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Atos Administrativos

PROCESSODEAPURAÇÃO
ASSUNTO:ACÚMULOINDEVIDODECARGOS
PARECERJURIDICO:

I–RELATÓRIO:
A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO DE JITAÚNA, neste ato representado
peloAssessorJurídico,vempormeiodopresente,apresentarPARECERreferenteapedidode
reconsideraçãorelacionadoaoprocessoinstauradopormeioDaPortaria011/2019.
Tratasedeapuraçãoinstauradoemdecorrênciadedecisãodefls.27,subscritapelo
Prefeito Municipal de Jitaúna, o qual autorizou a abertura do processo de investigação
preliminar.
Aprocuradoriajurídica,emnotificaçãoconstantenosautosasfls.25/26,informouque
nomêsdesetembrodoanoemcurso,recebeudaControladoriaGeralInternoaComunicação
Interna de nº 09/2019, dando ciência a procuradoria acerca da Notificação do Tribunal de
Contas do Município, publicado no diário oficial do dia 14 de agosto de 2019, e reiterada
atravésdoSistemaIntegradodeGestãoeAuditória–SIGA.
A documentação anexa a notificação, que acostada aos autos as fls. 02/24, aponta a
ocorrênciadecasosdeservidoresmunicipaisqueestariamexercendoaacumulaçãoindevida
decargospúblicos,fatoestequeexigiaaadoçãodasmedidascabíveis.
Sendo assim, embora exista a possibilidade de deflagração direta de processo
administrativo,foirecomendadopelaProcuradoria(asfls.25/26)ainstauraçãodeprocessode
investigaçãopreliminar,aserexecutadopormeiodeprocessoapuratório,afimdeseverificar
osfatosacimadescritos.
Dentre as ocorrências publicadas em manifestação anterior, constou a do servidor
ADEMARIODEJESUSCARVALHO,nosseguintestermos:
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O servidor ADEMARIO DE JESUS CARVALHO não apresentou
manifestação, descumprindose o quanto determinado no Decreto
deflagratóriodoprocedimentodeapuração.
Pelaanálisedasconclusõesextraídasapartirdosrelatóriosdo
SIGA/TCM, sob a situação do servidor incide a irregularidade da não
comprovação da compatibilidade de horários para exercício da dupla
jornada,nosmunicípiosdeJitaúnaeIpiaú.
Dessaforma,considerandoaausênciadedefesa,ejuntadade
documentos que poderiam elucidar a situação de regularidade do
servidor,opinopeladeflagraçãodeprocedimentoindividualizado,com
afinalidadedeapurarasituaçãofuncionaldoservidor.
Considerando que tratase de servidor em exercício de cargo
em comissão, o procedimento deverá ser diferenciado, dos demais a
seremdeflagradosemdesfavordeservidoresefetivos(estáveis)dada
ascircunstânciasepeculiaridadesdecadacaso.
Alertaseque,emquepeseaintempestividade,casooservidor
apresentedocumentaçãohábilaafastaraconclusãodeirregularidade,
oprocedimentopoderádeixardeseraberto,adependerdarobustez
daprovatrazidaperanteaAdministração.
Deprontidão,esclarecequenenhumprocedimentoemdesfavordoservidorchegoua
serdeflagrado,aguardandosearegularizaçãotempestivadairregularidadeventilada.
O servidor por sua vez, apresentou posteriormente documentação que afasta as
ocorrênciasgeradaseapontadaspeloTCM,demodoanãomaissernecessárioadeflagração
deprocedimentoindividual.
Desta forma, pela documentação trazida aos autos, resta descartada eventual
irregularidadenoacúmulodecargos,nãohavendomedidasaseremaplicadasemrelaçãoao
servidor.
II–DASCONCLUSÕES:
Anteoexposto,tendoemvistatodaafundamentaçãoacimatranscrita,apresentase
nova conclusão em relação ao servidor ADEMARIODE JESUS CARVALHO, ondeOPINO pelo
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arquivamentodosautos,emrazãodalegalidadenaacumulação,comadevidacomprovação
dacompatibilidadedehorários,ouaindaemrazãodaextinçãodeumdosvínculos.
Por tudo o quanto consta exposto, procedase a devolução dos autos com
encaminhamentodopresenteparecer.
Esseéoparecer,salvomelhorjuízo.
Jitaúna–Bahia,16demarçode2020.


ThiagoSantosCastilhoFontoura
OABBA38.806
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