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ORIGEM: AM-PRES

INTERESSADO: Presidência

 

 

ASSUNTO: Moção de Censura à Câmara Municipal de Manaus 

 

Moção de Censura à Câmara Municipal de Manaus obje�vando
reforma dos Decretos Municipais de 18 e 19 de janeiro de 2021,
tendo por escopo a nomeação de Cargos Comissionados para
Gerente de Projeto, simbologia DAS-4, em razão de eventual
conflito norma�vo com a Lei Federal nº 4.769/65, regulamentada
pelo Decreto nº 61.934/67.

  

 

 

O Conselho Regional de Administração do Amazonas (CRA-AM), na qualidade de órgão consul�vo, orientador, disciplinador e fiscalizador
do exercício da profissão de Administrador, cuja missão é promover a difusão da ciência da Administração e a valorização da profissão,
visando proteção da sociedade contra os riscos da a�vidade profissional desenvolvida por pessoas leigas ou com conhecimento técnico
insuficiente, APROVOU, por unanimidade de seus membros, a presente Moção de Repúdio obje�vando sensibilizar o Governo Municipal
para que promova a imediata reforma dos Decretos nomeação de Cargos Comissionados para Gerente de Projeto, simbologia DAS-4,
integrantes da Estrutura Organizacional de Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), em razão de eventual conflito norma�vo com a Lei
Federal nº 4.769/65, regulamentada pelo Decreto nº 61.934/67.

Deve ser salientado, outrossim, que o registro no CRA-AM, além de ser uma obrigação legal, representa ato de consciência e é�ca
profissional. É também o mecanismo natural de defesa de mercado de trabalho dos profissionais aos quais representa.

Preambularmente, necessário esclarecer que a sobredita decisão plenária foi mo�vada após denúncias veiculadas pela imprensa. De acordo
com a reportagem, “após fotos circularem na internet e amplamente divulgado em portais e blogs nacionais mostrando duas irmãs [...] As
duas são médicas, mas foram nomeadas para cargos comissionados [..]. As médicas são Isabelle Kirk Maddy Lins e Gabrielle Kirk Maddy
Lins” e outros foram nomeados para o exercício de Gerente de Projetos.

Quanto aos fatos veiculados na impressa e nas redes sociais, importa destacar que a presente manifestação cinge-se tão somente à
qualificação profissional do(s) servidor(es/as) nomeado(os/as) para o exercício do cargo de Gerente de Projeto, tendo em vista que suas
atribuições laborais possibilitam iden�ficá-lo como reserva ao exercício priva�vo dos profissionais de Administração Geral, bem como OSM
– Organização, Sistemas, Métodos e Programas de Trabalho, conforme será a adiante demonstrado.

Em que pese a sui generis referência que se extrai Regimento Interno da SEMSA, ins�tuído pelo Decreto Municipal nº 1.711/12, alterado
pelo Decreto Municipal nº 2.103/2013, dúvidas não há que o Gerente de Projeto é o profissional responsável por todas as ro�nas de um
projeto. E que, como tal, executa o planejamento de cada etapa e define as metas e os obje�vos a serem alcançados. Também cabe a esse
profissional avaliar qual a melhor metodologia para o perfil do projeto, melhorando as ro�nas da companhia.

Acrescente-se, ainda, que Gerente de Projeto também atua como Chefia Imediata (Chefia Intermediária). E nesse contexto, vale lembrar
que no desempenho de suas funções gerenciais, intrinsecamente, o servidor é responsável por supervisionar as operações de apoio, bem
como assegurar a eficácia do fluxo de informações, em prol da eficiência no emprego dos recursos de uma organização/ins�tuição,
a�vidades que se cons�tuem reserva de mercado profissional, conforme estabelecem as alíneas “a” e “b”  do art. 2º da Lei 4769/65, e a
alíneas “a “b “c” e “d” do art. 3º do Regulamento aprovado pelo Decreto 61.934/67. Senão veja-se:

 

Lei n.º 4.769, de 9 de setembro de 1965: 



 

 

 

Art. 2º A a�vidade profissional de Administrador será exercida,
como profissão liberal ou não, mediante:

1. pareceres, relatórios, planos, projetos, arbitragens, laudos,
assessoria em geral, chefia intermediária, direção superior;

2. pesquisas, estudos, análise, interpretação, planejamento,
implantação, coordenação e controle dos trabalhos nos
campos da Administração, como administração e seleção de
pessoal, organização e métodos, orçamentos, administração
de material, administração financeira, administração
mercadológica, administração de produção, relações
industriais, bem como outros campos em que esses se
desdobrem ou aos quais sejam conexos

 

Regulamento aprovado pelo Decreto n° 61.934/67:

 

 

Art. 3º - A a�vidade profissional do Administrador, como profissão,
liberal ou não, compreende:

a) elaboração de pareceres, relatórios, planos, projetos,
arbitragens e laudos, em que se exija a aplicação de
conhecimentos inerentes às técnicas de organização;

 b) pesquisas, estudos, análises, interpretação, planejamento,
implantação, coordenação e controle dos trabalhos nos campos
de administração geral, como administração e seleção de pessoal,
organização, análise, métodos e programas de trabalho,
orçamento, administração de material e financeira, administração
mercadológica, administração de produção, relações industriais,
bem como outros campos em que estes se desdobrem ou com os
quais sejam conexos;

c) exercício de funções e cargos de Administrador do Serviço
Público Federal, Estadual, Municipal, Autárquico, Sociedades de
Economia Mista, empresas estatais, paraestatais e privadas, em
que fique expresso e declarado o �tulo do cargo abrangido;

d) o exercício de funções de chefia ou direção, intermediária ou
superior assessoramento e consultoria em órgãos, ou seus
compar�mentos, da Administração pública ou de en�dades
privadas, cujas atribuições envolvam principalmente, a aplicação
de conhecimentos inerentes às técnicas de administração;

 

No mesmo sen�do, para que não reste dúvida, sobretudo a afastar interpretações dúbias, transcreve-se, dos direitos e garan�as
fundamentais, o art. 5º, inciso XIII, da Cons�tuição Federal de 1988, que estabelece:

 

Art. 5º [...]

XIII – é livre o exercício de qualquer trabalho, o�cio ou profissão,
atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer.

 

 

Bem se vê que o disposi�vo cons�tucional contém, com clareza, dois aspectos relevantes que subsidiam em grande parte os fundamentos
em que se apoia o presente apelo. Se não veja-se:

 
[..] exercício de qualquer [...] profissão e ‘qualificações profissionais que a lei estabelecer.

 

Dito de outra forma, é necessário atender às qualificações profissionais que a lei específica estabelecer. E, a Lei nº 4.769/65 estabeleceu
tornando compulsório o Registro em CRA para o regular exercício profissional, nestes termos:

Art. 14 Só poderão exercer a profissão de Administrador os profissionais devidamente registrados nos CRAs, pelos quais será expedida a carteira
profissional.

§ 1º A falta do registro torna ilegal, punível, o exercício da profissão de Administrador.

 



Sobre a natureza e finalidade da inscrição ou registro nos conselhos de fiscalização profissional assim se manifesta a renomada doutrina:

 

 

A regra geral é que, estando regulamentada a profissão e tendo
sido criado o conselho profissional correspondente, a inscrição ou
registro nos quadros de profissionais do conselho são obrigatórios
para o legí�mo exercício da profissão – seja no setor privado, seja
no público – como profissional liberal, autônomo ou profissional
empregado ou como ocupante de cargo ou emprego público
vinculado àquela profissão.

A medida se jus�fica, tanto para fazer valer o princípio de
isonomia, igualando os profissionais da aérea pública aos do setor
privado, como para preservar aqueles valores supremos da
cole�vidade – vida, saúde, liberdade, honra e esperança –
sujeitando os profissionais da área pública ao mesmo controle de
habilitações, técnica e é�ca a que se submetem os profissionais
da esfera privada.

O descumprimento da exigência deve ser fiscalizado e coibido pelo
conselho profissional competente, com os instrumentos e sanções
próprios do poder de polícia que lhe foi delegado. (PEREIRA,
Ricardo Teixeira do Valle et al. Conselhos de Fiscalização
Profissional- Doutrina e Jurisprudência. São Paulo: RT, 2001, págs.
154) [original sem grifos]

 

 

Efe�vamente, face aos argumentos acima expendidos, sobre o prisma do art. 207, inciso XIII, da Lei Municipal nº 1.118/71, assim como em
respeito à norma insculpida no inciso II, do art. 37, da Cons�tuição Federal de 1988, considerando que o cargo de Médico é de provimento
efe�vo de acordo com a Lei Municipal nº 1.223/2008, considerando, ainda, a vigência do certame para provimento temporário de Médico
Clínico-Geral regido pelo Edital nº 004/2020 – SEMSA/PMM, pedimos com urgência que delibere a reforma dos Atos de Nomeação de
Cargos Comissionados para Gerente de Projeto, simbologia DAS-4, em virtude de eventual conflito norma�vo com a Lei Federal nº
4.769/65, regulamentada pelo Decreto nº 61.934/67, bem como demais legislações per�nentes à questão proposta.

 

Por derradeiro, com o respeito que lhe é devido, apresentamos esta MOÇÃO DE CENSURA à Vossa Excelência, Presidente do Legisla�vo
Municipal, cuja função é legislar e fiscalizar os atos do Poder Execu�vo Municipal, na certeza que seja prontamente atendida, uma vez que
esta solicitação se submete à indisponibilidade genérica dos interesses públicos, da categoria profissional aqui representada e do escru�nio
de razoabilidade e proporcionalidade já amplamente demonstrado.

Manaus, 22 de Janeiro de 2021.
 
 

Adm. Nelson Aniceto Fonseca Rodrigues
Presidente do CRA-AM

CRA-AM 1-1160
 
 

Documento assinado eletronicamente por Adm. Nelson Aniceto Fonseca Rodrigues, Presidente, em 22/01/2021, às 18:06, conforme
horário oficial de Brasília.
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