
 

 

 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO 

 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N
o  

09/2018.                                      Em, de 2 de maio de  2018. 

CRIA A COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DAS 

CONTRATAÇÕES DE PESSOAL DA COMSERCAF. 

 

 A CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 

LEGAIS, 
RESOLVE: 

 
  Art. 1º Fica criada, nos termos dos artigos 18; e 44 a 48 do Regimento Interno desta 

Casa, a Comissão de Acompanhamento das Contratações de Pessoal da COMSERCAF – 

Companhia de Serviços de Cabo Frio, no âmbito da Câmara Municipal de Cabo Frio. 

 
  Art. 2º A Comissão de Acompanhamento das Contratações de Pessoal da 

COMSERCAF é uma comissão especial, que tem como objetivo o acompanhamento 

fiscalizador dos processos de contratação, mediante processos seletivos ou não, realizados 

pela autarquia, tendo em vista o setor de pessoal da entidade, incluindo ainda os estudos 

técnicos a serem realizados para a edição de concurso público, referente ao mesmo setor, bem 

como a discussão e elaboração sobre outras questões e matérias legislativas necessárias ao 

tema. 

 
  Art. 3º A Comissão de Acompanhamento das Contratações de Pessoal da 

COMSERCAF será composta por 7 (sete) membros e terá o prazo de 180 (cento e oitenta) 

dias para a apresentação de resultados, conforme o disposto no artigo 47, parágrafos 4 e 5 do 

Regimento Interno desta Casa. 

 
  Art. 4º A Comissão de Acompanhamento das Contratações de Pessoal da 

COMSERCAF deverá se articular junto aos Conselhos Municipais, Sindicatos, Associações e 

demais instituições representativas da Sociedade Civil, utilizando-se de audiências públicas 

ou reuniões ampliadas para debater suas demandas e executar suas tarefas. 

 

 Parágrafo único – A Comissão de Acompanhamento das Contratações de Pessoal da 

COMSERCAF deverá priorizar e promover a participação dos servidores municipais e seus 

sindicatos representativos em suas reuniões. 

 
  Art. 5º Se assim julgar necessário, a comissão poderá apresentar seu trabalho em 

forma de Proposição, conforme determina o artigo 47, parágrafo 5º do Regimento Interno. 

 

 Art. 6º As atividades da comissão, bem como os resultados concernentes aos artigos 3º 

e 5º deverão ser amplamente divulgadas a partir de publicações oficiais, conforme determina 

o artigo 132 da Lei Orgânica Municipal, incluindo o uso da rede mundial de computadores, 

utilizando-se, para isso, do site oficial da Câmara Municipal de Cabo Frio.  
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  Art. 7º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, ressalvadas as 

disposições em contrário. 

 

Sala das Sessões, 2 de maio de 2018. 

 

 

RAFAEL PEÇANHA DE MOURA 

Vereador-Autor 

 

 

Artigo 47 do Regimento Interno 

 
___________________________ 

 
 ___________________________ 
 

___________________________ 

 
___________________________ 
 

___________________________ 
  

 

JUSTIFICATIVA: 
  Os Vereadores da Câmara Municipal de Cabo Frio receberam, no mês de abril, 

representantes dos servidores municipais em reunião para tratar sobre o processo seletivo de 

contratação de pessoal da COMSERCAF. A fim de acompanhar mais de perto não só esta, 

mas todas as oportunidades de contratação de trabalhadores pela entidade surgiu o 

compromisso de criar, no Legislativo, Comissão destinada especificamente ao tema, no 

intuito de cumprir o papel fiscalizador desta Casa. Nesse sentido, contamos com o apoio dos 

nobres pares para a apresentação e aprovação da medida em Plenário. 
 
 
 
 


