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PREFEITURA DE COLINA 
REVISÃO DOS CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES DE CONFIANÇA 

2017 

SOBRE O CLIENTE 
 Colina é um município brasileiro do estado de São Paulo com população estimada 
em 2015 de 18.245 habitantes. Sua Prefeitura tem aproximadamente 800 funcionários, 
sendo destes, oitenta e quatro Funções de Confiança e nove Cargos de Provimento em 
Comissão. 

SOBRE O PROJETO 
Diagnóstico 

 A partir das conversas com os funcionários públicos da Prefeitura de Colina, 
percebeu-se a necessidade urgente da revisão dos Cargos em Comissão e Funções de 
Confiança da Prefeitura, uma vez que esta recebeu a Ação Direta de Inconstitucionalidade: 
237028-28.2016.8.26.0000, enviada pelo Ministério Público. O mesmo deu o prazo 
irrevogável de 90 dias corridos a partir de 07/12/2016 para a revisão das quarenta e quatro 
Funções e Cargos, realizada por uma equipe de quatro consultores da Junior Publica. O 
projeto durou 30 dias úteis e contou com uma equipe de 4 consultores.  

Desenvolvimento 

A primeira fase do projeto consistiu na análise das quarenta e quatro Funções de 
Confiança descritas na LEI COMPLEMENTAR Nº. 196 DE 22 DE JULHO DE 2.014 e na LEI 
COMPLEMENTAR Nº. 186, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2.013; e pela análise dos quatro Cargos 
de Provimento em Comissão descritos na LEI COMPLEMENTAR Nº. 198 DE 22 DE JULHO DE 
2.014. A partir disso, foi necessário definir quais cargos e funções suspensos deveriam ter 
sua forma de recrutamento ou provimento alterada, assim como justificar as possíveis não 
alterações através da reformulação de suas descrições. Após o término do documento que 
explicita os cargos e funções suspensos ou não, a equipe foi para Colina realizar o follow-
up com a Prefeitura, que especificou as mudanças necessárias. Após fazer as alterações 
exigidas pelo cliente, a equipe apresentou o Documento Final para o Ministério Publico, 
que aprovou o documento e não requisitou novas mudanças. 

Resultados 

• Adequação da Prefeitura de Colina no que é requisitado pela Constituição; 
• Melhoria da administração dentro da estrutura da Prefeitura de Colina; 
• Gastos com funcionalismo público mais eficientes; 
• Melhoria da relação entre o Ministério Publico e a Prefeitura de Colina. 
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Em agosto de 2017, o Projeto de Lei Complementar encontrava-se na Câmara 
Municipal e já havia sido aprovado em primeira votação, aguardando agora a 
segunda votação para posterior sanção do prefeito. Nas palavras do cliente, o 
projeto resultou em “nossa	total	satisfação	com	a	atenção	e	o	bom	trabalho	realizado	por	
vocês	junto	à	esta	administração”	e	na	certeza	“de	que	poderemos	contar	novamente	com	
os	serviços	de	vossa	empresa”.	 

 

 


