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REQUERIMENTO N°ül1/2.020 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR ROBERIO DE ALMEIDA SIL V A, 
PRESIDENTE DA cÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM. 

O Vereador que a esta, ao fmal, subscreve, na forma, 
assento e termos do Regimento Interno desta Casa e da Lei Orgânica do 
Município de Biritiba Mirim e demais disposições legais, após ouvir o 
Colendo Plenário, com o devido respeito vem apresentar o presente 
REQUERIMENTO, objetivando que o Sr. Prefeito, Walter Hideki Tajiri, 
preste INFORMAÇÕES e forneça DOCUMENTOS, respectivamente aos 
quesitos adiante formulados, após nossa exposição, justificativa e 
ponderações, como sendo: 

1 - Considerando que, temos recebido centenas de 
munícipes, ao longo dos últimos três anos, buscando informações acerca do 
concurso público que se inscreveram no início de 2016, respectivo ao 
Edital de Concurso n° 01/2016, que fora suspenso por decisão judicial, 
cassada por decisão do Egrégio Tribunal de Justiça 

Considerando que, segundo os munícipes a 
Prefeitura até a presente data não se posicionou corretamente acerca da 
realização do concurso ou, acaso declarado nulo, a publicação de seu ato e 
a restituição dos valores respectivos à inscrição, vez que trata-se de direito 
objetivo do cidadão ser restituído de valor respectivo a concurso suspenso 
ou declarado nulo; 
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As centenas de servidores efetivamente não 
compuseram os termos do contrato firmado entre esta Prefeitura e a 
empresa então encarregada de proceder ao concurso público, que, por 
previsão contratual, arrecadou os valores respectivos às inscrições; 

Assim, é imprescindível a restituição ao todos os 
inscritos no concurso público referente ao Edital de Concursos 01/2016, 
pela Prefeitura, que deverá acionar sua Procuradoria Jurídica para buscar o 
ressarcimento junto ao contratado, com quem os inscritos não mantiveram 
quaisquer relações contratuais; 

2 - Também, somos solicitados acerca de 
providências quanto à regulamentação do Plano de Cargos e Carreira a que 
se refere o Artigo 77, da Lei Complementar n° 09, de 21 de dezembro de 
2.004, que tem a seguinte redação: 

"Art. 77. Dentro de 120 (cento e vinte) dias a contar da vigência desta 
lei, o Prefeito Municipal regulamentará, por ato próprio, a progressão 
e a promoção." 

Tal dispositivo visa regulamentar de vez a estrutura 
do quadro de pessoal (art. 1° a 3°), o estágio probatório (art. 4° a 18), a 
progressão, promoção, a instituição da comissão de desenvolvimento 
funcional, da lotação, da capacitação, das normas gerais de enquadramento, 
previstas nos anexos I à V da referida Lei; 

3 - Há décadas que nosso Município vem realizando 
concursos públicos sem a efetiva normatização e implantação do 
procedimento administrativo respectivo ao estágio probatório, por absoluta 
ausência de regulamentação, o que se mostra inadmissível, propiciando que 
servidores não sej am submetidos a um mínimo procedimento de 
capacitação durante o estágio probatório, que é obrigatório e tem previsão 
Constitucional, tal qual a disposição contida no §4°, do Artigo 41, na 
redação instituída pela Emenda n" 19/98, que impõe como condição 
obrigatória para a aquisição da estabilidade "a avaliação especial 
de desempenho por comissão instituída para essa fmalidade" , razão pela 
qual não se trata de mera liberalidade da Administração Pública, mas sim 
de "poder-dever", diante de sua característica de "direito/obrigação", que 
não prec1ui em razão do decurso do tempo. 
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Ademais, Sr. Prefeito, sem o cumprimento do 
disposto no Artigo 77, da Lei Complementar n° 09, de 21 de dezembro de 
2.004, todos os servidores públicos do Município de Biritiba Mirim, 
incluindo-se os desta Câmara Municipal estão sendo prejudicados e lesados 
fmanceiramente, por não terem acesso ao regime de progressão de cargo e 
vencimentos, pela aus ência do Plano de Carreira; 

Também, revela-se a impossibilidade de realização e 
nomeação de servidores em novo concurso sem o cumprimento do disposto 
na Lei Complementar n° 09, de 21 de dezembro de 2.004; 

Posto isto, solicitamos as seguintes informações, na 
forma, termo e prazo legal, de forma clara, precisa e mediante certidão dos 
seguintes documentos: 

1 - O Edital de Concurso n° 01/2016 foi anulado? 
Em caso positivo fornecer cópia integral do processo administrativo 
respectivo que culminou e autorizou tal anulação; 

2 - Número e relação dos inscritos no Edital de 
Concursos n° 01/2016; 

3 - Comprovação, se existente, da restituição a todos 
os inscritos da taxa de inscrição, ou comprovação da notificação 
administrativa para sua restituição, haja vista a ilegalidade e improbidade 
correspondente ao enriquecimento sem causa; 

4 - Há regulamentação do artigo 77 da Lei 
Complementar n" 09, de 21 de dezembro de 2.004, assim como e também, 
da implantação dos procedimentos administrativos respectivos ao estágio 
probatório, previsto inclusive no Estatuto dos Servidores, cumprindo a 
previsão constitucional e infraconstitucional, sob pena, de impossibilitar-se 
a realização de concurso público no Município; 

5 - Houve procedimento licitatório na gestão de 
Vossa Excelência para contratação de empresa para realização de concurso 
público, com ou sem dispensa de licitação, em caso positivo requeremos 
cópia integral do processo administrativo que solicitou a instauração da 
licitação e cópia integral do processo licitatório; 

6 - No caso de ocorrer grande volume de 
documentos a ser fotocopiados, solicitamos o envio deste via mídia digital, 
que poderemos forneces mediante simples solicitação de Vossa Excelência; 
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Câmara Municipal de Biritiba Mirim, 09 de março de 

Vereador 


