. 

 Capacidade de trabalhar de forma eficaz com outras pessoas, a fim de 
alcançar um objetivo comum - mesmo que o objeto em questão não 
seja de interesse pessoal direto. 

 Capacidade de controlar o progresso dos processos, tarefas ou 
atividades da estrutura sob sua responsabilidade e do seu próprio 
trabalho, evitando o micro gerenciamento. 

 Capacidade de atribuir responsabilidades e autoridade, levando em 
conta os interesses, ambições, desenvolvimento e competências de 
cada colaborador, com acompanhamento das tarefas delegadas. 

 Capacidade de atuar com vigor e ânimo em prol da Secretaria, do 
Município e de sua equipe. 

 Comprometimento com padrões de alta qualidade, buscar a melhoria 
contínua e assegurar a qualidade dos serviços prestados pela 
Secretaria. 

 Capacidade de gerenciar e assumir o controle dos subordinados, a fim 
de melhorar o desempenho deles, definir metas e proporcionar meios 
adequados; controlar o progresso e corrigir desvios. 

 Capacidade de lidar com interesses conflitantes de modo lúcido e 
sereno, a fim de equalizar expectativas e contribuir para sua resolução. 

 Capacidade de trabalhar sob pressão e adversidade com serenidade e 
lucidez. 
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 Capacidade de gerenciamento de riscos, mitigando seus impactos, 
elaborando análises de custo-benefício, avaliações, previsões e 
provisionamentos. 

 Habilidade de gerenciamento de contratos, auxiliando e orientando os 
gestores e fiscais de contratos. 

 Agir de modo congruente com normas, valores e regras de conduta 
associados com o cargo e a cultura da Administração Pública e da 
Secretaria em que se encontra lotado. 

 Capacidade de fornecer informação e orientação para um grupo de 
pessoas e incentivar a cooperação entre os membros da equipe a fim 
de atingir um objetivo, acompanhando o andamento das atividades 
desenvolvidas pelos diversos setores e unidades. 

 Capacidade de tomar ações diretas e liderar a fim de atingir ou superar 
os objetivos estabelecidos para a Administração. 

 Capacidade de absorver novas informações rapidamente e colocá-las 
em prática de forma eficaz. 

 Capacidade de estar confortável junto a outras pessoas, atender as 
pessoas com facilidade e se socializar livremente. 

 Capacidade de perceber as conexões existentes entre as ações dos 
diversos atores de sua estrutura organizacional, de modo a estabelecer 
relações de interdependência e de causa e efeito dos fatos 
organizacionais, internos e externos. 

 Aprovar planos de trabalho dos departamentos unidades integrantes 
da Secretaria Municipal, podendo emitir parecer sobre os trabalhos 
executados, sempre que solicitado pelo Titular da Pasta ou pelo Chefe 
do Executivo. 

 Proatividade, capacidade e competência para tomar decisões críticas 
e situações diversas. 

 Habilidade de gerenciamento em rede, com partes interessadas, 
desenvolvimento de parcerias, gestão e compartilhamento de 
conhecimento, gestão de projetos e coordenação. 

 

NOME DO CARGO ASSESSOR DE POLÍTICA GOVERNAMENTAL DAS 
SECRETARIAS MUNICIPAIS 

REFÊNCIA DO CARGO N 

ÓRGÃO DE ATUAÇÃO GABINETE DO SECRETÁRIO(A) 

SUBORDINAÇÃO SECRETÁRIO(A) e COORDENADOR EXECUTIVO 

FORMA DE PROVIMENTO LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO 

REQUISITOS DESEJÁVEIS 

FORMAÇÃO E 
EXPERIÊNCIA 

I. Graduação, preferencialmente, em nível superior ou técnico, 
com experiência mínima de 3 (três) anos em atividade de 
assessoramento ou gerencial, na área pública, privada ou 
terceiro setor; 

II. Experiência em assessoramento; 
III. Conhecimento em Administração Pública; 
IV. Conhecimento em Políticas Públicas; 
V. Habilidade funcional em áreas de atuação afins à da Secretaria 

em que está lotado (exemplos: Educação: conhecimento em 
administração, direito, educação, pedagogia, letras, psicologia; 
Obras: engenharia, arquitetura, urbanismo; Fazenda: 
administração, direito, economia, contabilidade; 
Administração: administração, direito, economia, 
contabilidade, tecnologia da informação, psicologia; etc.) 
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RESUMO DAS PRINCIPAIS 
RESPONSABILIDADES 

I. Assessorar o Secretário e o Coordenador Executivo na 
representação da Secretaria e na elaboração de políticas 
públicas que envolvem a Pasta; 

II. Assessorar o Secretário e Coordenador Executivo no preparo 
de despachos de seu expediente; 

III. Apoiar a realização de eventos da Secretaria Municipal; 
IV. Assessorar o Secretário e o Coordenador Executivo em 

assuntos de política governamental, na relação com as demais 
Pastas, com o Legislativo e com lideranças políticas, locais, 
estaduais e federais; 

V. Exercer e desempenhar outras atribuições determinados pelo 
Secretário Municipal ou Coordenador, vedadas atribuições de 
ordem técnico-burocráticas; 

VI. Assessorar o Secretário ou Coordenador Executivo na 
interlocução com os demais Assessores de Política 
Governamental das demais Secretarias Municipais;  

VII. Responsável pela gestão de pessoal da sua equipe, planejando 
as ações, coordenando, supervisionando e orientando a equipe 
sobre as atividades a serem executadas pela unidade; 

VIII. Assistir o Secretário ou Coordenador Executivo, no 
agendamento e monitoramento de assuntos e decisões para o 
cumprimento da política pública que esteja tratando mantendo-
a em linha com o plano de governo do Chefe do Executivo 
Municipal; 

IX. Assessorar a articulação da agenda de compromissos políticos 
e institucionais da Pasta;  

X. Conduzir as atividades da Secretaria na ausência ou 
impedimento do Secretário(a) e/ou do Coordenador Executivo; 

XI. Manter a regularidade dos serviços, expedindo as necessárias 
determinações; 

XII. Representar o Chefe do Executivo, o Secretário ou o 
Coordenador Executivo, quando solicitado. 

COMPETÊNCIAS  Habilidade de se relacionar e influenciar atores internos e externos à 
Secretaria, com vistas a obter os resultados estabelecidos pelo Chefe 
do Executivo e pelo Secretário. 

 Habilidade de avaliar e processar informações detalhadas de forma 
eficaz e coerente. 

 Habilidade de desenhar e redesenhar políticas públicas, com técnicas 
para testar diferentes cenários, introduzindo inovação e ferramentas 
para um desenvolvimento rápido com indicadores de desempenho. 

 Capacidade de analisar problemas com foco na solução, reconhecer 
as informações importantes e vincular vários dados, traçar as 
possíveis causas e procurar detalhes relevantes para sua resolução. 

 Capacidade de trabalhar com demais entes da Administração Pública 
ou privada para o desenvolvimento de inovações atreladas às 
políticas públicas que esteja desenvolvendo. 

 Capacidade de transmitir claramente seus pontos de vista, sem 
prejudicar o diálogo ou a qualidade do relacionamento com a(s) 
outra(s) parte(s). 

 Capacidade de inovar com políticas públicas atreladas à pasta em 
que esteja lotado e que causem impacto social positivo, reduzindo 
externalidades negativas. 

 Capacidade de trabalhar de forma eficaz com outras pessoas, a fim 
de alcançar um objetivo comum – mesmo que o objeto em questão 
não seja de interesse pessoal direto – estimulando servidores de 
carreira a desenvolverem suas habilidades na formulação de 
políticas públicas. 

 Capacidade de controlar o progresso dos processos, tarefas ou 
atividades da estrutura sob sua responsabilidade e do seu próprio 
trabalho, evitando o micro gerenciamento. 
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 Capacidade de atuar com vigor e ânimo em prol da Secretaria, do 
Município e de sua equipe. 

 Comprometimento com padrões de alta qualidade, buscar a melhoria 
contínua e assegurar a qualidade dos serviços prestados pela 
Secretaria e pelo Município. 

 Capacidade de análise de riscos. 
 Habilidade de gerenciamento com partes interessadas, 

desenvolvimento de parcerias, gestão e compartilhamento de 
conhecimento, gestão de projetos e coordenação, controle de 
progresso e correção de desvios. 

 Capacidade de lidar com interesses conflitantes de modo lúcido e 
sereno, a fim de equalizar expectativas e contribuir para sua 
resolução. 

 Capacidade de trabalhar sob pressão e adversidade com serenidade 
e lucidez. 

 Agir de modo congruente com normas, valores e regras de conduta 
associados com o cargo e a cultura da Administração Pública e da 
Secretaria em que se encontra lotado. 

 Capacidade de fornecer informação e orientação e incentivar a 
cooperação entre os pares e demais Secretarias, a fim de atingir um 
objetivo. 

 Capacidade de tomar ações diretas e liderar a fim de atingir ou 
superar os objetivos estabelecidos para a Administração. 

 Capacidade de estar confortável junto a outras pessoas, atender as 
pessoas com facilidade e se socializar livremente. 

 Capacidade de perceber as conexões existentes entre as ações dos 
diversos atores de sua estrutura organizacional, de modo a 
estabelecer relações de interdependência e de causa e efeito dos fatos 
organizacionais, internos e externos. 

 Capacidade de absorver novas informações rapidamente e colocá-
las em prática de forma eficaz. 

 Capacidade de repensar processos de governo com o pensamento e 
análise de sistemas. 

 Capacidade de identificar e envolver novos atores. 
 Capacidade de mudar a narrativa. 
 Emitir parecer sobre os trabalhos executados, sempre que solicitado 

pelo Titular da Pasta ou pelo Chefe do Executivo. 

 

NOME DO CARGO ASSESSOR ESPECIAL (de relações políticas; comunitárias; de gestão 
de políticas da assistência social; de comunicação social; de relações 
econômicas; inclusão no ambiente escolar; de alfabetização; de esportes; 
assuntos tributários; proteção animal; projetos governamentais; 
planejamento urbano; e mobilidade urbana) 

REFÊNCIA DO CARGO M 

ÓRGÃO DE ATUAÇÃO GABINETE DO SECRETÁRIO(A) 

SUBORDINAÇÃO SECRETÁRIO(A) e COORDENADOR EXECUTIVO 

FORMA DE PROVIMENTO LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO 

REQUISITOS DESEJÁVEIS 

FORMAÇÃO E 
EXPERIÊNCIA 

I. Graduação, preferencialmente em nível médio, com experiência 
mínima de 2 (dois) anos em atividade de assessoramento na área 
pública, privada ou terceiro setor; 
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II. Noções de Administração Pública; 

III. Conhecimento em Políticas Públicas; 

IV. Habilidade de coordenação política e relacionamento com: 
Legislativo Municipal; Terceiro Setor local; Sociedade Civil; 
Imprensa; Órgãos de Controle Externo. 

RESUMO DAS PRINCIPAIS 
RESPONSABILIDADES 

I. Assessorar o Secretário e/ou o Chefe do Poder Executivo na 
coordenação política e no relacionamento Institucional com as 
Instituições e Entidades que não façam parte da Administração 
Municipal, tais como: Legislativo, Sociedade Civil Organizada, 
Terceiro Setor, Veículos de Comunicação e Mídia, Órgãos de 
Controle Externo, nos assuntos pertinentes à Pasta que lotado; 

II. Assessorar o Secretário na elaboração de projetos de lei de 
interesse do Chefe do Poder Executivo no âmbito do tema relativo 
à pasta de lotação; 

III. Apoiar a realização de eventos do Executivo Municipal; 

IV. Acompanhar a discussão e trâmite, junto aos órgãos externos, dos 
assuntos de interesse do Município, em especial os projetos que 
tenham origem no Governo; 

V. Exercer e desempenhar outras atribuições afins, determinados pelo 
Secretário Municipal ou Chefe do Executivo, vedadas atribuições 
de ordem técnico-burocráticas; 

VI. Assessorar o Secretário ou o Chefe do Executivo na interlocução 
com os demais Assessores Especiais lotados em outras Secretarias 
Municipais;  

VII. Assistir o Secretário no agendamento e monitoramento de assuntos 
e decisões para o cumprimento da política que esteja tratando, 
mantendo-a em linha com o plano de ação do Chefe do Executivo 
Municipal; 

VIII. Assessorar na articulação da agenda de compromissos políticos e 
institucionais da Pasta;  

IX. Assessorar a Pasta na manutenção organizada de mensagens, 
despachos, projetos de lei e outros atos normativos ou 
administrativos de competência do Poder Executivo. 

COMPETÊNCIAS  Habilidade de assessorar o Secretário e o Chefe do Executivo em 
estudos, avaliações, prospecções, pareceres e recomendações de 
caráter estratégico para o Governo e de acordo com os temas 
desenvolvidos pela pasta de atuação. 

 Habilidade de se relacionar com os atores internos e externos à 
Secretaria, obtendo os resultados estabelecidos pelo Chefe do 
Executivo e pelo Secretário. 

 Habilidade de avaliar e processar informações detalhadas de forma 
eficaz e coerente, bem como os programas de políticas públicas 
desenvolvidas pelo Município. 

 Habilidade de desenhar e redesenhar cenários de desenvolvimento 
político de interesse do Executivo. 
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 Capacidade de analisar problemas com foco na solução, reconhecer 
as informações importantes e vincular vários dados, traçar as 
possíveis causas e procurar detalhes relevantes para sua resolução. 

 Capacidade de trabalhar com demais atores da Administração 
Pública ou privada para o desenvolvimento de inovações atreladas 
aos projetos desenvolvidos pelo Executivo. 

 Capacidade de transmitir claramente seus pontos de vista, sem 
prejudicar o diálogo ou a qualidade do relacionamento com a(s) 
outra(s) parte(s). 

 Capacidade de inovar em projetos e políticas públicas atrelados à 
pasta em que esteja lotado e que causem impacto social positivo, 
reduzindo externalidades negativas. 

 Capacidade de trabalhar de forma eficaz com outras pessoas, a fim 
de alcançar um objetivo comum – mesmo que o objeto em questão 
não seja de interesse pessoal direto. 

 Capacidade de controlar o progresso dos processos, tarefas ou 
atividades da estrutura sob sua responsabilidade e do seu próprio 
trabalho, evitando o micro gerenciamento, sendo capaz de elaborar 
relatórios das suas atividades. 

 Capacidade de atuar com vigor e ânimo em prol da Secretaria, do 
Município e do Executivo. 

 Comprometimento com padrões de alta qualidade, buscar a melhoria 
contínua e assegurar a qualidade dos serviços prestados pela 
Secretaria e pelo Município. 

 Capacidade de análise de riscos. 

 Habilidade de gerenciamento com partes interessadas, 
desenvolvimento de parcerias, gestão e compartilhamento de 
conhecimento, gestão de projetos e coordenação, controle de 
progresso e correção de desvios. 

 Capacidade de lidar com interesses conflitantes de modo lúcido e 
sereno, a fim de equalizar expectativas e contribuir para sua 
resolução. 

 Capacidade de trabalhar sob pressão e adversidade com serenidade 
e lucidez. 

 Agir de modo congruente com normas, valores e regras de conduta 
associados com o cargo e a cultura da Administração Pública e da 
Secretaria em que se encontra lotado, atingindo as metas 
determinadas pelo Chefe do Poder Executivo. 

 Capacidade de fornecer informação a fim de atingir os objetivos do 
Governo. 

 Capacidade de tomar ações diretas superando os objetivos 
estabelecidos pela Administração. 

 Capacidade de estar confortável junto a outras pessoas, atender as 
pessoas com facilidade e se socializar livremente. 
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 Capacidade de perceber as conexões existentes entre as ações dos 
diversos atores com que dialoga e os interesses da sua estrutura 
organizacional, de modo a estabelecer relações de interdependência 
e de causa e efeito dos fatos organizacionais, internos e externos. 

 Capacidade de absorver novas informações rapidamente e colocá-
las em prática de forma eficaz. 

 Capacidade de identificar e envolver novos atores. 

 Capacidade de mudar a narrativa. 

NOME DO CARGO ASSESSOR DE GABINETE 

REFÊNCIA DO CARGO K 

ÓRGÃO DE ATUAÇÃO GABINETE DO SECRETÁRIO(A) 

SUBORDINAÇÃO SECRETÁRIO(A) e COORDENADOR EXECUTIVO 

FORMA DE PROVIMENTO LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO 

REQUISITOS DESEJÁVEIS 

FORMAÇÃO E 
EXPERIÊNCIA 

I. Graduação, preferencialmente em nível médio, com experiência 
mínima de 1 (um) ano em atividade de assessoramento na área 
pública, privada ou terceiro setor; 

II. Noções de Administração Pública; 

III. Noções em Políticas Públicas. 

RESUMO DAS PRINCIPAIS 
RESPONSABILIDADES 

I. Assessorar o titular da pasta e/ou ao coordenador executivo, na 
execução das atribuições destes; 

II. Assessora na redação de normas internas à Secretaria; 

III. Assessorar o Secretário na relação política com as demais 
Secretarias e Instituições do Município, especialmente com os 
agentes políticos do governo e de outras esferas de Poder; 

IV. Receber, estudar e propor soluções em expedientes e processos, 
analisando e acompanhando junto às demais unidades o 
andamento das providências para que se possa encaminhar para 
análise do Prefeito(a) 

V. Suportar a realização de eventos do Executivo Municipal e da 
Secretaria em que estiver lotado; 

VI. Participar de reuniões, quanto ao plano de governo, 
providenciando a pauta das mesmas, convocações e elaboração de 
ata; 

VII. Assessorar na interlocução com os órgãos internos da pasta; 

VIII. Assessorar na obtenção de dados e informações relevantes às ações 
do Governo e da Pasta que estiver lotado; 

IX. Exercer e desempenhar outras atribuições afins, determinados pelo 
Secretário Municipal, podendo representá-lo quando 
expressamente determinado, vedadas atribuições de ordem 
técnico-burocráticas; 
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X. Assessorar o Secretário ou o Chefe do Executivo na interlocução 
com os demais Assessores de Gabinete lotados em outras 
Secretarias Municipais;  

XI. Assistir o Secretário no monitoramento de assuntos para o 
cumprimento da política tratada na pasta, mantendo-a em linha 
com o plano de ação do Chefe do Executivo Municipal; 

XII. Assessorar o Secretário na manutenção organizada e elaboração de 
mensagens, despachos e outros atos normativos ou administrativos 
de competência do titular da pasta. 

COMPETÊNCIAS  Habilidade de assessorar o Secretário no desenvolvimento de suas 
múltiplas obrigações. 

 Habilidade de se relacionar com os atores internos e externos à 
Secretaria, obtendo os resultados estabelecidos pelo Secretário. 

 Habilidade de avaliar informações de forma eficaz e coerente, e que 
guardem pertinência com os assuntos e temas da Secretaria. 

 Habilidade de desenhar cenários de interesse da Secretaria. 

 Capacidade de analisar problemas e encontrar soluções. 

 Capacidade de trabalhar com demais atores da Administração 
Pública para o desenvolvimento das atividades desempenhadas pela 
Secretaria 

 Capacidade de transmitir claramente seus pontos de vista, sem 
prejudicar o diálogo ou a qualidade do relacionamento com a(s) 
outra(s) parte(s). 

 Capacidade de trabalhar de forma eficaz com outras pessoas, a fim 
de alcançar um objetivo comum – mesmo que o objeto em questão 
não seja de interesse pessoal direto. 

 Capacidade de supervisionar os demais servidores lotados na 
estrutura administrativa em que se encontra. 

 Capacidade de atuar com vigor e ânimo em prol da Secretaria, do 
Município e do Executivo. 

 Comprometimento com padrões de alta qualidade, buscar a melhoria 
contínua e assegurar a qualidade dos serviços prestados pela 
Secretaria e pelo Município. 

 Capacidade de análise de riscos. 

 Habilidade de relacionamento interpessoal. 

 Capacidade de lidar com interesses conflitantes de modo adequado, 
a fim de equalizar expectativas e contribuir para sua resolução. 

 Capacidade de trabalhar sob pressão e adversidade com serenidade 
e lucidez. 

 Agir de modo congruente com normas, valores e regras de conduta 
associados com o cargo e a cultura da Administração Pública e da 
Secretaria em que se encontra lotado, atingindo as metas 
determinadas pelo Chefe do Poder Executivo. 
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 Capacidade de fornecer informação a fim de atingir os objetivos do 
Governo. 

 Capacidade de tomar ações diretas superando os objetivos 
estabelecidos pela Administração. 

 Capacidade de perceber as conexões existentes entre as ações dos 
diversos atores com que dialoga e os interesses da sua estrutura 
organizacional, de modo a estabelecer relações de interdependência 
e de causa e efeito dos fatos organizacionais, internos e externos. 

 Capacidade de absorver novas informações rapidamente e colocá-
las em prática de forma eficaz. 

 

NOME DO CARGO COORDENADOR DA DEFESA CIVIL 

REFÊNCIA DO CARGO N 

ÓRGÃO DE ATUAÇÃO COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL 

SUBORDINAÇÃO PREFEITO OU GABINETE DO PREFEITO 

FORMA DE 
PROVIMENTO 

LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO 

REQUISITOS DESEJÁVEIS 

FORMAÇÃO E 
EXPERIÊNCIA 

I. Graduação, preferencialmente, em nível superior ou técnico, com 
experiência e reconhecida capacidade técnica em gerenciamento de 
desastres; 

II. Competência e autoridade para tomar decisões em situações de crise; 
III. Gerenciamento de crises e calamidades públicas. 

RESUMO DAS 
PRINCIPAIS 
RESPONSABILIDADES 

I. Planejar, articular, coordenar, mobilizar e gerir as ações de defesa 
civil no âmbito do Município; 

II. Assessorar o Prefeito no gerenciamento de crises advindas de 
desastres e emergências; 

III. Concretizar as ações em Defesa Civil na prevenção de desastres, 
preparação de para emergência e desastres, respostas aos desastres 
e reconstrução; 

IV. Interagir e representar o Chefe do Executivo junto ao Conselho 
Municipal de Defesa Civil; 

V. Coordenar as áreas administrativas, de minimização de desastres, 
operacional e setor de reconstrução da Defesa Civil; 

VI. Na ausência do Chefe do Executivo, representá-lo junto aos demais 
órgãos de Defesa Civil, Estadual, Regional ou Nacional; 

VII. Ser o responsável pela gestão de pessoal lotado na Defesa Civil 
planejando as ações, coordenando, supervisionando e orientando a 
equipe sobre as atividades a serem executadas na unidade, com 
atuação gerencial e de coordenação de pessoal (decidindo sobre 
férias, licenças, lotações internas, horas extras e outras atividades 
e decisões correlatas). 

VIII. Coordenar e organizar os grupos de trabalho; conduzir a 
implantação e a atualização do cadastro de recursos utilizados em 
situações de anormalidades.  

IX. Adotar providências necessárias à formação de Núcleos 
Comunitários de Defesa Civil.  

X. Coordenar a organização dos treinamentos de capacitação das 
equipes operacionais. 

XI. Organizar as escalas de plantão. 
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XII. Solicitar ao órgão municipal competente, que seja dada prioridade 
à recuperação das edificações públicas essenciais.  

XIII. Comunicar aos setores competentes a necessidade de desobstrução, 
limpeza e higienização de área afetada. 

XIV. Coordenar a distribuição e o controle de suprimentos necessários 
em situações de desastres.  

XV. Adotar medidas que visem à preparação e o treinamento das 
equipes que irão atuar nos locais de desastres. 

XVI. Coordenar à elaboração de planos de contingência para os 
principais riscos identificados na cartografia de risco. 

XVII. Supervisionar a triagem das pessoas a serem encaminhadas aos 
alojamentos; identificar, em conjunto com os órgãos da 
Administração, os alojamentos a serem utilizados nas emergências.  

XVIII. Planejar e atualizar, anualmente, o Plano Municipal de Defesa 
Civil de atendimento às emergências. 

COMPETÊNCIAS  Habilidade de planejar e antever emergências; 
 Habilidade promover a integração da Defesa Civil com entidades 

públicas e privadas e com os órgãos estaduais, regionais e federais. 
 Capacidade de lidar com desastres e emergências. 
 Habilidade de sugerir obras e medidas de prevenção com o intuito de 

reduzir desastres. 
 Capacidade de implementar medidas e ações estruturais e não-

estruturais. 
 Capacidade de gerir banco de dados e mapas temáticos sobre ameaças, 

vulnerabilidades e riscos de desastres. 
 Capacidade de analisar problemas com foco na solução, reconhecer as 

informações importantes e vincular vários dados, traçar as possíveis 
causas e procurar detalhes relevantes para sua resolução. 

 Capacidade de transmitir claramente seus pontos de vista, sem 
prejudicar o diálogo ou a qualidade do relacionamento com a(s) outra(s) 
parte(s). 

 Capacidade de pensamento e planejamento estratégico. 
 Estimular e orientar líderes e servidores subordinados, para tornar o 

desempenho deles mais eficaz, aumentar suas habilidades para solução 
de problemas e desenvolver autoconsciência, em especial em atividades 
sensíveis. 

 Capacidade de trabalhar de forma eficaz com outras pessoas, a fim de 
alcançar um objetivo comum - mesmo que o objeto em questão não seja 
de interesse pessoal direto – promovendo a mobilização social em 
momentos de calmaria ou de stress. 

 Capacidade de controlar tarefas ou atividades da estrutura sob sua 
responsabilidade e do seu próprio trabalho. 

 Comprometimento com padrões de alta qualidade, buscar a melhoria 
contínua e assegurar a qualidade dos serviços prestados pela Defesa 
Civil. 

 Capacidade de gerenciar e assumir o controle dos subordinados, a fim 
de melhorar o desempenho deles, definir metas e proporcionar meios 
adequados; controlar o progresso e corrigir desvios. 

 Capacidade de lidar com interesses conflitantes de modo lúcido e 
sereno, a fim de equalizar expectativas e contribuir para sua resolução. 

 Capacidade de trabalhar sob pressão e adversidade com serenidade e 
lucidez. 

 Capacidade de gerenciamento de riscos, mitigando seus impactos, 
elaborando análises de custo-benefício, avaliações, previsões e 
provisionamentos. 

 Habilidade de gerenciamento de contratos, auxiliando e orientando os 
gestores e fiscais de contratos. 
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 Agir de modo congruente com normas, valores e regras de conduta 
associados com o cargo e a cultura da Administração Pública e da 
Defesa Civil. 

 Capacidade de fornecer informação e orientação para um grupo de 
pessoas e incentivar a cooperação entre os membros da equipe a fim de 
atingir um objetivo, acompanhando o andamento das atividades 
desenvolvidas pelos diversos setores e unidades. 

 Capacidade de tomar ações diretas e liderar a fim de atingir ou superar 
os objetivos estabelecidos para a Administração, em especial aqueles 
relativos à Defesa Civil. 

 Capacidade de absorver novas informações rapidamente e colocá-las em 
prática de forma eficaz. 

 Aprovar planos de trabalho dos departamentos unidades integrantes da 
Secretaria Municipal, podendo emitir parecer sobre os trabalhos 
executados, sempre que solicitado pelo Titular da Pasta ou pelo Chefe 
do Executivo. 

 Proatividade, capacidade e competência para tomar decisões críticas e 
situações diversas. 

 Habilidade de gerenciamento em rede, com partes interessadas, 
desenvolvimento de parcerias, gestão e compartilhamento de 
conhecimento, gestão de projetos e coordenação. 

 

NOME DO CARGO OUVIDOR GERAL DO MUNICÍPIO 

REFÊNCIA DO CARGO N 

ÓRGÃO DE ATUAÇÃO OUVIDORIA DO MUNICÍPIO 

SUBORDINAÇÃO PREFEITO(A) 

FORMA DE 
PROVIMENTO 

LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO 

REQUISITOS DESEJÁVEIS 

FORMAÇÃO E 
EXPERIÊNCIA 

I. Graduação, preferencialmente, em nível superior, com experiência 
mínima de 3 (três) anos em atividade de ouvidoria, na área pública 
ou privada, desejável ter certificação em curso de capacitação para 
ouvidoria; 

II. Conhecimento na área de atuação; 

III. Conhecimento em Administração Pública. 

RESUMO DAS 
PRINCIPAIS 
RESPONSABILIDADES 

I. Reportar-se diretamente ao Prefeito Municipal, desempenhando 
um papel decisivo como mecanismo de controle e recebimento das 
demandas da sociedade, facilitando o acesso aos serviços da 
Ouvidoria; 

II. Servir de interlocutor entre o cidadão e a administração pública, 
constituindo um canal de escuta permanente, encaminhando as 
questões que afetam os cidadãos; 

III. Zelar pela qualidade dos serviços públicos, propondo eventuais 
correções ou soluções de problemas, erros, omissões ou abusos que 
tenham sido cometidos, atuando na prevenção de conflitos; 

IV. Receber, analisar, orientar e encaminhar as demandas às áreas 
responsáveis pelo tratamento ou apuração; 
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V. Identificar oportunidades de melhorias e apontar caminhos de 
mudanças e/ou soluções; 

VI. Identificar e apontar situações de irregularidade nos órgãos do 
município; 

VII. Efetivar respostas ao cidadão das questões apresentadas, no menor 
prazo possível, com clareza e objetividade; 

VIII. Preservar pelo sigilo das informações que tiver recebido; 

IX. Estimular a participação da sociedade na fiscalização e sensibilizar 
as áreas internas da Prefeitura e seus órgãos sobre as atividades da 
Ouvidoria; 

X. Orientar e fiscalizar o trabalho administrativo e profissional da 
equipe da ouvidoria. 

COMPETÊNCIAS  Reconhecer os cidadãos como sujeitos de direitos. 

 Saber ouvir e compreender as diferentes formas de manifestações 
dos cidadãos. 

 Ter capacidade e habilidade suficiente para dar o correto e 
adequado tratamento às demandas apresentadas à ouvidoria. 

 Habilidade de uso de linguagem clara de modo a orientar os 
cidadãos sobre seus direitos e as formas de obtê-los. 

 Capacidade de caracterizar, corretamente, as situações e contextos 
expostos, explicitando as consequências de cada caso concreto. 

 Capacidade de planejar ações e melhorias do serviço público. 

 Capacidade de utilizar os apontamentos feitos pelos cidadãos para 
sugerir mudanças nos processos da administração pública. 

 Habilidade de fazer com que as demandas registradas sejam 
analisadas, apuradas e solucionadas pelos setores competentes. 

 Saber diferenciar as atividades da Ouvidoria não deixando que se 
confundam com serviços de atendimento ao cliente ou órgãos de 
controle, investigação ou prevenção de solução de conflitos. 

 Capacidade de contribuir na melhoria no desempenho dos órgãos 
da Prefeitura a partir dos apontamentos da sociedade. 

 

II – CARGOS EM COMISSÃO DE FUNÇÃO DE CONFIANÇA (servidores de carreira) 

 

NOME DO CARGO CHEFE DE DIVISÃO 

REFÊNCIA DO CARGO L 

ÓRGÃO DE ATUAÇÃO DIVISÃO 

SUBORDINAÇÃO DIRETOR 
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FORMA DE 
PROVIMENTO 

FUNÇÃO DE CONFIANÇA ENTRE OS SERVIDORES DE CARREIRA 

REQUISITOS DESEJÁVEIS 

FORMAÇÃO E 
EXPERIÊNCIA 

I. Preferencialmente em nível médio, com experiência mínima de 5 
(cinco) anos de atividade na Administração Pública; 

II. Conhecimento das atividades da Administração Pública, 
especialmente no setor em que exercerá a função de confiança; 

RESUMO DAS 
PRINCIPAIS 
RESPONSABILIDADES 

I. Chefiar o Departamento e as equipes sob suas responsabilidades; 

II. Garantir o cumprimento das diretrizes da Administração Pública, 
em consonância com as políticas de governo, aprovando assuntos 
de sua competência; 

III. Chefiar a execução das diretrizes previstas no plano de governo 
para a área de competência do seu departamento; 

IV. Assegurar que os subordinados conheçam as diretrizes 
departamentais, promovendo o engajamento de todos na realização 
das políticas previstas para a área, em conformidade com a 
legislação; 

V. Orientar e fiscalizar o trabalho da equipe subordinada; 

VI. Tomar decisões nos assuntos de competência da sua Diretoria; 

VII. Assessorar o Secretário quando solicitado; 

VIII. Assessorar na tomada de decisões que guardem respeito à sua 
Diretoria, fornecendo elementos e subsídios que permitam o 
conhecimento completo dos temas tratados; 

IX. Chefiar os recursos humanos e materiais colocados para o 
desenvolvimento das atividades relacionadas à gestão do 
Departamento, otimizando os resultados; 

X. Gerir os recursos humanos em todos os seus aspectos, 
determinando escalas, plantões, horários de atividades, gozo de 
férias, licenças etc.; 

XI. Responder pelo expediente; 

XII. Expedir orientações gerais sobre o desenvolvimento das 
competências, capacidades e atribuições do Departamento que 
estiver lotado;  

XIII. Exercer e desempenhar outras atribuições afins, determinados pelo 
Secretário Municipal ou Chefe do Executivo; 

XIV. Assessorar o Secretário na interlocução com os demais Diretores 
de Departamento lotados na mesma Secretaria ou em Secretarias 
diversas;  

XV. Assistir o Secretário no agendamento e monitoramento de assuntos 
e decisões para o cumprimento de políticas públicas estabelecidas 
pelo Governo. 

COMPETÊNCIAS  Habilidade no desenho de processos e procedimentos administrativos 
voltados para a área de atuação. 
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 Capacidade de entendimento da estratégia organizacional da Secretaria 
e do Departamento. 

 Atitude de compromisso com solução de problemas; 

 Comprometimento com as ações desempenhadas pela Administração e 
na prestação do serviço público. 

 Habilidade de reconhecer nos subordinados a possibilidade de 
desenvolvimento de carreira. 

 Atitude de liderança pelo exemplo. 

 Habilidade na solução de conflitos interpessoais. 

 Capacidade empreendedora. 

 Visão Sistêmica dos serviços desenvolvidos. 

 Capacidade de planejamento. 

 Flexibilidade. 

 Liderança e ação com bom senso. 

 Bom relacionamento interpessoal. 

 Ética no serviço e na vida pessoal. 

 Capacidade de comunicação oral e escrita. 

 Atitude de urbanidade com superiores e subalternos. 

 Habilidade de trabalhar em equipe. 

 Dinamismo e iniciativa. 

 Habilidade de comunicação. 

 Capacidade de trabalhar sobre pressão. 

 Cultura da qualidade 

 Motivação e energia para o trabalho. 

 Capacidade de negociação e planejamento. 

 Imparcialidade. 

 

NOME DO CARGO DIRETOR (de todas as secretarias e com experiência e requisitos de 
acordo com a atividade desenvolvida) 

REFÊNCIA DO CARGO N 

ÓRGÃO DE ATUAÇÃO DIRETORIA 

SUBORDINAÇÃO SECRETÁRIO 

FORMA DE PROVIMENTO FUNÇÃO DE CONFIANÇA ENTRE OS SERVIDORES DE 
CARREIRA 
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REQUISITOS DESEJÁVEIS 

FORMAÇÃO E 
EXPERIÊNCIA 

I. Preferencialmente em nível médio, com experiência mínima de 
7 (sete) anos de atividade na Administração Pública ou privada; 

II. Conhecimento das atividades da Administração Pública, 
especialmente no setor em que exercerá a função de confiança; 

III. Conhecimento da legislação aplicada à Diretoria. 

RESUMO DAS PRINCIPAIS 
RESPONSABILIDADES 

I. Chefiar o Departamento e as equipes sob suas responsabilidades; 

II. Garantir o cumprimento das diretrizes da Administração Pública, 
em consonância com as políticas de governo, aprovando assuntos 
de sua competência; 

III. Chefiar a execução das diretrizes previstas no plano de governo 
para a área de competência do seu departamento; 

IV. Assegurar que os subordinados conheçam as diretrizes 
departamentais, promovendo o engajamento de todos na 
realização das políticas previstas para a área, em conformidade 
com a legislação; 

V. Orientar e fiscalizar o trabalho da equipe subordinada; 

VI. Tomar decisões nos assuntos de competência da sua Diretoria; 

VII. Assessorar o Secretário quando solicitado; 

VIII. Assessorar na tomada de decisões que guardem respeito à sua 
Diretoria, fornecendo elementos e subsídios que permitam o 
conhecimento completo dos temas tratados; 

IX. Chefiar os recursos humanos e materiais colocados para o 
desenvolvimento das atividades relacionadas à gestão do 
Departamento, otimizando os resultados; 

X. Gerir os recursos humanos em todos os seus aspectos, 
determinando escalas, plantões, horários de atividades, gozo de 
férias, licenças etc.; 

XI. Responder pelo expediente; 

XII. Expedir orientações gerais sobre o desenvolvimento das 
competências, capacidades e atribuições do Departamento que 
estiver lotado;  

XIII. Exercer e desempenhar outras atribuições afins, determinados 
pelo Secretário Municipal ou Chefe do Executivo; 

XIV. Assessorar o Secretário na interlocução com os demais Diretores 
de Departamento lotados na mesma Secretaria ou em Secretarias 
diversas;  

XV. Assistir o Secretário no agendamento e monitoramento de 
assuntos e decisões para o cumprimento de políticas públicas 
estabelecidas pelo Governo. 

COMPETÊNCIAS  Habilidade no desenho de processos e procedimentos administrativos 
voltados para a área de atuação. 
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 Capacidade de entendimento da estratégia organizacional da 
Secretaria e do Departamento. 

 Atitude de compromisso com solução de problemas; 

 Comprometimento com as ações desempenhadas pela Administração 
e na prestação do serviço público. 

 Habilidade de reconhecer nos subordinados a possibilidade de 
desenvolvimento de carreira. 

 Atitude de liderança pelo exemplo. 

 Habilidade na solução de conflitos interpessoais. 

 Capacidade empreendedora. 

 Visão Sistêmica dos serviços desenvolvidos. 

 Capacidade de planejamento. 

 Flexibilidade. 

 Liderança e ação com bom senso. 

 Bom relacionamento interpessoal. 

 Ética no serviço e na vida pessoal. 

 Capacidade de comunicação oral e escrita. 

 Atitude de urbanidade com superiores e subalternos. 

 Habilidade de trabalhar em equipe. 

 Dinamismo e iniciativa. 

 Cultura da qualidade 

 Motivação e energia para o trabalho. 

 Capacidade de negociação e planejamento. 

 Imparcialidade. 

 Habilidade de se relacionar com os atores internos e externos à 
Secretaria, obtendo os resultados estabelecidos pelo Chefe do 
Executivo e pelo Secretário. 

 Habilidade de avaliar e processar informações detalhadas de forma 
eficaz e coerente, bem como os programas de políticas públicas 
desenvolvidas pelo Município. 

 Habilidade de desenhar e redesenhar cenários de desenvolvimento 
político de interesse do Executivo. 

 Capacidade de analisar problemas com foco na solução, reconhecer 
as informações importantes e vincular vários dados, traçar as 
possíveis causas e procurar detalhes relevantes para sua resolução. 

 Capacidade de trabalhar com demais atores da Administração Pública 
para o desenvolvimento de inovações atreladas aos projetos 
desenvolvidos pela Secretaria. 
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 Capacidade de transmitir claramente seus pontos de vista, sem 
prejudicar o diálogo ou a qualidade do relacionamento com a(s) 
outra(s) parte(s). 

 Capacidade de inovar em projetos e políticas públicas atrelados à 
pasta em que esteja lotado e que causem impacto social positivo, 
reduzindo externalidades negativas. 

 Capacidade de trabalhar de forma eficaz com outras pessoas, a fim de 
alcançar um objetivo comum – mesmo que o objeto em questão não 
seja de interesse pessoal direto. 

 Capacidade de controlar o progresso dos processos, tarefas ou 
atividades da estrutura sob sua responsabilidade e do seu próprio 
trabalho, evitando o micro gerenciamento, sendo capaz de elaborar 
relatórios das suas atividades. 

 Comprometimento com padrões de alta qualidade, buscar a melhoria 
contínua e assegurar a qualidade dos serviços prestados pela 
Secretaria e pelo Município. 

 Capacidade de análise de riscos. 

 Habilidade de gerenciamento, gestão e compartilhamento de 
conhecimento, gestão de projetos e coordenação, controle de 
progresso e correção de desvios. 

 Capacidade de lidar com interesses conflitantes de modo lúcido e 
sereno, a fim de equalizar expectativas e contribuir para sua resolução. 

 Capacidade de trabalhar sob pressão e adversidade com serenidade e 
lucidez. 

 Agir de modo congruente com normas, valores e regras de conduta 
associados com o cargo e a cultura da Administração Pública e da 
Secretaria em que se encontra lotado, atingindo as metas determinadas 
pelo Chefe do Poder Executivo. 

 Capacidade de fornecer informação a fim de atingir os objetivos do 
Governo. 

 Capacidade de tomar ações diretas superando os objetivos 
estabelecidos pela Administração. 

 Capacidade de estar confortável junto a outras pessoas, atender as 
pessoas com facilidade e se socializar livremente. 

 Capacidade de perceber as conexões existentes entre as ações dos 
diversos atores com que dialoga e os interesses da sua estrutura 
organizacional, de modo a estabelecer relações de interdependência e 
de causa e efeito dos fatos organizacionais, internos e externos. 

 Capacidade de absorver novas informações rapidamente e colocá-las 
em prática de forma eficaz. 

 

NOME DO CARGO COMANDANTE DA GUARDA CIVIL 

REFÊNCIA DO CARGO N 
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ÓRGÃO DE ATUAÇÃO GUARDA CIVIL MUNICIPAL 

SUBORDINAÇÃO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL 

FORMA DE PROVIMENTO FUNÇÃO DE CONFIANÇA ENTRE OS SERVIDORES DE 
CARREIRA 

REQUISITOS DESEJÁVEIS 

FORMAÇÃO E 
EXPERIÊNCIA 

I. Formação na área de segurança ou defesa social, 
preferencialmente em nível superior, com experiência mínima de 
7 (sete) anos de atividade na Administração Pública; 

II. Conhecimento das atividades da Administração Pública, 
especialmente aquelas atribuídas à Guarda Municipal; 

III. Conhecimento da legislação aplicada à Guarda Civil; 

IV. Conhecimento na legislação de proteção aos Direitos Humanos, 
exercício da cidadania e das liberdades públicas; 

V. Treinamento ou capacitação em cursos de formação voltados 
para a proteção da vida, redução do sofrimento, diminuição de 
perdas, patrulhamento preventivo e uso progressivo da força; 

VI. Compromisso com a evolução social da comunidade; 

VII. Orientação para o uso de armas não letais. 

RESUMO DAS PRINCIPAIS 
RESPONSABILIDADES 

I. Chefiar a Guarda Civil Municipal; 

II. Garantir o cumprimento das diretrizes da Administração Pública, 
em consonância com as políticas de governo, aprovando assuntos 
de sua competência; 

III. Responsável pela formação dos Guardas Municipais, adaptando 
a matriz curricular nacional para formação em segurança pública 
elaborada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, para a 
realidade de Ferraz de Vasconcelos; 

IV. Responder pelo órgão de formação e aperfeiçoamento dos 
Agentes da Guarda Municipal; 

V. Assegurar que os subordinados conheçam as diretrizes da 
Guarda Municipal, promovendo o engajamento de todos na 
realização das suas competências e respeito às leis de regência e 
princípios aplicados às Guardas Municipais; 

VI. Orientar e fiscalizar o trabalho da equipe subordinada, 
controlando a qualidade dos serviços prestados pela Guarda; 

VII. Tomar decisões nos assuntos de competência, assessorando o 
Secretário de Segurança e o Prefeito(a) na tomada das decisões 
relativas à segurança Pública, especialmente aqueles previstos 
nos artigos 4º e 5º da Lei Federal 13.022/2014 ou outra que a vier 
substituir; 

VIII. Interagir com a sociedade civil para discussão de soluções de 
problemas e projetos locais destinados à melhoria das condições 
de segurança da comunidade; 
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IX. Articular com outros órgãos, especialmente aqueles de políticas 
sociais, com fins de propor e implementar ações 
interdisciplinares de segurança pública; 

X. Chefiar e gerir os recursos humanos e materiais colocados à 
disposição; 

XI. Determinar escalas, plantões, horários de atividades, gozo de 
férias, licenças dos servidores da Guarda Municipal; 

XII. Exercer e desempenhar outras atribuições afins, determinados 
pelo Secretário Municipal ou Chefe do Executivo; 

XIII. Responder consultas formuladas por outros órgãos da 
Administração, nos assuntos de sua competência; 

XIV. Remeter ao Secretário relatório sobre a atuação funcional e 
pessoal dos servidores integrantes do Quadro de Servidores da 
Guarda Municipal; 

XV. Prestar informações ao Corregedor da Guarda, sempre que 
solicitado, mas sem qualquer relação hierárquica; 

XVI. Articular e integrar com os demais órgãos de polícia 
administrativa, contribuindo com a normatização e fiscalização 
das posturas municipais e seu ordenamento urbano; 

XVII. Representar, na ausência do Secretário de Segurança Pública ou 
a seu pedido, a Guarda Municipal junto aos demais Comandos 
das forças de Segurança Pública presentes no Município. 

COMPETÊNCIAS  Habilidade no desenho de processos e procedimentos administrativos 
voltados para a área de atuação. 

 Capacidade de entendimento da estratégia organizacional da Guarda 
Municipal. 

 Atitude de compromisso com solução de problemas, proteção ao 
patrimônio público, material e imaterial. 

 Capacidade de atuação, articulação e cooperação com outros órgãos 
da Administração Pública, em todas as esferas. 

 Habilidade de cooperação com a defesa civil e com a Secretaria de 
Trânsito e Transporte 

 Comprometimento com as ações desempenhadas pela Administração 
e na prestação do serviço público. 

 Habilidade de reconhecer nos subordinados a possibilidade de 
desenvolvimento de carreira. 

 Atitude de liderança pelo exemplo. 

 Habilidade na solução de conflitos. 

 Visão Sistêmica dos serviços desenvolvidos pela Guarda Municipal. 

 Capacidade de planejamento. 

 Flexibilidade. 
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 Liderança e ação com bom senso. 

 Bom relacionamento interpessoal. 

 Ética no serviço e na vida pessoal. 

 Capacidade de comunicação oral e escrita. 

 Atitude de urbanidade com superiores e subalternos. 

 Habilidade de trabalhar em equipe e com assuntos intersetoriais. 

 Dinamismo e iniciativa. 

 Cultura da qualidade. 

 Capacidade de independência funcional. 

 Capacidade de negociação e planejamento. 

 Imparcialidade. 

 Habilidade de se relacionar com os atores internos e externos à Guarda 
Municipal, obtendo os resultados estabelecidos pelo Chefe do 
Executivo e pelo Secretário. 

 Habilidade de avaliar e processar informações detalhadas de forma 
eficaz e coerente. 

 Habilidade de desenhar e redesenhar cenários de desenvolvimento 
político de interesse do Executivo e da Guarda Municipal, 
aprimorando as funções de proteção municipal preventivas. 

 Capacidade de analisar problemas com foco na solução, reconhecer 
as informações importantes e vincular vários dados, traçar as 
possíveis causas e procurar detalhes relevantes para sua resolução. 

 Capacidade de trabalhar com demais atores da Administração Pública 
para o desenvolvimento de inovações atreladas aos projetos 
desenvolvidos pela Guarda. 

 Capacidade de transmitir claramente seus pontos de vista, sem 
prejudicar o diálogo ou a qualidade do relacionamento com a(s) 
outra(s) parte(s). 

 Capacidade de trabalhar de forma eficaz com outras pessoas, a fim de 
alcançar um objetivo comum – mesmo que o objeto em questão não 
seja de interesse pessoal direto ou de interesse direto da Guarda. 

 Capacidade de controlar o progresso dos processos, tarefas ou 
atividades da estrutura sob sua responsabilidade e do seu próprio 
trabalho, evitando o micro gerenciamento, sendo capaz de elaborar 
relatórios das suas atividades. 

 Comprometimento com padrões de alta qualidade, melhoria contínua 
e qualidade dos serviços prestados pela Guarda Municipal. 

 Capacidade de análise de riscos. 
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 Habilidade de gerenciamento, gestão e compartilhamento de 
conhecimento, gestão de projetos e coordenação, controle de 
progresso e correção de desvios. 

 Capacidade de lidar com interesses conflitantes equalizando 
expectativas e contribuindo para a resolução dos conflitos com 
habilidade de propor ações de prevenção. 

 Capacidade de trabalhar sob pressão e adversidade com serenidade e 
lucidez. 

 Capacidade de agir de modo congruente com normas, valores e regras 
de conduta associados com o cargo de Comandante Geral da Guarda 
Municipal. 

 Capacidade de atingir as metas determinadas pelo Chefe do Poder 
Executivo, fornecendo informações sempre que solicitado. 

 Capacidade de tomar ações diretas, em linha com o programa de 
governo, superando os objetivos estabelecidos pela Administração. 

 Capacidade de estar confortável junto a outras pessoas, atender as 
pessoas com facilidade e se socializar livremente. 

 Capacidade de perceber as conexões existentes entre as ações dos 
diversos atores com que dialoga e os interesses da sua estrutura 
organizacional, de modo a estabelecer relações de interdependência e 
de causa e efeito dos fatos organizacionais, internos e externos. 

 Capacidade de absorver novas informações rapidamente e colocá-las 
em prática de forma eficaz. 

NOME DO CARGO CORREGEDOR DA GUARDA CIVIL 

REFÊNCIA DO CARGO N 

ÓRGÃO DE ATUAÇÃO GUARDA CIVIL MUNICIPAL 

SUBORDINAÇÃO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SEGURANÇA 

FORMA DE PROVIMENTO FUNÇÃO DE CONFIANÇA ENTRE OS SERVIDORES DE 
CARREIRA 

REQUISITOS DESEJÁVEIS 

FORMAÇÃO E 
EXPERIÊNCIA 

I. Preferencialmente em nível superior, com experiência mínima de 
7 (sete) anos de atividade na Administração Pública; 

II. Conhecimento das atividades da Administração Pública, 
especialmente aquelas atribuídas à Guarda Municipal; 

III. Conhecimento da legislação aplicada à Guarda Civil; 

IV. Conhecimento na legislação de proteção aos Direitos Humanos, 
exercício da cidadania e das liberdades públicas; 

V. Treinamento ou capacitação em cursos de formação voltados 
para a proteção da vida, redução do sofrimento e diminuição de 
perdas; 

VI. Compromisso com a evolução social da comunidade. 
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RESUMO DAS PRINCIPAIS 
RESPONSABILIDADES 

I. Chefiar o Departamento e as equipes sob suas responsabilidades; 

II. Garantir o cumprimento das diretrizes da Administração Pública, 
em consonância com as políticas de governo, aprovando assuntos 
de sua competência; 

III. Atribuição de fiscalização, investigação e auditoria; 

IV. Assegurar que os subordinados conheçam as diretrizes da 
Corregedoria, promovendo o engajamento de todos na realização 
do controle interno; 

V. Chefiar a apuração das infrações disciplinares atribuídas aos 
integrantes do quadro da Guarda Civil Municipal, respondendo 
pelo expediente; 

VI. Orientar e fiscalizar o trabalho da equipe subordinada, 
controlando a qualidade dos serviços prestados pela 
Corregedoria; 

VII. Tomar decisões nos assuntos de competência da sua 
Corregedoria, manifestando-se sobre assuntos de natureza 
disciplinar submetidos à apreciação da Corregedoria da Guarda; 

VIII. Determinar a abertura de processos administrativos internos para 
investigar a veracidade dos fatos que lhe chegar ao conhecimento 
a partir do recebimento de denúncias (anônimas ou não); 

IX. Sugerir aplicação de penalidades e punições previstas no código 
de conduta, regimento interno e/ou estatuto da Guarda 
Municipal; 

X. Chefiar e gerir os recursos humanos e materiais colocados à 
disposição da Corregedoria; 

XI. Determinar escalas, plantões, horários de atividades, gozo de 
férias, licenças dos servidores lotados na Corregedoria; 

XII. Exercer e desempenhar outras atribuições afins, determinados 
pelo Secretário Municipal ou Chefe do Executivo; 

XIII. Responder consultas formuladas por outros órgãos da 
Administração, nos assuntos de sua competência; 

XIV. Remeter ao Secretário relatório sobre a atuação funcional e 
pessoal dos servidores integrantes do Quadro de Servidores da 
Guarda Municipal; 

XV. Proceder, pessoalmente, correições junto aos órgãos 
subordinados; 

XVI. Receber recursos, instruindo o processo, encaminhando à 
Autoridade Superior para julgamento e decisão. 

COMPETÊNCIAS  Habilidade no desenho de processos e procedimentos administrativos 
voltados para a área de atuação. 

 Capacidade de entendimento da estratégia organizacional da Guarda 
Municipal. 

 Atitude de compromisso com solução de problemas; 
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 Comprometimento com as ações desempenhadas pela Administração 
e na prestação do serviço público. 

 Habilidade de reconhecer nos subordinados a possibilidade de 
desenvolvimento de carreira. 

 Atitude de liderança pelo exemplo. 

 Habilidade na solução de conflitos interpessoais. 

 Visão Sistêmica dos serviços desenvolvidos pela Guarda Municipal e 
por sua Corregedoria. 

 Capacidade de planejamento. 

 Flexibilidade. 

 Liderança e ação com bom senso. 

 Bom relacionamento interpessoal. 

 Ética no serviço e na vida pessoal. 

 Capacidade de comunicação oral e escrita. 

 Atitude de urbanidade com superiores e subalternos. 

 Habilidade de trabalhar em equipe. 

 Dinamismo e iniciativa, com foco na capacidade investigativa de 
condutas funcionais. 

 Cultura da qualidade e capacidade de independência funcional. 

 Motivação e energia para o trabalho. 

 Capacidade de negociação e planejamento. 

 Imparcialidade. 

 Habilidade de se relacionar com os atores internos e externos à 
Corregedoria, obtendo os resultados estabelecidos pelo Chefe do 
Executivo e pelo Secretário. 

 Habilidade de avaliar e processar informações detalhadas de forma 
eficaz e coerente. 

 Habilidade de desenhar e redesenhar cenários de desenvolvimento 
político de interesse do Executivo e da Guarda Municipal, 
aprimorando suas condutas e mitigando riscos de cometimento de 
ilícitos pelos agentes da Guarda. 

 Capacidade de analisar problemas com foco na solução, reconhecer 
as informações importantes e vincular vários dados, traçar as 
possíveis causas e procurar detalhes relevantes para sua resolução. 

 Capacidade de trabalhar com demais atores da Administração Pública 
para o desenvolvimento de inovações atreladas aos projetos 
desenvolvidos pela Corregedoria. 
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 Capacidade de transmitir claramente seus pontos de vista, sem 
prejudicar o diálogo ou a qualidade do relacionamento com a(s) 
outra(s) parte(s). 

 Capacidade de trabalhar de forma eficaz com outras pessoas, a fim de 
alcançar um objetivo comum – mesmo que o objeto em questão não 
seja de interesse pessoal direto. 

 Capacidade de controlar o progresso dos processos, tarefas ou 
atividades da estrutura sob sua responsabilidade e do seu próprio 
trabalho, evitando o micro gerenciamento, sendo capaz de elaborar 
relatórios das suas atividades. 

 Comprometimento com padrões de alta qualidade, buscar a melhoria 
contínua e assegurar a qualidade dos serviços prestados pela Guarda 
Municipal. 

 Capacidade de análise de riscos. 

 Habilidade de gerenciamento, gestão e compartilhamento de 
conhecimento, gestão de projetos e coordenação, controle de 
progresso e correção de desvios. 

 Capacidade de lidar com interesses conflitantes equalizando 
expectativas e contribuindo para a resolução dos conflitos com 
habilidade de propor ações de prevenção ao combate de ilícitos 
funcionais. 

 Capacidade de trabalhar sob pressão e adversidade com serenidade e 
lucidez. 

 Agir de modo congruente com normas, valores e regras de conduta 
associados com o cargo de Corregedor a cultura da Administração 
Pública e da Secretaria em que se encontra lotado, atingindo as metas 
determinadas pelo Chefe do Poder Executivo. 

 Capacidade de fornecer informação a fim de atingir os objetivos do 
Governo. 

 Capacidade de tomar ações diretas superando os objetivos 
estabelecidos pela Administração. 

 Capacidade de estar confortável junto a outras pessoas, atender as 
pessoas com facilidade e se socializar livremente. 

 Capacidade de perceber as conexões existentes entre as ações dos 
diversos atores com que dialoga e os interesses da sua estrutura 
organizacional, de modo a estabelecer relações de interdependência e 
de causa e efeito dos fatos organizacionais, internos e externos. 

 Capacidade de absorver novas informações rapidamente e colocá-las 
em prática de forma eficaz. 

 

NOME DO CARGO OUVIDOR DA GUARDA MUNICIPAL 

REFÊNCIA DO CARGO N 

ÓRGÃO DE ATUAÇÃO GUARDA CIVIL MUNICIPAL 
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SUBORDINAÇÃO COMANDANTE GERAL DA GUARDA 

FORMA DE PROVIMENTO FUNÇÃO DE CONFIANÇA ENTRE OS SERVIDORES DE 
CARREIRA 

REQUISITOS DESEJÁVEIS 

FORMAÇÃO E 
EXPERIÊNCIA 

I. Graduação, preferencialmente, em nível superior, com 
experiência mínima de 5 (cinco) anos em atividade de ouvidoria, 
na área pública ou privada, desejável ter certificação em curso de 
capacitação para ouvidoria; 

II. Conhecimento na área de atuação; 

III. Conhecimento em Administração Pública. 

IV. Conhecimento das atividades da Administração Pública, 
especialmente aquelas atribuídas à Guarda Municipal; 

V. Conhecimento da legislação aplicada à Guarda Civil; 

VI. Conhecimento na legislação de proteção aos Direitos Humanos, 
exercício da cidadania e das liberdades públicas; 

VII. Compromisso com a evolução social da comunidade 

RESUMO DAS PRINCIPAIS 
RESPONSABILIDADES 

I. Reportar-se diretamente ao Comandante da Guarda, 
desempenhando um papel decisivo como mecanismo de controle 
e recebimento das demandas da sociedade, facilitando o acesso 
aos serviços da Ouvidoria; 

II. Servir de interlocutor entre o cidadão e a administração pública, 
constituindo um canal de escuta permanente, encaminhando as 
questões que afetam os cidadãos; 

III. Zelar pela qualidade dos serviços públicos, propondo eventuais 
correções ou soluções de problemas, erros, omissões ou abusos 
que tenham sido cometidos, atuando na prevenção de conflitos; 

IV. Receber, analisar, orientar e encaminhar as demandas às áreas 
responsáveis pelo tratamento ou apuração; 

V. Identificar oportunidades de melhorias e apontar caminhos de 
mudanças e/ou soluções; 

VI. Identificar e apontar situações de irregularidade nos órgãos do 
município; 

VII. Efetivar respostas ao cidadão das questões apresentadas, no 
menor prazo possível, com clareza e objetividade; 

VIII. Preservar pelo sigilo das informações que tiver recebido; 

IX. Estimular a participação da sociedade na fiscalização e 
sensibilizar as áreas internas da Guarda e seus agentes sobre as 
atividades da Ouvidoria; 

X. Orientar e fiscalizar o trabalho administrativo e profissional da 
equipe da ouvidoria. 

ÊNCIAS  Reconhecer os cidadãos como sujeitos de direitos. 
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 Saber ouvir e compreender as diferentes formas de 
manifestações dos cidadãos. 

 Ter capacidade e habilidade suficiente para dar o correto e 
adequado tratamento às demandas apresentadas à ouvidoria. 

 Habilidade de uso de linguagem clara de modo a orientar os 
cidadãos sobre seus direitos e as formas de obtê-los. 

 Capacidade de caracterizar, corretamente, as situações e 
contextos expostos, explicitando as consequências de cada caso 
concreto. 

 Capacidade de planejar ações e melhorias do serviço público. 

 Capacidade de utilizar os apontamentos feitos pelos cidadãos 
para sugerir mudanças nos processos da administração pública. 

 Habilidade de fazer com que as demandas registradas sejam 
analisadas, apuradas e solucionadas pelos setores competentes. 

 Saber diferenciar as atividades da Ouvidoria não deixando que 
se confundam com serviços de atendimento ao cliente ou órgãos 
de controle, investigação ou prevenção de solução de conflitos. 

 Capacidade de contribuir na melhoria no desempenho dos órgãos 
da Prefeitura a partir dos apontamentos da sociedade. 

 

NOME DO CARGO CORREGEDOR GERAL DO MUNICÍPIO 

REFÊNCIA DO CARGO N 

ÓRGÃO DE ATUAÇÃO CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

SUBORDINAÇÃO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL 

FORMA DE PROVIMENTO LIVRE PROVIMENTO E EXONERAÇÃO 

REQUISITOS DESEJÁVEIS 

FORMAÇÃO E 
EXPERIÊNCIA 

I. Preferencialmente em nível superior, com experiência mínima de 
5 (cinco) anos de atividade em áreas, na Administração Pública 
ou no setor privado 

II. Conhecimento das atividades da Administração Pública, 
especialmente aquelas atribuídas à Corregedoria; 

III. Sólidos conhecimentos na legislação aplicada aos atos 
correcionais, especialmente as leis de improbidade 
administrativa, anticorrupção e de acesso à informação; 

IV. Sólidos conhecimentos na legislação aplicada a finanças e 
controles. 

RESUMO DAS PRINCIPAIS 
RESPONSABILIDADES 

I. Chefiar a corregedoria geral do município, orientando e 
fiscalizando as atividades funcionais da corregedoria e da 
conduta dos membros da municipalidade; 

II. Realizar inspeções nos setores e unidades da Administração; 
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III. Elaborar e remeter relatórios reservados ao Prefeito(a); 

IV. Opinar nos processos de sindicância de servidores quanto ao 
aspecto jurídico-legal; 

V. Apreciar e emitir opinião em atos normativos propostos pela 
Administração que guardem pertinência com as atribuições da 
Corregedoria; 

VI. Realizar estudos e emitir pareceres e informações, sempre que 
solicitado, sobre questões afetas à Corregedoria; 

VII. Orientar e fiscalizar as atividades funcionais da corregedoria; 

VIII. Coordenar a realização de diligências iniciais, objetivando a 
apuração, de ofício ou em decorrência de denúncias de 
ocorrência de atos lesivos, ou ameaça de lesão, ao patrimônio do 
município; 

IX. Requisitar informações e documentos para subsidiar o exame das 
matérias colocadas à análise da Corregedoria; 

X. Subsidiar o acompanhamento das correições, processos 
administrativos, tomadas de contas especiais e sindicâncias em 
andamento nos órgãos e entidades integrantes da Administração 
Pública, direta ou indireta, bem como avaliar a sua regularidade, 
correção e falhas, com adoção das medidas cabíveis em caso de 
omissão ou retardamento de providencias a cargo da autoridade 
responsável; 

XI. Propor a instauração de sindicâncias ou Processos 
Administrativos Disciplinares; 

XII. Acompanhar o cumprimento de prazos e a tramitação dos 
processos, feitos ou expedientes na Corregedoria; 

XIII. Manter o ambiente de trabalho de forma propícia à: 
produtividade, desenvolvimento da equipe, criatividade, 
iniciativa, integração e participação em eventos de capacitação; 

XIV. Preservar o sigilo das informações; 

XV. Assegurar que os subordinados conheçam as diretrizes da 
Corregedoria, promovendo o engajamento de todos na realização 
do controle interno; 

XVI. Tomar decisões nos assuntos de competência da sua 
Corregedoria. 

 

XVII. Chefiar e gerir os recursos humanos e materiais colocados à 
disposição da Corregedoria; 

XVIII. Determinar escalas, plantões, horários de atividades, gozo de 
férias, licenças dos servidores lotados na Corregedoria; 

XIX. Exercer e desempenhar outras atribuições afins, determinados 
pelo Chefe do Executivo; 
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XX. Responder consultas formuladas por outros órgãos da 
Administração, nos assuntos de sua competência; 

XXI. Receber recursos, instruindo o processo, encaminhando à 
Autoridade Superior para julgamento e decisão; 

XXII. Exercer outras atividades correlatas à consecução dos objetivos 
da Corregedoria. 

COMPETÊNCIAS  Habilidade no desenho de processos e procedimentos administrativos 
voltados para a área de atuação. 

 Capacidade de entendimento da estratégia organizacional da 
Corregedoria. 

 Atitude de compromisso com solução de problemas e experiência no 
trato de matérias disciplinares; 

 Comprometimento com as ações desempenhadas pela Administração 
e na prestação do serviço público. 

 Habilidade de reconhecer nos subordinados a possibilidade de 
desenvolvimento de carreira. 

 Atitude de liderança pelo exemplo, com proatividade e discrição. 

 Relação de independência com a Administração Superior. 

 Habilidade na solução de conflitos interpessoais, com bom 
relacionamento interpessoal. 

 Visão Sistêmica dos serviços desenvolvidos pela Corregedoria e o 
impacto na Gestão do governo. 

 Capacidade de planejamento. 

 Flexibilidade e adaptabilidade a todas as situações que possa ser 
exposto. 

 Liderança e ação com bom senso. 

 Ética no serviço e na vida pessoal. 

 Capacidade de comunicação oral e escrita. 

 Atitude de urbanidade com superiores e subalternos. 

 Habilidade de trabalhar em equipe. 

 Dinamismo e iniciativa, com foco na capacidade investigativa de 
condutas funcionais. 

 Cultura da qualidade e capacidade de independência funcional. 

 Motivação e energia para o trabalho. 

 Capacidade de negociação e planejamento. 

 Imparcialidade e independência funcional. 
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 Habilidade de se relacionar com os atores internos e externos à 
Corregedoria, obtendo os resultados estabelecidos pelo Chefe do 
Executivo. 

 Habilidade de avaliar e processar informações detalhadas de forma 
eficaz e coerente, com conduta de prevenção. 

 Habilidade de desenhar e redesenhar cenários de desenvolvimento 
político de interesse do Executivo e da Guarda Municipal, 
aprimorando suas condutas e mitigando riscos de cometimento de 
ilícitos pelos agentes da Guarda. 

 Capacidade de analisar problemas com foco na solução, reconhecer 
as informações importantes e vincular vários dados, traçar as 
possíveis causas e procurar detalhes relevantes para sua resolução. 

 Capacidade de trabalhar com demais atores da Administração Pública 
para o desenvolvimento de inovações atreladas aos projetos 
desenvolvidos pela Corregedoria. 

 Capacidade de transmitir claramente seus pontos de vista, sem 
prejudicar o diálogo ou a qualidade do relacionamento com a(s) 
outra(s) parte(s). 

 Capacidade de trabalhar de forma eficaz com outras pessoas, a fim de 
alcançar um objetivo comum – mesmo que o objeto em questão não 
seja de interesse pessoal direto. 

 Capacidade de controlar o progresso dos processos, tarefas ou 
atividades da estrutura sob sua responsabilidade e do seu próprio 
trabalho, evitando o micro gerenciamento, sendo capaz de elaborar 
relatórios das suas atividades. 

 Comprometimento com padrões de alta qualidade, buscar a melhoria 
contínua e assegurar a qualidade dos serviços prestados pela Guarda 
Municipal. 

 Capacidade de análise de riscos. 

 Habilidade de gerenciamento, gestão e compartilhamento de 
conhecimento, gestão de projetos e coordenação, controle de 
progresso e correção de desvios. 

 Capacidade de lidar com interesses conflitantes equalizando 
expectativas e contribuindo para a resolução dos conflitos com 
habilidade de propor ações de prevenção ao combate de ilícitos 
funcionais. 

 Capacidade de trabalhar sob pressão e adversidade com serenidade e 
lucidez. 

 Agir de modo congruente com normas, valores e regras de conduta 
associados com o cargo de Corregedor a cultura da Administração 
Pública e da Secretaria em que se encontra lotado, atingindo as metas 
determinadas pelo Chefe do Poder Executivo. 

 Capacidade de fornecer informação a fim de atingir os objetivos do 
Governo. 
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 Capacidade de tomar ações diretas superando os objetivos 
estabelecidos pela Administração. 

 Capacidade de estar confortável junto a outras pessoas, atender as 
pessoas com facilidade e se socializar livremente. 

 Capacidade de perceber as conexões existentes entre as ações dos 
diversos atores com que dialoga e os interesses da sua estrutura 
organizacional, de modo a estabelecer relações de interdependência e 
de causa e efeito dos fatos organizacionais, internos e externos. 

 Capacidade de absorver novas informações rapidamente e colocá-las 
em prática de forma eficaz. 

 

 

  



146  

 

 

7.3 LEI COMPLEMENTAR 355/2020 
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7.4 PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DOS REQUISITOS E COMPETÊNCIAS PARA 

OS CARGOS COMISSIONADOS 

 

Cargos em Comissão de Livre Provimento 

8) Chefe de Gabinete do Executivo 
9) Coordenador Executivo 
10) Assessor de Política Governamental 
11) Assessor Especial 
12) Assessor de Gabinete 
13) Coordenador da Defesa Civil 
14) Ouvidor Geral 

 

Cargos em Comissão de Função de Confiança 

6) Chefe de Divisão 
7) Diretor 
8) Corregedor da Guarda Civil 
9) Corregedor Geral do Município 
10) Ouvidor da Guarda 

 

I – CARGOS EM COMISSÃO DE LIVRE PROVIMENTO: 

NOME DO CARGO CHEFE DE GABINETE DO(A) PREFEITO(A) 
REFÊNCIA DO CARGO N 
ÓRGÃO DE ATUAÇÃO GABINETE DO CHEFE DO EXECUTIVO 
SUBORDINAÇÃO CHEFE DO EXECUTIVO 
FORMA DE 
PROVIMENTO 

LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO 

REQUISITOS DESEJÁVEIS 
FORMAÇÃO E 
EXPERIÊNCIA 

V. Graduação em nível superior, preferencialmente, com experiência 
gerencial na área pública ou privada; 

VI. Experiência de assessoramento superior; 
VII. Conhecimento em Administração Pública; 

VIII. Conhecimento em Políticas Públicas. 
RESUMO DAS 
PRINCIPAIS 
RESPONSABILIDADES 

XI. Assessorar o Chefe do Executivo em sua representação funcional, 
pessoal, política e social e no preparo de despachos de seu 
expediente e de sua pauta de audiências; 

XII. Apoiar a realização de eventos do Poder Executivo Municipal com 
representações e autoridades nacionais e internacionais; 

XIII. Assessorar o Chefe do Executivo em assuntos e na sua relação com 
os demais Poderes Públicos e lideranças políticas e de comunicação 
social, locais, estaduais e federais; 

XIV. Assessorar o Prefeito na interlocução com as Secretarias 
Municipais, conduzindo as atividades junto aos Secretários na 
ausência do Chefe do Executivo;  

XV. Coordenar e promover a representação administrativa, social e 
política do município, sob orientação do(a) Prefeito(a); 

XVI. Responsável pela gestão de equipe lotada no Gabinete do prefeito, 
planejando as ações, coordenando, supervisionando e orientando a 
equipe do gabinete sobre as atividades a serem executadas na 
unidade (atuação gerencial e de coordenação de equipe de pessoal); 
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XVII. Assistir, diretamente o Chefe do Executivo, no agendamento e 
monitoramento de assuntos e decisões para o cumprimento do plano 
de governo e as atribuições legais e constitucionais; 

XVIII. Elaborar pautas de reuniões e elaborar e guardar cadastros de 
autoridades e reuniões; 

XIX. Responsabilizar pela articulação da agenda de compromissos 
políticos e institucionais do Chefe do Poder Executivo; e 

XX. Exercer e desempenhar outras atividades designadas pelo Chefe do 
Poder Executivo. 

COMPETÊNCIAS  Habilidade de se relacionar e influenciar atores internos e externos à 
Prefeitura, com vistas a obter os resultados estabelecidos pelo Chefe do 
Executivo. 

 Habilidade de avaliar e processar informações detalhadas de forma 
eficaz e coerente. 

 Capacidade de analisar problemas com foco na solução, reconhecer as 
informações importantes e vincular vários dados, traçar as possíveis 
causas e procurar detalhes relevantes para sua resolução. 

 Capacidade de transmitir claramente seus pontos de vista, sem 
prejudicar o diálogo ou a qualidade do relacionamento com a(s) outra(s) 
parte(s). 

 Estimular e orientar líderes e servidores subordinados, para tornar o 
desempenho deles mais eficaz, aumentar suas habilidades para solução 
de problemas e desenvolver autoconsciência. 

 Capacidade de trabalhar de forma eficaz com outras pessoas, a fim de 
alcançar um objetivo comum - mesmo que o objeto em questão não seja 
de interesse pessoal direto. 

 Capacidade de controlar o progresso dos processos, tarefas ou 
atividades da estrutura sob sua responsabilidade e do seu próprio 
trabalho, evitando o micro gerenciamento. 

 Capacidade de atribuir responsabilidades e autoridade, levando em 
conta os interesses, ambições, desenvolvimento e competências de cada 
colaborador, com acompanhamento das tarefas delegadas. 

 Capacidade de atuar com vigor e ânimo em prol da organização e de sua 
equipe. 

 Comprometimento com padrões de alta qualidade, buscar a melhoria 
contínua e assegurar a qualidade. 

 Capacidade de gerenciar e assumir o controle dos subordinados, a fim 
de melhorar o desempenho deles definir metas e proporcionar meios 
adequados; controlar o progresso e corrigir desvios. 

 Capacidade de lidar com interesses conflitantes de modo lúcido e 
sereno, a fim de equalizar expectativas e contribuir para sua resolução. 

 Capacidade de trabalhar sob pressão e adversidade com serenidade e 
lucidez. 

 Agir de modo congruente com normas, valores e regras de conduta 
associados com o cargo e a cultura da Administração Pública em que 
trabalha. 

 Capacidade de fornecer informação e orientação para um grupo de 
pessoas e incentivar a cooperação entre os membros da equipe a fim de 
atingir um objetivo. 

 Capacidade de tomar ações diretas e liderar a fim de atingir ou superar 
os objetivos estabelecidos para a Administração. 

 Capacidade de absorver novas informações rapidamente e colocá-las em 
prática de forma eficaz. 

 Capacidade de estar confortável junto a outras pessoas, atender as 
pessoas com facilidade e se socializar livremente. 

 Capacidade de perceber as conexões existentes entre as ações dos 
diversos atores de sua estrutura organizacional, de modo a estabelecer 
relações de interdependência e de causa e efeito dos fatos 
organizacionais, internos e externos. 
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NOME DO CARGO COORDENADOR EXECUTIVO DAS SECRETARIAS 
MUNICIPAIS - (Chefe de Gabinete de Secretaria) 

REFÊNCIA DO CARGO O 
ÓRGÃO DE ATUAÇÃO GABINETE DO SECRETÁRIO(A) 
SUBORDINAÇÃO SECRETÁRIO(A) 
FORMA DE PROVIMENTO LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO 
REQUISITOS DESEJÁVEIS 
FORMAÇÃO E 
EXPERIÊNCIA 

V. Graduação, preferencialmente, em nível superior, com experiência 
mínima de 5 (cinco) anos em atividade gerencial, na área pública ou 
privada; 

VI. Experiência em assessoramento superior; 
VII. Conhecimento em Administração Pública; 

VIII. Conhecimento em Políticas Públicas. 
IX. Conhecimento na área de atuação da Secretaria 

RESUMO DAS PRINCIPAIS 
RESPONSABILIDADES 

XIII. Assessorar o Secretário em sua representação funcional, pessoal, 
política e social e no preparo de despachos de seu expediente e de 
sua pauta de audiências; 

XIV. Apoiar a realização de eventos da Secretaria Municipal com 
representações e autoridades nacionais e internacionais; 

XV. Assessorar o Secretário em assuntos e na sua relação com os 
demais Poderes Públicos e lideranças políticas e de comunicação 
social, locais, estaduais e federais; 

XVI. Exercer e desempenhar outras atribuições determinados pelo 
Secretário Municipal; 

XVII. Assessorar o Secretário na interlocução com o Prefeito e demais 
Secretarias Municipais;  

XVIII. Responsável pela gestão de pessoal da equipe lotada na Secretaria, 
planejando as ações, coordenando, supervisionando e orientando a 
equipe sobre as atividades a serem executadas na unidade, com 
atuação gerencial e de coordenação de pessoal (decidindo sobre 
férias, licenças, lotações internas, horas extras e outras atividades 
e decisões correlatas); 

XIX. Assistir, diretamente o Secretário, no agendamento e 
monitoramento de assuntos e decisões para o cumprimento do 
plano de governo e as atribuições legais e constitucionais; 

XX. Assessorar, supervisionar e coordenar a articulação da agenda de 
compromissos políticos e institucionais do Secretário, assistido 
nessa pelo ASSESSOR DE POLÍTICA GOVERNAMENTAL 
lotado na Secretaria;  

XXI. Conduzir as atividades da Secretaria na ausência ou impedimento 
do Secretário(a); 

XXII. Assinar documentos e baixar atos necessários à execução 
orçamentária das dotações consignadas no orçamento Municipal, 
bem como auxiliar o Secretário no zelo do patrimônio afeto à 
Secretaria Municipal; 

XXIII. Manter a regularidade dos serviços, expedindo as necessárias 
determinações; 

XXIV. Representar o Secretário ou o Chefe do Executivo, quando 
solicitado. 

COMPETÊNCIAS  Habilidade de se relacionar e influenciar atores internos e externos à 
Secretaria, com vistas a obter os resultados estabelecidos pelo Chefe 
do Executivo e pelo Secretário. 

 Habilidade de avaliar e processar informações detalhadas de forma 
eficaz e coerente. 

 Capacidade de analisar problemas com foco na solução, reconhecer 
as informações importantes e vincular vários dados, traçar as 
possíveis causas e procurar detalhes relevantes para sua resolução. 

 Capacidade de transmitir claramente seus pontos de vista, sem 
prejudicar o diálogo ou a qualidade do relacionamento com a(s) 
outra(s) parte(s). 
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 Capacidade de pensamento e planejamento estratégico. 
 Estimular e orientar líderes e servidores subordinados, para tornar o 

desempenho deles mais eficaz, aumentar suas habilidades para 
solução de problemas e desenvolver autoconsciência. 

 Capacidade de trabalhar de forma eficaz com outras pessoas, a fim 
de alcançar um objetivo comum - mesmo que o objeto em questão 
não seja de interesse pessoal direto. 

 Capacidade de controlar o progresso dos processos, tarefas ou 
atividades da estrutura sob sua responsabilidade e do seu próprio 
trabalho, evitando o micro gerenciamento. 

 Capacidade de atribuir responsabilidades e autoridade, levando em 
conta os interesses, ambições, desenvolvimento e competências de 
cada colaborador, com acompanhamento das tarefas delegadas. 

 Capacidade de atuar com vigor e ânimo em prol da Secretaria, do 
Município e de sua equipe. 

 Comprometimento com padrões de alta qualidade, buscar a melhoria 
contínua e assegurar a qualidade dos serviços prestados pela 
Secretaria. 

 Capacidade de gerenciar e assumir o controle dos subordinados, a 
fim de melhorar o desempenho deles, definir metas e proporcionar 
meios adequados; controlar o progresso e corrigir desvios. 

 Capacidade de lidar com interesses conflitantes de modo lúcido e 
sereno, a fim de equalizar expectativas e contribuir para sua 
resolução. 

 Capacidade de trabalhar sob pressão e adversidade com serenidade 
e lucidez. 

 Capacidade de gerenciamento de riscos, mitigando seus impactos, 
elaborando análises de custo-benefício, avaliações, previsões e 
provisionamentos. 

 Habilidade de gerenciamento de contratos, auxiliando e orientando 
os gestores e fiscais de contratos. 

 Agir de modo congruente com normas, valores e regras de conduta 
associados com o cargo e a cultura da Administração Pública e da 
Secretaria em que se encontra lotado. 

 Capacidade de fornecer informação e orientação para um grupo de 
pessoas e incentivar a cooperação entre os membros da equipe a fim 
de atingir um objetivo, acompanhando o andamento das atividades 
desenvolvidas pelos diversos setores e unidades. 

 Capacidade de tomar ações diretas e liderar a fim de atingir ou 
superar os objetivos estabelecidos para a Administração. 

 Capacidade de absorver novas informações rapidamente e colocá-
las em prática de forma eficaz. 

 Capacidade de estar confortável junto a outras pessoas, atender as 
pessoas com facilidade e se socializar livremente. 

 Capacidade de perceber as conexões existentes entre as ações dos 
diversos atores de sua estrutura organizacional, de modo a 
estabelecer relações de interdependência e de causa e efeito dos fatos 
organizacionais, internos e externos. 

 Aprovar planos de trabalho dos departamentos unidades integrantes 
da Secretaria Municipal, podendo emitir parecer sobre os trabalhos 
executados, sempre que solicitado pelo Titular da Pasta ou pelo 
Chefe do Executivo. 

 Proatividade, capacidade e competência para tomar decisões críticas 
e situações diversas. 

 Habilidade de gerenciamento em rede, com partes interessadas, 
desenvolvimento de parcerias, gestão e compartilhamento de 
conhecimento, gestão de projetos e coordenação. 

 Acompanhar e coordenar projetos, planos de trabalho, ações e 
atividades da secretaria. 
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NOME DO CARGO ASSESSOR DE POLÍTICA GOVERNAMENTAL DAS 
SECRETARIAS MUNICIPAIS 

REFÊNCIA DO CARGO N 
ÓRGÃO DE ATUAÇÃO GABINETE DO SECRETÁRIO(A) 
SUBORDINAÇÃO SECRETÁRIO(A) e COORDENADOR EXECUTIVO 
FORMA DE PROVIMENTO LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO 
REQUISITOS DESEJÁVEIS 
FORMAÇÃO E 
EXPERIÊNCIA 

VI. Graduação, preferencialmente, em nível superior ou técnico, 
com experiência mínima de 3 (três) anos em atividade de 
assessoramento ou gerencial, na área pública, privada ou 
terceiro setor; 

VII. Experiência em assessoramento; 
VIII. Conhecimento em Administração Pública; 

IX. Conhecimento em Políticas Públicas; 
X. Habilidade funcional em áreas de atuação afins à da Secretaria 

em que está lotado.  
RESUMO DAS PRINCIPAIS 
RESPONSABILIDADES 

XIII. Assessorar o Secretário e o Coordenador Executivo na 
representação da Secretaria e na elaboração de políticas 
públicas que envolvem a Pasta; 

XIV. Assessorar o Secretário e Coordenador Executivo no preparo 
de despachos de seu expediente; 

XV. Apoiar a realização de eventos da Secretaria Municipal; 
XVI. Assessorar o Secretário e o Coordenador Executivo em 

assuntos de política governamental, na relação com as demais 
Pastas, com o Legislativo e com lideranças políticas, locais, 
estaduais e federais; 

XVII. Exercer e desempenhar outras atribuições determinados pelo 
Secretário Municipal ou Coordenador, vedadas atribuições de 
ordem técnico-burocráticas; 

XVIII. Assessorar o Secretário ou Coordenador Executivo na 
interlocução com os demais Assessores de Política 
Governamental das demais Secretarias Municipais;  

XIX. Responsável pela gestão de pessoal da sua equipe, planejando 
as ações, coordenando, supervisionando e orientando a equipe 
sobre as atividades a serem executadas pela unidade; 

XX. Assistir o Secretário ou Coordenador Executivo, no 
agendamento e monitoramento de assuntos e decisões para o 
cumprimento da política pública que esteja tratando mantendo-
a em linha com o plano de governo do Chefe do Executivo 
Municipal; 

XXI. Apresentar soluções e alternativas nos projetos e políticas 
públicas em andamento. 

XXII. Apresentar soluções para problemas ou situações na área de 
atuação. 

XXIII. Assessorar, organizar e implementar ações de envolvimento da 
sociedade para avaliações e debates sobre as políticas públicas 
da área de atuação. 

XXIV. Apresentar relatório periódicos do monitoramento das políticas 
públicas em andamento/implementação. 

XXV. Assessorar a articulação da agenda de compromissos políticos 
e institucionais da Pasta;  

XXVI. Conduzir as atividades da Secretaria na ausência ou 
impedimento do Secretário(a) e/ou do Coordenador Executivo; 

XXVII. Manter a regularidade dos serviços, expedindo as necessárias 
determinações; 

XXVIII. Representar o Chefe do Executivo, o Secretário ou o 
Coordenador Executivo, quando solicitado. 

COMPETÊNCIAS  Habilidade de se relacionar e influenciar atores internos e externos à 
Secretaria, com vistas a obter os resultados estabelecidos pelo Chefe 
do Executivo e pelo Secretário. 
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 Habilidade de avaliar e processar informações detalhadas de forma 
eficaz e coerente. 

 Habilidade de desenhar e redesenhar políticas públicas, com técnicas 
para testar diferentes cenários, introduzindo inovação e ferramentas 
para um desenvolvimento rápido com indicadores de desempenho. 

 Capacidade de analisar problemas com foco na solução, reconhecer 
as informações importantes e vincular vários dados, traçar as 
possíveis causas e procurar detalhes relevantes para sua resolução. 

 Capacidade de trabalhar com demais entes da Administração Pública 
ou privada para o desenvolvimento de inovações atreladas às 
políticas públicas que esteja desenvolvendo. 

 Capacidade de transmitir claramente seus pontos de vista, sem 
prejudicar o diálogo ou a qualidade do relacionamento com a(s) 
outra(s) parte(s). 

 Capacidade de inovar com políticas públicas atreladas à pasta em 
que esteja lotado e que causem impacto social positivo, reduzindo 
externalidades negativas. 

 Capacidade de trabalhar de forma eficaz com outras pessoas, a fim 
de alcançar um objetivo comum – mesmo que o objeto em questão 
não seja de interesse pessoal direto – estimulando servidores de 
carreira a desenvolverem suas habilidades na formulação de 
políticas públicas. 

 Capacidade de controlar o progresso dos processos, tarefas ou 
atividades da estrutura sob sua responsabilidade e do seu próprio 
trabalho, evitando o micro gerenciamento. 

 Capacidade de atuar com vigor e ânimo em prol da Secretaria, do 
Município e de sua equipe. 

 Comprometimento com padrões de alta qualidade, buscar a melhoria 
contínua e assegurar a qualidade dos serviços prestados pela 
Secretaria e pelo Município. 

 Capacidade de análise de riscos. 
 Habilidade de gerenciamento com partes interessadas, 

desenvolvimento de parcerias, gestão e compartilhamento de 
conhecimento, gestão de projetos e coordenação, controle de 
progresso e correção de desvios. 

 Capacidade de lidar com interesses conflitantes de modo lúcido e 
sereno, a fim de equalizar expectativas e contribuir para sua 
resolução. 

 Capacidade de trabalhar sob pressão e adversidade com serenidade 
e lucidez. 

 Agir de modo ético e congruente com normas, valores e regras de 
conduta associados com o cargo e a cultura da Administração 
Pública e da Secretaria em que se encontra lotado. 

 Capacidade de fornecer informação e orientação e incentivar a 
cooperação entre os pares e demais Secretarias, a fim de atingir um 
objetivo. 

 Capacidade de tomar ações diretas e liderar a fim de atingir ou 
superar os objetivos estabelecidos para a Administração. 

 Capacidade de estar confortável junto a outras pessoas, atender as 
pessoas com facilidade e se socializar livremente. 

 Capacidade de perceber as conexões existentes entre as ações dos 
diversos atores de sua estrutura organizacional, de modo a 
estabelecer relações de interdependência e de causa e efeito dos fatos 
organizacionais, internos e externos. 

 Capacidade de absorver novas informações rapidamente e colocá-
las em prática de forma eficaz. 

 Capacidade de identificar e envolver novos atores. 
 Capacidade de mudar a narrativa. 
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 Emitir parecer sobre os trabalhos executados, sempre que solicitado 
pelo Titular da Pasta ou pelo Chefe do Executivo. 

 

NOME DO CARGO ASSESSOR ESPECIAL (de relações políticas; comunitárias; de 
gestão de políticas da assistência social; de comunicação social; de 
relações econômicas; inclusão no ambiente escolar; de alfabetização; 
de esportes; assuntos tributários; proteção animal; projetos 
governamentais; planejamento urbano; e mobilidade urbana) 

REFÊNCIA DO CARGO M 
ÓRGÃO DE ATUAÇÃO GABINETE DO SECRETÁRIO(A) 
SUBORDINAÇÃO SECRETÁRIO(A) e COORDENADOR EXECUTIVO 
FORMA DE PROVIMENTO LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO 
REQUISITOS DESEJÁVEIS 
FORMAÇÃO E 
EXPERIÊNCIA 

V. Graduação, nível médio ou superior, com experiência mínima de 2 
(dois) anos em atividade de assessoramento na área pública, 
analista ou assistente no setor privado ou terceiro setor; 

VI. Noções de Administração Pública; 
VII. Conhecimento em Políticas Públicas; 

VIII. Habilidade de coordenação política e relacionamento com: 
Legislativo Municipal; Terceiro Setor local; Sociedade Civil; 
Imprensa; Órgãos de Controle Externo. 

IX. Formação ou Conhecimento funcional na área de atuação afins à 
da Secretaria em que está lotado. 

RESUMO DAS PRINCIPAIS 
RESPONSABILIDADES 

X. Assessorar o Secretário e/ou o Coordenador Executivo na 
coordenação política e no relacionamento Institucional com as 
Instituições e Entidades que não façam parte da Administração 
Municipal, tais como: Legislativo, Sociedade Civil Organizada, 
Terceiro Setor, Veículos de Comunicação e Mídia, Órgãos de 
Controle Externo, nos assuntos pertinentes à Pasta que lotado; 

XI. Assessorar o Secretário na elaboração de projetos de lei de 
interesse do Chefe do Poder Executivo no âmbito do tema relativo 
à pasta de lotação ou projeto especial; 

XII. Apoiar a realização de eventos do Executivo Municipal; 
XIII. Acompanhar a discussão e trâmite, junto aos órgãos externos, dos 

assuntos de interesse do Município, em especial os projetos que 
tenham origem no Governo; 

XIV. Exercer e desempenhar outras atribuições afins, determinados pelo 
Secretário Municipal ou Coordenador Executivo, vedadas 
atribuições de ordem técnico-burocráticas; 

XV. Assessorar o Secretário ou o Coordenador Executivo na 
interlocução com os demais Assessores Especiais lotados em 
outras Secretarias Municipais;  

XVI. Assistir o Secretário no agendamento e monitoramento de assuntos 
e decisões para o cumprimento da política que esteja tratando, 
mantendo-a em linha com o plano de ação do Chefe do Executivo 
Municipal; 

XVII. Assessorar na articulação da agenda de compromissos políticos e 
institucionais da Pasta;  

XVIII. Assessorar a Pasta na manutenção organizada de mensagens, 
despachos, projetos de lei e outros atos normativos ou 
administrativos de competência do Poder Executivo. 

COMPETÊNCIAS  Habilidade de assessorar o Secretário e o Coordenador Executivo em 
estudos, avaliações, prospecções, pareceres e recomendações de 
caráter estratégico para o Governo e de acordo com os temas 
desenvolvidos pela pasta de atuação. 

 Habilidade de se relacionar com os atores internos e externos à 
Secretaria, obtendo os resultados estabelecidos pelo Chefe do 
Executivo e pelo Secretário. 
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 Habilidade de avaliar e processar informações detalhadas de forma 
eficaz e coerente, bem como os programas de políticas públicas 
desenvolvidas pelo Município. 

 Habilidade de desenhar e redesenhar cenários de desenvolvimento 
político de interesse do Executivo. 

 Capacidade de analisar problemas com foco na solução, reconhecer 
as informações importantes e vincular vários dados, traçar as 
possíveis causas e procurar detalhes relevantes para sua resolução. 

 Capacidade de trabalhar com demais atores da Administração 
Pública ou privada para o desenvolvimento de inovações atreladas 
aos projetos desenvolvidos pelo Executivo. 

 Capacidade de transmitir claramente seus pontos de vista, sem 
prejudicar o diálogo ou a qualidade do relacionamento com a(s) 
outra(s) parte(s). 

 Capacidade de inovar em projetos e políticas públicas atrelados à 
pasta em que esteja lotado e que causem impacto social positivo, 
reduzindo externalidades negativas. 

 Capacidade de trabalhar de forma eficaz com outras pessoas, a fim 
de alcançar um objetivo comum – mesmo que o objeto em questão 
não seja de interesse pessoal direto. 

 Capacidade de controlar o progresso dos processos, tarefas ou 
atividades da estrutura sob sua responsabilidade e do seu próprio 
trabalho, evitando o micro gerenciamento, sendo capaz de elaborar 
relatórios das suas atividades. 

 Capacidade de atuar com vigor e ânimo em prol da Secretaria, do 
Município e do Executivo. 

 Comprometimento com padrões de alta qualidade, buscar a melhoria 
contínua e assegurar a qualidade dos serviços prestados pela 
Secretaria e pelo Município. 

 Capacidade de análise de riscos. 
 Habilidade de gerenciamento com partes interessadas, 

desenvolvimento de parcerias, gestão e compartilhamento de 
conhecimento, gestão de projetos e coordenação, controle de 
progresso e correção de desvios. 

 Capacidade de lidar com interesses conflitantes de modo lúcido e 
sereno, a fim de equalizar expectativas e contribuir para sua 
resolução. 

 Capacidade de trabalhar sob pressão e adversidade com serenidade 
e lucidez. 

 Agir de modo congruente com normas, valores e regras de conduta 
associados com o cargo e a cultura da Administração Pública e da 
Secretaria em que se encontra lotado, atingindo as metas 
determinadas pelo Chefe do Poder Executivo. 

 Capacidade de fornecer informação a fim de atingir os objetivos do 
Governo. 

 Capacidade de tomar ações diretas superando os objetivos 
estabelecidos pela Administração. 

 Capacidade de estar confortável junto a outras pessoas, atender as 
pessoas com facilidade e se socializar livremente. 

 Capacidade de perceber as conexões existentes entre as ações dos 
diversos atores com que dialoga e os interesses da sua estrutura 
organizacional, de modo a estabelecer relações de interdependência 
e de causa e efeito dos fatos organizacionais, internos e externos. 

 Capacidade de absorver novas informações rapidamente e colocá-
las em prática de forma eficaz. 

 Capacidade de identificar e envolver novos atores. 
 Capacidade de mudar a narrativa. 
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NOME DO CARGO ASSESSOR DE GABINETE 

REFÊNCIA DO CARGO K 
ÓRGÃO DE ATUAÇÃO GABINETE DO SECRETÁRIO(A) 
SUBORDINAÇÃO SECRETÁRIO(A) e COORDENADOR EXECUTIVO 
FORMA DE PROVIMENTO LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO 
REQUISITOS DESEJÁVEIS 
FORMAÇÃO E 
EXPERIÊNCIA 

IV. Graduação, nível médio ou superior, com experiência mínima de 1 
(um) ano em atividade de assessoramento na área pública, analista 
ou assistente no setor privado ou terceiro setor; 

V. Noções de Administração Pública; 
VI. Noções em Políticas Públicas. 

RESUMO DAS PRINCIPAIS 
RESPONSABILIDADES 

XIII. Assessorar o titular da pasta e/ou ao coordenador executivo, na 
execução das atribuições destes; 

XIV. Assessora na redação de normas internas à Secretaria; 
XV. Assessorar o Secretário na relação política com as demais 

Secretarias e Instituições do Município, especialmente com os 
agentes políticos do governo e de outras esferas de Poder; 

XVI. Receber, estudar e propor soluções em expedientes e processos, 
analisando e acompanhando junto às demais unidades o 
andamento das providências para que se possa encaminhar para 
análise do Prefeito(a) 

XVII. Suportar a realização de eventos do Executivo Municipal e da 
Secretaria em que estiver lotado; 

XVIII. Participar de reuniões, quanto ao plano de governo, 
providenciando a pauta das mesmas, convocações e elaboração de 
ata; 

XIX. Assessorar na interlocução com os órgãos internos da pasta; 
XX. Assessorar na obtenção de dados e informações relevantes às ações 

do Governo e da Pasta que estiver lotado; 
XXI. Exercer e desempenhar outras atribuições afins, determinados pelo 

Secretário Municipal, podendo representá-lo quando 
expressamente determinado, vedadas atribuições de ordem 
técnico-burocráticas; 

XXII. Assessorar o Secretário ou Coordenador Executivo na interlocução 
com os demais Assessores de Gabinete lotados em outras 
Secretarias Municipais;  

XXIII. Assistir o Secretário no monitoramento de assuntos para o 
cumprimento da política tratada na pasta, mantendo-a em linha 
com o plano de ação do Chefe do Executivo Municipal; 

XXIV. Assessorar o Secretário na manutenção organizada e elaboração de 
mensagens, despachos e outros atos normativos ou administrativos 
de competência do titular da pasta. 

COMPETÊNCIAS  Habilidade de assessorar o Secretário no desenvolvimento de suas 
múltiplas obrigações. 

 Habilidade de se relacionar com os atores internos e externos à 
Secretaria, obtendo os resultados estabelecidos pelo Secretário. 

 Habilidade de avaliar informações de forma eficaz e coerente, e que 
guardem pertinência com os assuntos e temas da Secretaria. 

 Habilidade de desenhar cenários de interesse da Secretaria. 
 Capacidade de analisar problemas e encontrar soluções. 
 Capacidade de trabalhar com demais atores da Administração 

Pública para o desenvolvimento das atividades desempenhadas pela 
Secretaria 

 Capacidade de transmitir claramente seus pontos de vista, sem 
prejudicar o diálogo ou a qualidade do relacionamento com a(s) 
outra(s) parte(s). 

 Capacidade de trabalhar de forma eficaz com outras pessoas, a fim 
de alcançar um objetivo comum – mesmo que o objeto em questão 
não seja de interesse pessoal direto. 
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 Capacidade de supervisionar os demais servidores lotados na 
estrutura administrativa em que se encontra. 

 Capacidade de atuar com vigor e ânimo em prol da Secretaria, do 
Município e do Executivo. 

 Comprometimento com padrões de alta qualidade, buscar a melhoria 
contínua e assegurar a qualidade dos serviços prestados pela 
Secretaria e pelo Município. 

 Capacidade de análise de riscos. 
 Habilidade de relacionamento interpessoal. 
 Capacidade de lidar com interesses conflitantes de modo adequado, 

a fim de equalizar expectativas e contribuir para sua resolução. 
 Capacidade de trabalhar sob pressão e adversidade com serenidade 

e lucidez. 
 Agir de modo congruente com normas, valores e regras de conduta 

associados com o cargo e a cultura da Administração Pública e da 
Secretaria em que se encontra lotado, atingindo as metas 
determinadas pelo Chefe do Poder Executivo. 

 Capacidade de fornecer informação a fim de atingir os objetivos do 
Governo. 

 Capacidade de tomar ações diretas superando os objetivos 
estabelecidos pela Administração. 

 Capacidade de perceber as conexões existentes entre as ações dos 
diversos atores com que dialoga e os interesses da sua estrutura 
organizacional, de modo a estabelecer relações de interdependência 
e de causa e efeito dos fatos organizacionais, internos e externos. 

 Capacidade de absorver novas informações rapidamente e colocá-
las em prática de forma eficaz. 

 

NOME DO CARGO COORDENADOR DA DEFESA CIVIL 

REFÊNCIA DO CARGO N 
ÓRGÃO DE ATUAÇÃO COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL 
SUBORDINAÇÃO PREFEITO OU GABINETE DO PREFEITO 
FORMA DE PROVIMENTO LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO 
REQUISITOS DESEJÁVEIS 
FORMAÇÃO E 
EXPERIÊNCIA 

IV. Graduação, preferencialmente, em nível superior ou técnico, com 
experiência e reconhecida capacidade técnica em gerenciamento de 
desastres; 

V. Competência e autoridade para tomar decisões em situações de crise; 
VI. Gerenciamento de crises e calamidades públicas. 

RESUMO DAS PRINCIPAIS 
RESPONSABILIDADES 

XIX. Planejar, articular, coordenar, mobilizar e gerir as ações de 
defesa civil no âmbito do Município; 

XX. Assessorar o Prefeito no gerenciamento de crises advindas de 
desastres e emergências; 

XXI. Concretizar as ações em Defesa Civil na prevenção de 
desastres, preparação de para emergência e desastres, respostas 
aos desastres e reconstrução; 

XXII. Interagir e representar o Chefe do Executivo junto ao Conselho 
Municipal de Defesa Civil; 

XXIII. Coordenar as áreas administrativas, de minimização de 
desastres, operacional e setor de reconstrução da Defesa Civil; 

XXIV. Na ausência do Chefe do Executivo, representá-lo junto aos 
demais órgãos de Defesa Civil, Estadual, Regional ou 
Nacional; 

XXV. Ser o responsável pela gestão de pessoal lotado na Defesa Civil 
planejando as ações, coordenando, supervisionando e 
orientando a equipe sobre as atividades a serem executadas na 
unidade, com atuação gerencial e de coordenação de pessoal 
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(decidindo sobre férias, licenças, lotações internas, horas extras 
e outras atividades e decisões correlatas). 

XXVI. Coordenar e organizar os grupos de trabalho; conduzir a 
implantação e a atualização do cadastro de recursos utilizados 
em situações de anormalidades.  

XXVII. Adotar providências necessárias à formação de Núcleos 
Comunitários de Defesa Civil.  

XXVIII. Coordenar a organização dos treinamentos de capacitação das 
equipes operacionais. 

XXIX. Organizar as escalas de plantão. 
XXX. Solicitar ao órgão municipal competente, que seja dada 

prioridade à recuperação das edificações públicas essenciais.  
XXXI. Comunicar aos setores competentes a necessidade de 

desobstrução, limpeza e higienização de área afetada. 
XXXII. Coordenar a distribuição e o controle de suprimentos 

necessários em situações de desastres.  
XXXIII. Adotar medidas que visem à preparação e o treinamento das 

equipes que irão atuar nos locais de desastres. 
XXXIV. Coordenar à elaboração de planos de contingência para os 

principais riscos identificados na cartografia de risco. 
XXXV. Supervisionar a triagem das pessoas a serem encaminhadas aos 

alojamentos; identificar, em conjunto com os órgãos da 
Administração, os alojamentos a serem utilizados nas 
emergências.  

XXXVI. Planejar e atualizar, anualmente, o Plano Municipal de Defesa 
Civil de atendimento às emergências. 

XXXVII. Promover exercícios táticos com o Plano Municipal de Defesa 
Civil 

COMPETÊNCIAS  Habilidade de planejar e antever emergências; 
 Habilidade promover a integração da Defesa Civil com entidades 

públicas e privadas e com os órgãos estaduais, regionais e federais. 
 Capacidade de lidar com desastres e emergências. 
 Habilidade de sugerir obras e medidas de prevenção com o intuito 

de reduzir desastres. 
 Capacidade de implementar medidas e ações estruturais e não-

estruturais. 
 Capacidade de gerir banco de dados e mapas temáticos sobre 

ameaças, vulnerabilidades e riscos de desastres. 
 Capacidade de analisar problemas com foco na solução, reconhecer 

as informações importantes e vincular vários dados, traçar as 
possíveis causas e procurar detalhes relevantes para sua resolução. 

 Capacidade de transmitir claramente seus pontos de vista, sem 
prejudicar o diálogo ou a qualidade do relacionamento com a(s) 
outra(s) parte(s). 

 Capacidade de pensamento e planejamento estratégico. 
 Estimular e orientar líderes e servidores subordinados, para tornar o 

desempenho deles mais eficaz, aumentar suas habilidades para 
solução de problemas e desenvolver autoconsciência, em especial 
em atividades sensíveis. 

 Capacidade de trabalhar de forma eficaz com outras pessoas, a fim 
de alcançar um objetivo comum - mesmo que o objeto em questão 
não seja de interesse pessoal direto – promovendo a mobilização 
social em momentos de calmaria ou de stress. 

 Capacidade de controlar tarefas ou atividades da estrutura sob sua 
responsabilidade e do seu próprio trabalho. 

 Comprometimento com padrões de alta qualidade, buscar a melhoria 
contínua e assegurar a qualidade dos serviços prestados pela Defesa 
Civil. 
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 Capacidade de gerenciar e assumir o controle dos subordinados, a 
fim de melhorar o desempenho deles, definir metas e proporcionar 
meios adequados; controlar o progresso e corrigir desvios. 

 Capacidade de lidar com interesses conflitantes de modo lúcido e 
sereno, a fim de equalizar expectativas e contribuir para sua 
resolução. 

 Capacidade de trabalhar sob pressão e adversidade com serenidade 
e lucidez. 

 Capacidade de gerenciamento de riscos, mitigando seus impactos, 
elaborando análises de custo-benefício, avaliações, previsões e 
provisionamentos. 

 Habilidade de gerenciamento de contratos, auxiliando e orientando 
os gestores e fiscais de contratos. 

 Agir de modo congruente com normas, valores e regras de conduta 
associados com o cargo e a cultura da Administração Pública e da 
Defesa Civil. 

 Capacidade de fornecer informação e orientação para um grupo de 
pessoas e incentivar a cooperação entre os membros da equipe a fim 
de atingir um objetivo, acompanhando o andamento das atividades 
desenvolvidas pelos diversos setores e unidades. 

 Capacidade de tomar ações diretas e liderar a fim de atingir ou 
superar os objetivos estabelecidos para a Administração, em especial 
aqueles relativos à Defesa Civil. 

 Capacidade de absorver novas informações rapidamente e colocá-
las em prática de forma eficaz. 

 Aprovar planos de trabalho dos departamentos unidades integrantes 
da Secretaria Municipal, podendo emitir parecer sobre os trabalhos 
executados, sempre que solicitado pelo Titular da Pasta ou pelo 
Chefe do Executivo. 

 Proatividade, capacidade e competência para tomar decisões críticas 
e situações diversas. 

 Habilidade de gerenciamento em rede, com partes interessadas, 
desenvolvimento de parcerias, gestão e compartilhamento de 
conhecimento, gestão de projetos e coordenação. 

 

NOME DO CARGO OUVIDOR GERAL DO MUNICÍPIO 

REFÊNCIA DO CARGO N 
ÓRGÃO DE ATUAÇÃO OUVIDORIA DO MUNICÍPIO 
SUBORDINAÇÃO PREFEITO(A) 
FORMA DE PROVIMENTO LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO 
REQUISITOS DESEJÁVEIS 
FORMAÇÃO E 
EXPERIÊNCIA 

IV. Graduação, preferencialmente, em nível superior, com 
experiência mínima de 3 (três) anos em atividade de ouvidoria, 
na área pública ou privada, desejável ter certificação em curso 
de capacitação para ouvidoria; 

V. Conhecimento na área de atuação; 
VI. Conhecimento em Administração Pública. 

RESUMO DAS PRINCIPAIS 
RESPONSABILIDADES 

XI. Reportar-se diretamente ao Prefeito Municipal, 
desempenhando um papel decisivo como mecanismo de 
controle e recebimento das demandas da sociedade, facilitando 
o acesso aos serviços da Ouvidoria; 

XII. Servir de interlocutor entre o cidadão e a administração pública, 
constituindo um canal de escuta permanente, encaminhando as 
questões que afetam os cidadãos; 

XIII. Zelar pela qualidade dos serviços públicos, propondo eventuais 
correções ou soluções de problemas, erros, omissões ou abusos 
que tenham sido cometidos, atuando na prevenção de conflitos; 
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XIV. Receber, analisar, orientar e encaminhar as demandas às áreas 
responsáveis pelo tratamento ou apuração; 

XV. Identificar oportunidades de melhorias e apontar caminhos de 
mudanças e/ou soluções; 

XVI. Identificar e apontar situações de irregularidade nos órgãos do 
município; 

XVII. Efetivar respostas ao cidadão das questões apresentadas, no 
menor prazo possível, com clareza e objetividade; 

XVIII. Preservar pelo sigilo das informações que tiver recebido; 
XIX. Estimular a participação da sociedade na fiscalização e 

sensibilizar as áreas internas da Prefeitura e seus órgãos sobre 
as atividades da Ouvidoria; 

XX. Orientar e fiscalizar o trabalho administrativo e profissional da 
equipe da ouvidoria. 

COMPETÊNCIAS  Reconhecer os cidadãos como sujeitos de direitos. 
 Saber ouvir e compreender as diferentes formas de 

manifestações dos cidadãos. 
 Ter capacidade e habilidade suficiente para dar o correto e 

adequado tratamento às demandas apresentadas à ouvidoria. 
 Habilidade de uso de linguagem clara de modo a orientar os 

cidadãos sobre seus direitos e as formas de obtê-los. 
 Capacidade de caracterizar, corretamente, as situações e 

contextos expostos, explicitando as consequências de cada caso 
concreto. 

 Capacidade de planejar ações e melhorias do serviço público. 
 Capacidade de utilizar os apontamentos feitos pelos cidadãos 

para sugerir mudanças nos processos da administração pública. 
 Habilidade de fazer com que as demandas registradas sejam 

analisadas, apuradas e solucionadas pelos setores competentes. 
 Saber diferenciar as atividades da Ouvidoria não deixando que 

se confundam com serviços de atendimento ao cliente ou 
órgãos de controle, investigação ou prevenção de solução de 
conflitos. 

 Capacidade de contribuir na melhoria no desempenho dos 
órgãos da Prefeitura a partir dos apontamentos da sociedade. 

 

II – CARGOS EM COMISSÃO DE FUNÇÃO DE CONFIANÇA (servidores de carreira) 

 

NOME DO CARGO CHEFE DE DIVISÃO 

REFÊNCIA DO CARGO L 
ÓRGÃO DE ATUAÇÃO DIVISÃO 
SUBORDINAÇÃO DIRETOR 
FORMA DE PROVIMENTO FUNÇÃO DE CONFIANÇA ENTRE OS SERVIDORES DE 

CARREIRA 
REQUISITOS DESEJÁVEIS 
FORMAÇÃO E 
EXPERIÊNCIA 

III. Preferencialmente em nível médio, com experiência mínima de 
5 (cinco) anos de atividade na Administração Pública; 

IV. Conhecimento e Experiência nas atividades da Administração 
Pública, especialmente no setor em que exercerá a função de 
confiança; 

RESUMO DAS PRINCIPAIS 
RESPONSABILIDADES 

XVI. Chefiar o Departamento e as equipes sob suas 
responsabilidades; 

XVII. Garantir o cumprimento das diretrizes da Administração 
Pública, em consonância com as políticas de governo, 
aprovando assuntos de sua competência; 
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XVIII. Chefiar a execução das diretrizes previstas no plano de governo 
para a área de competência do seu departamento; 

XIX. Assegurar que os subordinados conheçam as diretrizes 
departamentais, promovendo o engajamento de todos na 
realização das políticas previstas para a área, em conformidade 
com a legislação; 

XX. Orientar e fiscalizar o trabalho da equipe subordinada; 
XXI. Tomar decisões nos assuntos de competência da sua Diretoria; 

XXII. Assessorar o Secretário quando solicitado; 
XXIII. Assessorar na tomada de decisões que guardem respeito à sua 

Diretoria, fornecendo elementos e subsídios que permitam o 
conhecimento completo dos temas tratados; 

XXIV. Chefiar os recursos humanos e materiais colocados para o 
desenvolvimento das atividades relacionadas à gestão do 
Departamento, otimizando os resultados; 

XXV. Gerir os recursos humanos em todos os seus aspectos, 
determinando escalas, plantões, horários de atividades, gozo de 
férias, licenças etc.; 

XXVI. Responder pelo expediente; 
XXVII. Expedir orientações gerais sobre o desenvolvimento das 

competências, capacidades e atribuições do Departamento que 
estiver lotado;  

XXVIII. Exercer e desempenhar outras atribuições afins, determinados 
pelo Secretário Municipal ou Chefe do Executivo; 

XXIX. Assessorar o Secretário na interlocução com os demais 
Diretores de Departamento lotados na mesma Secretaria ou em 
Secretarias diversas;  

XXX. Assistir o Secretário no agendamento e monitoramento de 
assuntos e decisões para o cumprimento de políticas públicas 
estabelecidas pelo Governo. 

COMPETÊNCIAS  Habilidade no desenho de processos e procedimentos 
administrativos voltados para a área de atuação. 

 Capacidade de entendimento da estratégia organizacional da 
Secretaria e do Departamento. 

 Atitude de compromisso com solução de problemas; 
 Comprometimento com as ações desempenhadas pela 

Administração e na prestação do serviço público. 
 Habilidade de reconhecer nos subordinados a possibilidade de 

desenvolvimento de carreira. 
 Atitude de liderança pelo exemplo. 
 Habilidade na solução de conflitos interpessoais. 
 Capacidade empreendedora. 
 Visão Sistêmica dos serviços desenvolvidos. 
 Capacidade de planejamento. 
 Flexibilidade. 
 Liderança e ação com bom senso. 
 Bom relacionamento interpessoal. 
 Ética no serviço e na vida pessoal. 
 Capacidade de comunicação oral e escrita. 
 Atitude de urbanidade com superiores e subalternos. 
 Habilidade de trabalhar em equipe. 
 Dinamismo e iniciativa. 
 Habilidade de comunicação. 
 Capacidade de trabalhar sobre pressão. 
 Cultura da qualidade 
 Motivação e energia para o trabalho. 
 Capacidade de negociação e planejamento. 
 Imparcialidade. 
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NOME DO CARGO DIRETOR 

REFÊNCIA DO CARGO N 
ÓRGÃO DE ATUAÇÃO DIRETORIA 
SUBORDINAÇÃO SECRETÁRIO 
FORMA DE PROVIMENTO FUNÇÃO DE CONFIANÇA ENTRE OS SERVIDORES DE 

CARREIRA 
REQUISITOS DESEJÁVEIS 
FORMAÇÃO E 
EXPERIÊNCIA 

IV. preferencialmente em nível médio, com experiência mínima de 
7 (sete) anos de atividade na Administração Pública ou privada; 

V. Conhecimento e experiência nas atividades da Administração 
Pública, especialmente no setor em que exercerá a função de 
confiança; 

VI. Conhecimento da legislação aplicada à Diretoria. 
RESUMO DAS PRINCIPAIS 
RESPONSABILIDADES 

XVI. Chefiar o Departamento e as equipes sob suas 
responsabilidades; 

XVII. Garantir o cumprimento das diretrizes, metas e objetivos da 
Administração Pública, em consonância com as políticas de 
governo, aprovando assuntos de sua competência; 

XVIII. Chefiar a execução das diretrizes previstas no plano de governo 
para a área de competência do seu departamento; 

XIX. Assegurar que os subordinados conheçam as diretrizes 
departamentais, promovendo o engajamento de todos na 
realização das políticas previstas para a área, em conformidade 
com a legislação; 

XX. Planejar, propor e implementar Plano Estratégico e Tático para 
o Departamento. 

XXI. Implementar, monitorar e reportar os objetivos estratégicos 
alinhados ao Plano Estratégico e políticas públicas 

XXII. Orientar e fiscalizar o trabalho da equipe subordinada; 
XXIII. Tomar decisões nos assuntos de competência da sua Diretoria; 
XXIV. Assessorar o Secretário quando solicitado; 
XXV. Assessorar na tomada de decisões que guardem respeito à sua 

Diretoria, fornecendo elementos e subsídios que permitam o 
conhecimento completo dos temas tratados; 

XXVI. Chefiar os recursos humanos e materiais colocados para o 
desenvolvimento das atividades relacionadas à gestão do 
Departamento, otimizando os resultados; 

XXVII. Gerir os recursos humanos em todos os seus aspectos, 
determinando escalas, plantões, horários de atividades, gozo de 
férias, licenças etc.; 

XXVIII. Responder pelo expediente; 
XXIX. Expedir orientações gerais sobre o desenvolvimento das 

competências, capacidades e atribuições do Departamento que 
estiver lotado;  

XXX. Exercer e desempenhar outras atribuições afins, determinados 
pelo Secretário Municipal ou Chefe do Executivo; 

XXXI. Assessorar o Secretário na interlocução com os demais 
Diretores de Departamento lotados na mesma Secretaria ou em 
Secretarias diversas;  

XXXII. Assistir o Secretário no agendamento e monitoramento de 
assuntos e decisões para o cumprimento de políticas públicas 
estabelecidas pelo Governo. 

COMPETÊNCIAS  Habilidade no desenho de processos e procedimentos 
administrativos voltados para a área de atuação. 

 Capacidade de entendimento da estratégia organizacional da 
Secretaria e do Departamento. 

 Atitude de compromisso com solução de problemas; 
 Comprometimento com as ações desempenhadas pela 

Administração e na prestação do serviço público. 
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 Habilidade de reconhecer nos subordinados a possibilidade de 
desenvolvimento de carreira. 

 Atitude de liderança pelo exemplo. 
 Habilidade na solução de conflitos interpessoais. 
 Capacidade empreendedora. 
 Visão Sistêmica dos serviços desenvolvidos. 
 Capacidade de planejamento. 
 Flexibilidade. 
 Liderança e ação com bom senso. 
 Bom relacionamento interpessoal. 
 Ética no serviço e na vida pessoal. 
 Capacidade de comunicação oral e escrita. 
 Atitude de urbanidade com superiores e subalternos. 
 Habilidade de trabalhar em equipe. 
 Dinamismo e iniciativa. 
 Cultura da qualidade 
 Motivação e energia para o trabalho. 
 Capacidade de negociação e planejamento. 
 Imparcialidade. 
 Habilidade de se relacionar com os atores internos e externos à 

Secretaria, obtendo os resultados estabelecidos pelo Chefe do 
Executivo e pelo Secretário. 

 Habilidade de avaliar e processar informações detalhadas de forma 
eficaz e coerente, bem como os programas de políticas públicas 
desenvolvidas pelo Município. 

 Habilidade de desenhar e redesenhar cenários de desenvolvimento 
político de interesse do Executivo. 

 Capacidade de analisar problemas com foco na solução, reconhecer 
as informações importantes e vincular vários dados, traçar as 
possíveis causas e procurar detalhes relevantes para sua resolução. 

 Capacidade de trabalhar com demais atores da Administração 
Pública para o desenvolvimento de inovações atreladas aos projetos 
desenvolvidos pela Secretaria. 

 Capacidade de transmitir claramente seus pontos de vista, sem 
prejudicar o diálogo ou a qualidade do relacionamento com a(s) 
outra(s) parte(s). 

 Capacidade de inovar em projetos e políticas públicas atrelados à 
pasta em que esteja lotado e que causem impacto social positivo, 
reduzindo externalidades negativas. 

 Capacidade de trabalhar de forma eficaz com outras pessoas, a fim 
de alcançar um objetivo comum – mesmo que o objeto em questão 
não seja de interesse pessoal direto. 

 Capacidade de controlar o progresso dos processos, tarefas ou 
atividades da estrutura sob sua responsabilidade e do seu próprio 
trabalho, evitando o micro gerenciamento, sendo capaz de elaborar 
relatórios das suas atividades. 

 Comprometimento com padrões de alta qualidade, buscar a melhoria 
contínua e assegurar a qualidade dos serviços prestados pela 
Secretaria e pelo Município. 

 Capacidade de análise de riscos. 
 Habilidade de gerenciamento, gestão e compartilhamento de 

conhecimento, gestão de projetos e coordenação, controle de 
progresso e correção de desvios. 

 Capacidade de lidar com interesses conflitantes de modo lúcido e 
sereno, a fim de equalizar expectativas e contribuir para sua 
resolução. 

 Capacidade de trabalhar sob pressão e adversidade com serenidade 
e lucidez. 
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 Agir de modo congruente com normas, valores e regras de conduta 
associados com o cargo e a cultura da Administração Pública e da 
Secretaria em que se encontra lotado, atingindo as metas 
determinadas pelo Chefe do Poder Executivo. 

 Capacidade de fornecer informação a fim de atingir os objetivos do 
Governo. 

 Capacidade de tomar ações diretas superando os objetivos 
estabelecidos pela Administração. 

 Capacidade de estar confortável junto a outras pessoas, atender as 
pessoas com facilidade e se socializar livremente. 

 Capacidade de perceber as conexões existentes entre as ações dos 
diversos atores com que dialoga e os interesses da sua estrutura 
organizacional, de modo a estabelecer relações de interdependência 
e de causa e efeito dos fatos organizacionais, internos e externos. 

 Capacidade de absorver novas informações rapidamente e colocá-
las em prática de forma eficaz. 

 

NOME DO CARGO COMANDANTE DA GUARDA CIVIL 

REFÊNCIA DO CARGO N 
ÓRGÃO DE ATUAÇÃO GUARDA CIVIL MUNICIPAL 
SUBORDINAÇÃO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL 
FORMA DE PROVIMENTO FUNÇÃO DE CONFIANÇA ENTRE OS SERVIDORES DE 

CARREIRA 
REQUISITOS DESEJÁVEIS 
FORMAÇÃO E 
EXPERIÊNCIA 

VIII. Formação na área de segurança ou defesa social, 
preferencialmente em nível superior, com experiência mínima 
de 7 (sete) anos de atividade na Administração Pública; 

IX. Conhecimento das atividades da Administração Pública, 
especialmente aquelas atribuídas à Guarda Municipal; 

X. Conhecimento da legislação aplicada à Guarda Civil; 
XI. Conhecimento na legislação de proteção aos Direitos Humanos, 

exercício da cidadania e das liberdades públicas; 
XII. Treinamento ou capacitação em cursos de formação voltados 

para a proteção da vida, redução do sofrimento, diminuição de 
perdas, patrulhamento preventivo e uso progressivo da força; 

XIII. Compromisso com a evolução social da comunidade; 
XIV. Orientação para o uso de armas não letais. 

RESUMO DAS PRINCIPAIS 
RESPONSABILIDADES 

XVIII. Chefiar a Guarda Civil Municipal; 
XIX. Garantir o cumprimento das diretrizes da Administração 

Pública, em consonância com as políticas de governo, 
aprovando assuntos de sua competência; 

XX. Responsável pela formação dos Guardas Municipais, 
adaptando a matriz curricular nacional para formação em 
segurança pública elaborada pela Secretaria Nacional de 
Segurança Pública, para a realidade de Ferraz de Vasconcelos; 

XXI. Responder pelo órgão de formação e aperfeiçoamento dos 
Agentes da Guarda Municipal; 

XXII. Assegurar que os subordinados conheçam as diretrizes da 
Guarda Municipal, promovendo o engajamento de todos na 
realização das suas competências e respeito às leis de regência 
e princípios aplicados às Guardas Municipais; 

XXIII. Orientar e fiscalizar o trabalho da equipe subordinada, 
controlando a qualidade dos serviços prestados pela Guarda; 

XXIV. Tomar decisões nos assuntos de competência, assessorando o 
Secretário de Segurança e o Prefeito(a) na tomada das decisões 
relativas à segurança Pública, especialmente aqueles previstos 
nos artigos 4º e 5º da Lei Federal 13.022/2014 ou outra que a 
vier substituir; 



164  

 

XXV. Interagir com a sociedade civil para discussão de soluções de 
problemas e projetos locais destinados à melhoria das 
condições de segurança da comunidade; 

XXVI. Articular com outros órgãos, especialmente aqueles de políticas 
sociais, com fins de propor e implementar ações 
interdisciplinares de segurança pública; 

XXVII. Chefiar e gerir os recursos humanos e materiais colocados à 
disposição; 

XXVIII. Determinar escalas, plantões, horários de atividades, gozo de 
férias, licenças dos servidores da Guarda Municipal; 

XXIX. Exercer e desempenhar outras atribuições afins, determinados 
pelo Secretário Municipal ou Chefe do Executivo; 

XXX. Responder consultas formuladas por outros órgãos da 
Administração, nos assuntos de sua competência; 

XXXI. Remeter ao Secretário relatório sobre a atuação funcional e 
pessoal dos servidores integrantes do Quadro de Servidores da 
Guarda Municipal; 

XXXII. Prestar informações ao Corregedor da Guarda, sempre que 
solicitado, mas sem qualquer relação hierárquica; 

XXXIII. Articular e integrar com os demais órgãos de polícia 
administrativa, contribuindo com a normatização e fiscalização 
das posturas municipais e seu ordenamento urbano; 

XXXIV. Representar, na ausência do Secretário de Segurança Pública ou 
a seu pedido, a Guarda Municipal junto aos demais Comandos 
das forças de Segurança Pública presentes no Município. 

COMPETÊNCIAS  Habilidade no desenho de processos e procedimentos 
administrativos voltados para a área de atuação. 

 Capacidade de entendimento da estratégia organizacional da Guarda 
Municipal. 

 Atitude de compromisso com solução de problemas, proteção ao 
patrimônio público, material e imaterial. 

 Capacidade de atuação, articulação e cooperação com outros órgãos 
da Administração Pública, em todas as esferas. 

 Habilidade de cooperação com a defesa civil e com a Secretaria de 
Trânsito e Transporte 

 Comprometimento com as ações desempenhadas pela 
Administração e na prestação do serviço público. 

 Habilidade de reconhecer nos subordinados a possibilidade de 
desenvolvimento de carreira. 

 Atitude de liderança pelo exemplo. 
 Habilidade na solução de conflitos. 
 Visão Sistêmica dos serviços desenvolvidos pela Guarda Municipal. 
 Capacidade de planejamento. 
 Flexibilidade. 
 Liderança e ação com bom senso. 
 Bom relacionamento interpessoal. 
 Ética no serviço e na vida pessoal. 
 Capacidade de comunicação oral e escrita. 
 Atitude de urbanidade com superiores e subalternos. 
 Habilidade de trabalhar em equipe e com assuntos intersetoriais. 
 Dinamismo e iniciativa. 
 Cultura da qualidade. 
 Capacidade de independência funcional. 
 Capacidade de negociação e planejamento. 
 Imparcialidade. 
 Habilidade de se relacionar com os atores internos e externos à 

Guarda Municipal, obtendo os resultados estabelecidos pelo Chefe 
do Executivo e pelo Secretário. 
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 Habilidade de avaliar e processar informações detalhadas de forma 
eficaz e coerente. 

 Habilidade de desenhar e redesenhar cenários de desenvolvimento 
político de interesse do Executivo e da Guarda Municipal, 
aprimorando as funções de proteção municipal preventivas. 

 Capacidade de analisar problemas com foco na solução, reconhecer 
as informações importantes e vincular vários dados, traçar as 
possíveis causas e procurar detalhes relevantes para sua resolução. 

 Capacidade de trabalhar com demais atores da Administração 
Pública para o desenvolvimento de inovações atreladas aos projetos 
desenvolvidos pela Guarda. 

 Capacidade de transmitir claramente seus pontos de vista, sem 
prejudicar o diálogo ou a qualidade do relacionamento com a(s) 
outra(s) parte(s). 

 Capacidade de trabalhar de forma eficaz com outras pessoas, a fim 
de alcançar um objetivo comum – mesmo que o objeto em questão 
não seja de interesse pessoal direto ou de interesse direto da Guarda. 

 Capacidade de controlar o progresso dos processos, tarefas ou 
atividades da estrutura sob sua responsabilidade e do seu próprio 
trabalho, evitando o micro gerenciamento, sendo capaz de elaborar 
relatórios das suas atividades. 

 Comprometimento com padrões de alta qualidade, melhoria 
contínua e qualidade dos serviços prestados pela Guarda Municipal. 

 Capacidade de análise de riscos. 
 Habilidade de gerenciamento, gestão e compartilhamento de 

conhecimento, gestão de projetos e coordenação, controle de 
progresso e correção de desvios. 

 Capacidade de lidar com interesses conflitantes equalizando 
expectativas e contribuindo para a resolução dos conflitos com 
habilidade de propor ações de prevenção. 

 Capacidade de trabalhar sob pressão e adversidade com serenidade 
e lucidez. 

 Capacidade de agir de modo congruente com normas, valores e 
regras de conduta associados com o cargo de Comandante Geral da 
Guarda Municipal. 

 Capacidade de atingir as metas determinadas pelo Chefe do Poder 
Executivo, fornecendo informações sempre que solicitado. 

 Capacidade de tomar ações diretas, em linha com o programa de 
governo, superando os objetivos estabelecidos pela Administração. 

 Capacidade de estar confortável junto a outras pessoas, atender as 
pessoas com facilidade e se socializar livremente. 

 Capacidade de perceber as conexões existentes entre as ações dos 
diversos atores com que dialoga e os interesses da sua estrutura 
organizacional, de modo a estabelecer relações de interdependência 
e de causa e efeito dos fatos organizacionais, internos e externos. 

 Capacidade de absorver novas informações rapidamente e colocá-
las em prática de forma eficaz. 

NOME DO CARGO CORREGEDOR DA GUARDA CIVIL 

REFÊNCIA DO CARGO N 
ÓRGÃO DE ATUAÇÃO GUARDA CIVIL MUNICIPAL 
SUBORDINAÇÃO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SEGURANÇA 
FORMA DE PROVIMENTO FUNÇÃO DE CONFIANÇA ENTRE OS SERVIDORES DE 

CARREIRA 
REQUISITOS DESEJÁVEIS 
FORMAÇÃO E 
EXPERIÊNCIA 

VII. Preferencialmente em nível superior, com experiência mínima 
de 7 (sete) anos de atividade na Administração Pública; 

VIII. Conhecimento das atividades da Administração Pública, 
especialmente aquelas atribuídas à Guarda Municipal; 
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IX. Conhecimento da legislação aplicada à Guarda Civil; 
X. Conhecimento na legislação de proteção aos Direitos Humanos, 

exercício da cidadania e das liberdades públicas; 
XI. Treinamento ou capacitação em cursos de formação voltados 

para a proteção da vida, redução do sofrimento e diminuição de 
perdas; 

XII. Compromisso com a evolução social da comunidade. 
RESUMO DAS PRINCIPAIS 
RESPONSABILIDADES 

XVII. Chefiar o Departamento e as equipes sob suas 
responsabilidades; 

XVIII. Garantir o cumprimento das diretrizes da Administração 
Pública, em consonância com as políticas de governo, 
aprovando assuntos de sua competência; 

XIX. Atribuição de fiscalização, investigação e auditoria; 
XX. Assegurar que os subordinados conheçam as diretrizes da 

Corregedoria, promovendo o engajamento de todos na 
realização do controle interno; 

XXI. Chefiar a apuração das infrações disciplinares atribuídas aos 
integrantes do quadro da Guarda Civil Municipal, respondendo 
pelo expediente; 

XXII. Orientar e fiscalizar o trabalho da equipe subordinada, 
controlando a qualidade dos serviços prestados pela 
Corregedoria; 

XXIII. Tomar decisões nos assuntos de competência da sua 
Corregedoria, manifestando-se sobre assuntos de natureza 
disciplinar submetidos à apreciação da Corregedoria da 
Guarda; 

XXIV. Determinar a abertura de processos administrativos internos 
para investigar a veracidade dos fatos que lhe chegar ao 
conhecimento a partir do recebimento de denúncias (anônimas 
ou não); 

XXV. Sugerir aplicação de penalidades e punições previstas no 
código de conduta, regimento interno e/ou estatuto da Guarda 
Municipal; 

XXVI. Chefiar e gerir os recursos humanos e materiais colocados à 
disposição da Corregedoria; 

XXVII. Determinar escalas, plantões, horários de atividades, gozo de 
férias, licenças dos servidores lotados na Corregedoria; 

XXVIII. Exercer e desempenhar outras atribuições afins, determinados 
pelo Secretário Municipal ou Chefe do Executivo; 

XXIX. Responder consultas formuladas por outros órgãos da 
Administração, nos assuntos de sua competência; 

XXX. Remeter ao Secretário relatório sobre a atuação funcional e 
pessoal dos servidores integrantes do Quadro de Servidores da 
Guarda Municipal; 

XXXI. Proceder, pessoalmente, correições junto aos órgãos 
subordinados; 

XXXII. Receber recursos, instruindo o processo, encaminhando à 
Autoridade Superior para julgamento e decisão. 

COMPETÊNCIAS  Habilidade no desenho de processos e procedimentos 
administrativos voltados para a área de atuação. 

 Capacidade de entendimento da estratégia organizacional da Guarda 
Municipal. 

 Atitude de compromisso com solução de problemas; 
 Comprometimento com as ações desempenhadas pela 

Administração e na prestação do serviço público. 
 Habilidade de reconhecer nos subordinados a possibilidade de 

desenvolvimento de carreira. 
 Atitude de liderança pelo exemplo. 
 Habilidade na solução de conflitos interpessoais. 
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 Visão Sistêmica dos serviços desenvolvidos pela Guarda Municipal 
e por sua Corregedoria. 

 Capacidade de planejamento. 
 Flexibilidade. 
 Liderança e ação com bom senso. 
 Bom relacionamento interpessoal. 
 Ética no serviço e na vida pessoal. 
 Capacidade de comunicação oral e escrita. 
 Atitude de urbanidade com superiores e subalternos. 
 Habilidade de trabalhar em equipe. 
 Dinamismo e iniciativa, com foco na capacidade investigativa de 

condutas funcionais. 
 Cultura da qualidade e capacidade de independência funcional. 
 Motivação e energia para o trabalho. 
 Capacidade de negociação e planejamento. 
 Imparcialidade. 
 Habilidade de se relacionar com os atores internos e externos à 

Corregedoria, obtendo os resultados estabelecidos pelo Chefe do 
Executivo e pelo Secretário. 

 Habilidade de avaliar e processar informações detalhadas de forma 
eficaz e coerente. 

 Habilidade de desenhar e redesenhar cenários de desenvolvimento 
político de interesse do Executivo e da Guarda Municipal, 
aprimorando suas condutas e mitigando riscos de cometimento de 
ilícitos pelos agentes da Guarda. 

 Capacidade de analisar problemas com foco na solução, reconhecer 
as informações importantes e vincular vários dados, traçar as 
possíveis causas e procurar detalhes relevantes para sua resolução. 

 Capacidade de trabalhar com demais atores da Administração 
Pública para o desenvolvimento de inovações atreladas aos projetos 
desenvolvidos pela Corregedoria. 

 Capacidade de transmitir claramente seus pontos de vista, sem 
prejudicar o diálogo ou a qualidade do relacionamento com a(s) 
outra(s) parte(s). 

 Capacidade de trabalhar de forma eficaz com outras pessoas, a fim 
de alcançar um objetivo comum – mesmo que o objeto em questão 
não seja de interesse pessoal direto. 

 Capacidade de controlar o progresso dos processos, tarefas ou 
atividades da estrutura sob sua responsabilidade e do seu próprio 
trabalho, evitando o micro gerenciamento, sendo capaz de elaborar 
relatórios das suas atividades. 

 Comprometimento com padrões de alta qualidade, buscar a melhoria 
contínua e assegurar a qualidade dos serviços prestados pela Guarda 
Municipal. 

 Capacidade de análise de riscos. 
 Habilidade de gerenciamento, gestão e compartilhamento de 

conhecimento, gestão de projetos e coordenação, controle de 
progresso e correção de desvios. 

 Capacidade de lidar com interesses conflitantes equalizando 
expectativas e contribuindo para a resolução dos conflitos com 
habilidade de propor ações de prevenção ao combate de ilícitos 
funcionais. 

 Capacidade de trabalhar sob pressão e adversidade com serenidade 
e lucidez. 

 Agir de modo congruente com normas, valores e regras de conduta 
associados com o cargo de Corregedor a cultura da Administração 
Pública e da Secretaria em que se encontra lotado, atingindo as metas 
determinadas pelo Chefe do Poder Executivo. 
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 Capacidade de fornecer informação a fim de atingir os objetivos do 
Governo. 

 Capacidade de tomar ações diretas superando os objetivos 
estabelecidos pela Administração. 

 Capacidade de estar confortável junto a outras pessoas, atender as 
pessoas com facilidade e se socializar livremente. 

 Capacidade de perceber as conexões existentes entre as ações dos 
diversos atores com que dialoga e os interesses da sua estrutura 
organizacional, de modo a estabelecer relações de interdependência 
e de causa e efeito dos fatos organizacionais, internos e externos. 

 Capacidade de absorver novas informações rapidamente e colocá-
las em prática de forma eficaz. 

 

NOME DO CARGO OUVIDOR DA GUARDA MUNICIPAL 

REFÊNCIA DO CARGO N 
ÓRGÃO DE ATUAÇÃO GUARDA CIVIL MUNICIPAL 
SUBORDINAÇÃO COMANDANTE GERAL DA GUARDA 
FORMA DE PROVIMENTO FUNÇÃO DE CONFIANÇA ENTRE OS SERVIDORES DE 

CARREIRA 
REQUISITOS DESEJÁVEIS 
FORMAÇÃO E 
EXPERIÊNCIA 

VIII. Graduação, preferencialmente, em nível superior, com 
experiência mínima de 5 (cinco) anos em atividade de 
ouvidoria, na área pública ou privada, desejável ter certificação 
em curso de capacitação para ouvidoria; 

IX. Conhecimento na área de atuação; 
X. Conhecimento em Administração Pública. 

XI. Conhecimento das atividades da Administração Pública, 
especialmente aquelas atribuídas à Guarda Municipal; 

XII. Conhecimento da legislação aplicada à Guarda Civil; 
XIII. Conhecimento na legislação de proteção aos Direitos Humanos, 

exercício da cidadania e das liberdades públicas; 
XIV. Compromisso com a evolução social da comunidade 

RESUMO DAS PRINCIPAIS 
RESPONSABILIDADES 

XI. Reportar-se diretamente ao Comandante da Guarda, 
desempenhando um papel decisivo como mecanismo de 
controle e recebimento das demandas da sociedade, facilitando 
o acesso aos serviços da Ouvidoria; 

XII. Servir de interlocutor entre o cidadão e a administração pública, 
constituindo um canal de escuta permanente, encaminhando as 
questões que afetam os cidadãos; 

XIII. Zelar pela qualidade dos serviços públicos, propondo eventuais 
correções ou soluções de problemas, erros, omissões ou abusos 
que tenham sido cometidos, atuando na prevenção de conflitos; 

XIV. Receber, analisar, orientar e encaminhar as demandas às áreas 
responsáveis pelo tratamento ou apuração; 

XV. Identificar oportunidades de melhorias e apontar caminhos de 
mudanças e/ou soluções; 

XVI. Identificar e apontar situações de irregularidade nos órgãos do 
município; 

XVII. Efetivar respostas ao cidadão das questões apresentadas, no 
menor prazo possível, com clareza e objetividade; 

XVIII. Preservar pelo sigilo das informações que tiver recebido; 
XIX. Estimular a participação da sociedade na fiscalização e 

sensibilizar as áreas internas da Guarda e seus agentes sobre as 
atividades da Ouvidoria; 

XX. Orientar e fiscalizar o trabalho administrativo e profissional da 
equipe da ouvidoria. 

COMPETÊNCIAS  Reconhecer os cidadãos como sujeitos de direitos. 
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 Saber ouvir e compreender as diferentes formas de 
manifestações dos cidadãos. 

 Ter capacidade e habilidade suficiente para dar o correto e 
adequado tratamento às demandas apresentadas à ouvidoria. 

 Habilidade de uso de linguagem clara de modo a orientar os 
cidadãos sobre seus direitos e as formas de obtê-los. 

 Capacidade de caracterizar, corretamente, as situações e 
contextos expostos, explicitando as consequências de cada caso 
concreto. 

 Capacidade de planejar ações e melhorias do serviço público. 
 Capacidade de utilizar os apontamentos feitos pelos cidadãos 

para sugerir mudanças nos processos da administração pública. 
 Habilidade de fazer com que as demandas registradas sejam 

analisadas, apuradas e solucionadas pelos setores competentes. 
 Saber diferenciar as atividades da Ouvidoria não deixando que 

se confundam com serviços de atendimento ao cliente ou 
órgãos de controle, investigação ou prevenção de solução de 
conflitos. 

 Capacidade de contribuir na melhoria no desempenho dos 
órgãos da Prefeitura a partir dos apontamentos da sociedade. 

 

NOME DO CARGO CORREGEDOR GERAL DO MUNICÍPIO 

REFÊNCIA DO CARGO N 
ÓRGÃO DE ATUAÇÃO CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO 
SUBORDINAÇÃO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL 
FORMA DE PROVIMENTO LIVRE PROVIMENTO E EXONERAÇÃO 
REQUISITOS DESEJÁVEIS 
FORMAÇÃO E 
EXPERIÊNCIA 

V. Preferencialmente em nível superior, com experiência mínima 
de 5 (cinco) anos de atividade em áreas, na Administração 
Pública ou no setor privado 

VI. Conhecimento das atividades da Administração Pública, 
especialmente aquelas atribuídas à Corregedoria; 

VII. Sólidos conhecimentos na legislação aplicada aos atos 
correcionais, especialmente as leis de improbidade 
administrativa, anticorrupção, PLDFT, Compliance e de acesso 
à informação; 

VIII. Sólidos conhecimentos na legislação aplicada a finanças e 
controles. 

RESUMO DAS PRINCIPAIS 
RESPONSABILIDADES 

XXIII. Chefiar a corregedoria geral do município, orientando e 
fiscalizando as atividades funcionais da corregedoria e da 
conduta dos membros da municipalidade; 

XXIV. Realizar inspeções nos setores e unidades da Administração; 
XXV. Elaborar e remeter relatórios reservados ao Prefeito(a); 

XXVI. Opinar nos processos de sindicância de servidores quanto ao 
aspecto jurídico-legal; 

XXVII. Apreciar e emitir opinião em atos normativos propostos pela 
Administração que guardem pertinência com as atribuições da 
Corregedoria; 

XXVIII. Realizar estudos e emitir pareceres e informações, sempre que 
solicitado, sobre questões afetas à Corregedoria; 

XXIX. Orientar e fiscalizar as atividades funcionais da corregedoria; 
XXX. Coordenar a realização de diligências iniciais, objetivando a 

apuração, de ofício ou em decorrência de denúncias de 
ocorrência de atos lesivos, ou ameaça de lesão, ao patrimônio 
do município; 

XXXI. Requisitar informações e documentos para subsidiar o exame 
das matérias colocadas à análise da Corregedoria; 
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XXXII. Subsidiar o acompanhamento das correições, processos 
administrativos, tomadas de contas especiais e sindicâncias em 
andamento nos órgãos e entidades integrantes da 
Administração Pública, direta ou indireta, bem como avaliar a 
sua regularidade, correção e falhas, com adoção das medidas 
cabíveis em caso de omissão ou retardamento de providencias 
a cargo da autoridade responsável; 

XXXIII. Propor a instauração de sindicâncias ou Processos 
Administrativos Disciplinares; 

XXXIV. Acompanhar o cumprimento de prazos e a tramitação dos 
processos, feitos ou expedientes na Corregedoria; 

XXXV. Manter o ambiente de trabalho de forma propícia à: 
produtividade, desenvolvimento da equipe, criatividade, 
iniciativa, integração e participação em eventos de capacitação; 

XXXVI. Preservar o sigilo das informações; 
XXXVII. Assegurar que os subordinados conheçam as diretrizes da 

Corregedoria, promovendo o engajamento de todos na 
realização do controle interno; 

XXXVIII. Tomar decisões nos assuntos de competência da sua 
Corregedoria. 

 
XXXIX. Chefiar e gerir os recursos humanos e materiais colocados à 

disposição da Corregedoria; 
XL. Determinar escalas, plantões, horários de atividades, gozo de 

férias, licenças dos servidores lotados na Corregedoria; 
XLI. Exercer e desempenhar outras atribuições afins, determinados 

pelo Chefe do Executivo; 
XLII. Responder consultas formuladas por outros órgãos da 

Administração, nos assuntos de sua competência; 
XLIII. Receber recursos, instruindo o processo, encaminhando à 

Autoridade Superior para julgamento e decisão; 
XLIV. Exercer outras atividades correlatas à consecução dos objetivos 

da Corregedoria. 
COMPETÊNCIAS  Habilidade no desenho de processos e procedimentos 

administrativos voltados para a área de atuação. 
 Capacidade de entendimento da estratégia organizacional da 

Corregedoria. 
 Atitude de compromisso com solução de problemas e experiência no 

trato de matérias disciplinares; 
 Comprometimento com as ações desempenhadas pela 

Administração e na prestação do serviço público. 
 Habilidade de reconhecer nos subordinados a possibilidade de 

desenvolvimento de carreira. 
 Atitude de liderança pelo exemplo, com proatividade e discrição. 
 Relação de independência com a Administração Superior. 
 Habilidade na solução de conflitos interpessoais, com bom 

relacionamento interpessoal. 
 Visão Sistêmica dos serviços desenvolvidos pela Corregedoria e o 

impacto na Gestão do governo. 
 Capacidade de planejamento. 
 Flexibilidade e adaptabilidade a todas as situações que possa ser 

exposto. 
 Liderança e ação com bom senso. 
 Ética no serviço e na vida pessoal. 
 Capacidade de comunicação oral e escrita. 
 Atitude de urbanidade com superiores e subalternos. 
 Habilidade de trabalhar em equipe. 
 Dinamismo e iniciativa, com foco na capacidade investigativa de 

condutas funcionais. 
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 Cultura da qualidade e capacidade de independência funcional. 
 Motivação e energia para o trabalho. 
 Capacidade de negociação e planejamento. 
 Imparcialidade e independência funcional. 
 Habilidade de se relacionar com os atores internos e externos à 

Corregedoria, obtendo os resultados estabelecidos pelo Chefe do 
Executivo. 

 Habilidade de avaliar e processar informações detalhadas de forma 
eficaz e coerente, com conduta de prevenção. 

 Habilidade de desenhar e redesenhar cenários de desenvolvimento 
político de interesse do Executivo e da Guarda Municipal, 
aprimorando suas condutas e mitigando riscos de cometimento de 
ilícitos pelos agentes da Guarda. 

 Capacidade de analisar problemas com foco na solução, reconhecer 
as informações importantes e vincular vários dados, traçar as 
possíveis causas e procurar detalhes relevantes para sua resolução. 

 Capacidade de trabalhar com demais atores da Administração 
Pública para o desenvolvimento de inovações atreladas aos projetos 
desenvolvidos pela Corregedoria. 

 Capacidade de transmitir claramente seus pontos de vista, sem 
prejudicar o diálogo ou a qualidade do relacionamento com a(s) 
outra(s) parte(s). 

 Capacidade de trabalhar de forma eficaz com outras pessoas, a fim 
de alcançar um objetivo comum – mesmo que o objeto em questão 
não seja de interesse pessoal direto. 

 Capacidade de controlar o progresso dos processos, tarefas ou 
atividades da estrutura sob sua responsabilidade e do seu próprio 
trabalho, evitando o micro gerenciamento, sendo capaz de elaborar 
relatórios das suas atividades. 

 Comprometimento com padrões de alta qualidade, buscar a melhoria 
contínua e assegurar a qualidade dos serviços prestados pela Guarda 
Municipal. 

 Capacidade de análise de riscos. 
 Habilidade de gerenciamento, gestão e compartilhamento de 

conhecimento, gestão de projetos e coordenação, controle de 
progresso e correção de desvios. 

 Capacidade de lidar com interesses conflitantes equalizando 
expectativas e contribuindo para a resolução dos conflitos com 
habilidade de propor ações de prevenção ao combate de ilícitos 
funcionais. 

 Capacidade de trabalhar sob pressão e adversidade com serenidade 
e lucidez. 

 Agir de modo congruente com normas, valores e regras de conduta 
associados com o cargo de Corregedor a cultura da Administração 
Pública e da Secretaria em que se encontra lotado, atingindo as metas 
determinadas pelo Chefe do Poder Executivo. 

 Capacidade de fornecer informação a fim de atingir os objetivos do 
Governo. 

 Capacidade de tomar ações diretas superando os objetivos 
estabelecidos pela Administração. 

 Capacidade de estar confortável junto a outras pessoas, atender as 
pessoas com facilidade e se socializar livremente. 

 Capacidade de perceber as conexões existentes entre as ações dos 
diversos atores com que dialoga e os interesses da sua estrutura 
organizacional, de modo a estabelecer relações de interdependência 
e de causa e efeito dos fatos organizacionais, internos e externos. 

 Capacidade de absorver novas informações rapidamente e colocá-
las em prática de forma eficaz. 
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7.5 TERMO DE REFERÊNCIA ASSINADO COM A PREFEITURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


