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Dispõe sobre a extinção de cargo em 

comissão; altera a Resolução nº 003/2002, 

criando a função de confiança de Assessor 

Técnico no âmbito do CORECON-MG e 

dá outras providências. 

 

 

  O CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA – 10ª REGIÃO – MG, no uso das 

atribuições legais e regulamentares conferidas pela Lei nº 1411, de 13 de agosto de 1951, 

Decreto 31.794, de 17 de novembro de 1952, Lei nº 6021, de 03 de janeiro de 1974, por seu 

Regimento Interno e  

 

CONSIDERANDO que uma estrutura de cargos e funções bem definida é um dos 

pré-requisitos à melhoria da eficiência de uma entidade;  

 

CONSIDERANDO o comando da Resolução COFECON nº. 1.851 de 28 de maio de 

2011, que dispõe sobre os procedimentos administrativos do Sistema 

COFECON/CORECONs; 

 

 CONSIDERANDO a possibilidade de se criar funções de confiança de recrutamento 

limitado instituído através da Resolução nº. 003, datada de 29 de abril de 2002, que trata do 

Plano de Cargos e Salários do Conselho Regional de Economia – 10ª Região; 

 
 CONSIDERANDO a propedêutica do inciso V, do art. 37 da Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988 que expressamente determina que as funções de 

confiança, exercidas exclusivamente por empregados ocupantes de emprego efetivo se 

restrinjam às atribuições de direção, chefia e assessoramento; 

 

CONSIDERANDO que a função de confiança, de livre nomeação (designação) e 

exoneração (destituição), é exercida com o pressuposto de temporalidade e ocupada por 

pessoa que desfruta da confiança daquele que nomeia ou propõe sua nomeação;  

 

CONSIDERANDO a deliberação da Plenária em sua 9ª Reunião Ordinária, de 11 de 

setembro de 2018. 

 

 

R E S O L V E: 

 

 

Art. 1º - Fica extinto, na estrutura organizacional do CORECON-MG, o cargo em 

comissão de Assessor Técnico, revogando as disposições contidas no art. 3º da Resolução 

nº.68 de 23 de fevereiro de 2015 do CORECON-MG. 

 

Art. 2º - Fica alterado o art. 1º, item 1.3, subitem 1.3.2 da Resolução 003/2002 para 

acrescer a ele a função de confiança de Assessor Técnico, de livre nomeação (designação) e 
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exoneração (destituição), que deverá ser ocupado, exclusivamente, por empregados públicos 

do quadro efetivo do CORECON-MG, com as seguintes funções: 

 

I – São atribuições da função de Assessor Técnico: 

 

a) Analisar e emitir pareceres e orientar sobre matéria jurídica; 

b) Emitir pareceres singulares ou relatar pareceres coletivos; 

c) Responder consultas sobre interpretações de textos legais de interesse da Entidade; 

d) Analisar e elaborar resoluções, portarias e outros atos administrativos; 

e) Opinar sobre a legalidade e a forma de editais e outros atos convocatórios de 

licitação, bem como contratos, consórcios, convênios; 

f) Opinar sobre as decisões do Presidente, quando envolver matéria jurídica;  

g) Atender a consultas sobre matérias jurídicas oriundas dos núcleos, das Comissões, 

do Plenário, da Presidência e da Gerência Executiva do CORECON-MG; 

h) Acompanhar e divulgar matérias jurídicas e mudanças na legislação para os 

Núcleos do Conselho; 

i) Acompanhar e assessorar nas matérias jurídicas as Reuniões Plenárias, quando 

convocado; 

j) Executar outras atividades similares às acimas, a critério do CORECON-MG. 

 

 §1º A função de confiança de Assessor Técnico será exercida pelo servidor efetivo, 

sem prejuízo das atribuições inerentes ao cargo em que for titular, observado o princípio da 

segregação de funções (Acórdão 336/2005 – TCU – Plenário). 

 

 §2º O servidor efetivo designado para o desempenho das funções de Assessor Técnico 

deverá possuir formação em curso superior em ciências jurídicas em área compatível com as 

atribuições e inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil - OAB. 

 

 Parágrafo único: A designação para o desempenho da função de confiança, cuja 

escolha é prerrogativa do Presidente, dar-se-á mediante portaria, devendo observar as 

necessidades e finalidades institucionais do CORECON-MG. 

 

Art. 4º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário. 

  

 

 

 

 

Belo Horizonte, 13 de setembro de 2018. 

 

 

____________________________________________ 

PAULO ROBERTO PAIXÃO BRETAS 

PRESIDENTE CORECON-MG 
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