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PREFEITURA DO MÜNICIPÍO DE GURJÂO
ESTADO DA PARAÍBA

CONTROLADORIA GERAL

PROCESSO N.'001\2019\PAD/PMG

TERMO DE ABERTURA E AUTUAÇÃO DE PROCESSO
ADMINISTRATIVO

TOMOI

Aos 26 (vinte e seis) dia do mês de Março de 2019, eu AROLDO MARTINS SAMPAIO,

CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO,designado pela Portaria n.016/2018,
abrir o processo administrativo que trata da Comissão de Processo Administrativo

Disciplinar de Rito Sumário visando à apuração de possível acumulação ilegal de cargos,
empregos ou funções públicas, conforme alerta do Tribunal de Contas da 'Paraíba,

quando da feitura do relatório parcial sobre a PCA/2018, processo n. 00161/18.procedi a
abertura deste Volume (01), inlciando-se com a folha n. 01,e as demais folhas numeradas
cronologicamente,autuei documentos, rubriquei páginas e numerei.
Ao Presente tomo aberto, haverá no mesmo juntada sucessivas de documentos.

Controlador-Geral

%

J
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GURJÂO
ESTADO DA PARAÍBA

CONTROLADORIA GERAL

PROCESSO N.'001\2019\PAD/PMG

JUNTADA DE DOCUMENTO DE INSTAURAÇÃO E SEUS ANEXOS

Aos 26 (vinte e seis) dia do mês de Março de 2019, nesta Controladoria-Geral,
faço juntada aos autos do presente Processo Administrativo dos documentos a
seguir especificados, doa que, para constar, lavrei o presente termo.

1-^

Diversos documentos

Gurjâo (PB),26 de Março de 2019.

Afotdrrfi
Controlador-Geral

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GURJAO
Estado da Paraíba
GABINETE MUNICIPAL

PORTARIA N° 69\2019, DE 26 DE MARÇO DE 2019.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO,ESTADO DA
paraíba, no uso de suas atribuições legais, previstas no art. 73, inciso VII da Lei
Orgânica do Município e.
CONSIDERANDO e tendo em vista o disposto no art. 90
e 91 no Estatuto dos Servidores Público Municipais de Guijão-PB, - Lei n.
93\92, de 27\10\1992, e
CONSIDERANDO, o alerta do Tribunal de Contas da

Paraíba, quando da feitura do relatório parcial sobre a PCA/2018, processo n.
00161/18, determinado a abertura de procedimento administrativo pelo ente
municipal para apurar a ocorrência de acumulações indevida na seara municipal.
RESOLVE:

Art 1" - Designar o Sr. Aroldo Martins Sampaio
(MEMBRO), Mat. 601-0 (Controlador Geral do Município), o Sr. Lindon
Jonhsons Nascimento Silva - Agente Administrativo - Mat. 299-0,
(MEMBRO), e Alex Emiliano de Sousa- Fiscal de Tributos- Mat. 200-7, para,
sob a presidência do primeiro, constituírem Comissão de Processo
Administrativo Disciplinar de Rito Sumário visando à apuração de possível
acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas:

Orde

CPF/MF

Nome do Servidor

Vínculos

m

01

*••908084

Hcllyson Fidei Araújo dc Oliveira

03(PB)+ 01(CE)

02

•••729.414

Maricclia Aparecida da Silva

03(PB)

03

•••466234

Bruno Rafael Cruz da Silva

04

•••970658

Aline Cristina Lira de Souza Lima

05

*•*161504

Leuzcne Cordeiro Santiago

03(PB)
X
03(PB)
>
03(PB)^/! # i

üi
03 (PB)

♦♦♦918514

Adaila Tebcrgcs Cavalcanti
Olivia Guijão de Carvalho

08

♦♦♦163734

Allan Ricardo de Andrade Pereira

02 (PB)

09

♦♦♦447164

02 (PB)

10

♦♦♦588344

Sandra Maria dos Santos Ribeiro
Neto
Sebastião de Farias Ribeiro Neto

11

♦♦♦835904

Zilmarco Cordeiro Rodrigues

06

♦♦*044124

07

úM/

03 (PB)

02 (PB)
02 (PB)

Art 2° - Estabelecer que o prazo será estabelecido no
disposto do art. 93, da Lei n. 93\92, de 27\10\1992, para a conclusão dos
trabalhos da referida comissão.

Art. 3° VjEsta Portaria entra e

e necessária publicação em ^orme oficial do^un

Ronali

de sua devida

mosoCQuciroz

eito Mumcipal

\

/

brai^co

J

/
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PREFEITURA DO MÜNÍCIPIO DE GURJAG
Estado da Paraíba
CONTROLADORIA GERAL

COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

ATA DE INSTAUÇÃO E INÍCIO DOS TRABALHOS

Aos 11 (onze) dias do mês de Abril do ano de dois mil e Dezenove, às 09:h00 horas,

na Sede Administrativa da Prefeitura do Município de Gurjão- PB, Rua Vicente Borges Gurjão,
158- Centro- sala onde se encontra instalada a Comissão), aí presentes os Senhores Aroido
Martins Sampaio, Alex Emiiíano Souza e Lindon Johnsons Nascimento Silva - servidores efetivos

(membros), respectivamente presidente e membros da Comissão de Processo Administrativo

Disciplinar designada peia Portaria n. 69\20'19, de 26 de Dezembro de 2019, procedeu-se à

instaiação da Comissão e tiveram inicio os'trabalhos relacionados com a apuração dos fatos
mencionados na referida portaria, do que, para constar, eu, Aroido Martins Sampaio , na
condição de Presidente da Comissão, lavrei a presente ata, que vai assinada por todos.

Presidente

Sdhs Nascimento Silva
Membro

(' oi
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GURJAO
Estado da Paraíba
CONTROUDORIA GERAL

COMISSÃO DE PROCESSO ADMINÍSTRATIVO DISCIPLINAR

TERMO DE FIDELIDADE
Processo Administrativo Discipiinar n"001\2019\PAD\PMG

Aos 11 (onze) dias do mês de Abril do ano de dois mil e Dezenove, às 08h00 horas, na Sede

Administrativa da Prefeitura do Município de Guijão- PB, Rua Vicente Borges Guijâo, 158Centro- sala onde se encontra Instalada, a Comissão), na presença do Presidente da
Comissão de Processo Administrativo Disciplinar designado pelo em ato normativo do Prefeito
Municipal, compareceu os senhores Alex Emiliano Souza e Lindon Johnsons Nascimento Silva-

servidores efetivos (membros), como membro desta, para dar inicio aos trabalhos da referida

Comissão. Declarando aceitar o encargo, comprometeu-se a atuar com fidelidade, discrição e
prudência, guardando sigilo sobre fatos e ocorrências objeto deste procedimento de apuração.

'Aroldo Martins üampaiD—
Presidente \PAD\CGM

\

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GURJAO
Estado da Paraíba
CONTROLADORIA GERAL

COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

ATA DE DELIBERAÇÃO
Processo Administrativo Disciplinar ns 001\2019\PAD\PMG

Aos 11 (onze) dias do mês de Abril do ano de dois ml! e Dezenove, às 09:h00 horas, na Sede

Administrativa da Prefeitura do Município de Gurjão- PB, Rua Vicente Borges Guijão, 158Centro- sala onde se encontra instalada a Comissão), ai presentes os Senhores Aroido
Martins Sampaio, Aiex Emiiiano Souza e Lindon Johnsons Nascimento Silva- servidores efetivos

(membros), respectivamente presidente e membros da Comissão de Processo Administrativo
Disciplinar designada peia Portaria n. 69\2019, de 26 de Dezembro de 2019, DELIBERARAM

sobre as intimar dando ciência do PAD e dando para apresentação defesa ao fatos
imputados aoa servidores municipais, sendo ;Hellyson Fideral Araújo de Oliveira, Maricélia
Aparecida da Silva, Bruno Rafael Cruz da Silva, Aline Cristina Lira de Souza Lima, Leuzene

Cordeiro Santiago, Adaila Teberges Cavalcanti, Olivia Gurjão de Carvaiho, AIlan Ricardo de
Andrade Pereira, Sandra Maria dos Santos Ramos Jacinto, Sebastião de Farias Ribeiro Neto,

Zilmarcio Cordeiro Rodrigues sendo, realizar diligências, soiicitar apuração especial,
solicitar documentos, etc.), do que, para constar, foi lavrei a presente ata, que vai assinada por
todos os membros da Comissão.

Presidente\PAD\CGM

Lindon J9lflí§Ôi1§l^ascimento Silva
Membro

Membro

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE QURJAO
ESTADO DA PARAÍBA
COMISSÃO DE PROCESSO ADMINSITRATIVO DISCIPUNAR

(ACUMULAÇÃO ILEGAL DE CARGOS)

NOTIFICAÇÃO

O Presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar., no uso de suas atribuições
legais, regimentais criada pela Portaria n. 69\2019, e em atenção ao que determina o art. 37,
inciso XVI da Constituição Federal de 1988- Matéria de Acumulação de Cargos Públicos,
RESOLVE:

NOTIFICAR o Sr. BRUNO RAFAEL CRUZ DA SILVA, para, no prazo de 10(dez) dias consecutivos,
apresentar defesa ou fazerem opção por um dos vínculos, sob pena de instaurar-se Processo

Sumário Disciplinar, conforme aponta o relatório do Tribunal de Contas da Paraíba, sobre as
acumulações ilegais, copia em anexo.

Gurjão- PB, 11 de Abril de 2019.

ns sampaip

O Presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar

limo.Sr.
BRUNO RAFAEL CRUZ DA SILVA

Rua Vigário Virginio,45-Santo Antônio
Campina Grande - PB-CEP 58.406-030

Qã.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GURJAO
ESTADO DA PARAÍBA
COMISSÃO DE PROCESSO ADMINStlRATIVO DISCIPLINAR

(ACUMULAÇÃO ILEGAL DE CARGOS)

NOTIFICAÇÃO

o Presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar., no uso de suas atribuições
legais, regimentais criada pela Portaria n. 69\2019, e em atenção ao que determina o art. 37,
inciso XVI da Constituição Federal de 1988- Matéria de Acumulação de Cargos Públicos,
RESOLVE:

NOTIFICAR o Sr. BRUNO RAFAEL CRUZ DA SILVA, para, no prazo de 10(dez) dias consecutivos,
apresentar defesa ou fazerem opção por um dos vínculos, sob pena de instaurar-se Processo

Sumário Disciplinar, conforme aponta o relatório do Tribunal de Contas da Paraíba, sobre as
acumulações ilegais, copia em anexo.

Gurjão-PB, 11 de Abril de 2019.

O Presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar

limo. Sr.

BRUNO RAFAEL CRUZ DA SILVA

Rua Vigário Virginio, 45-Santo Antônio
Campina Grande - PB-CEP 58.406-030

Co

o

Tribunal de Contas do Estado

11^.1 - Alertar quanto à necessidade de abertura de Procedimento Administrativo para apurar
ocorrência de acumulações Indevidas(Item 11.2);

A regra é a não acumulação de cargos/empregos/funções públicas de servidores ativos e
inativos. A Carta Magna permite em hipóteses pontuais a acumuiagâo. desde que haja compatibilidade de
horários.

No município de Gurjâo. faz-se necessária a abertura de Processos Administrativos com o

fito de apurar a regularidade dos casos de acumulação de cargos e empregos públicos, conforme pode se
constatar no sitio eleônico <http://tce.pb.gov.br/paineis/acumulacaode-vinculos-publicos>. Segue abaixo rol
ilustrativo de algumas das acumulações identificadas:

" Painc! ds Acumulação ds Vínculos Públicos
Paíodo

Esfera

C.P.f.

\ QTOEdeAcumulações HomedoSeiridcr
' {Txs"
V,

Orçá:
P'5's;u,fjVwepil34 Sur.k

Estajo

^ Ranking ds Vínculos Públicos .
§QIDE de VÍKjiíB 13?3f5ía(?3)
CPi.
1

iQTOE de s"iak;s Rio Gra-íe co:kftê(Wi iQlK devíicciias ex PíraaxbucofPE)

1CISE de rircuios lo Ceará(CE) ■ >

Nonedo Servidor

"mOM-" HEllYSOIinOElARAUJOOEOUVEIRA

2

»".723.414-" HARICEIIAAPARECIDAOASIIVA •

3

'".4(^34-'' SRUHORAfAElCnnOASUVA -

4

""mísa-" AlfflE(RlSnHAURABtSCU2AUU4 •

5

"M6)i04-*' lEUtEIIECOROElROSANlIAGO

G

"•.044.124'' AOAIWIEBERGESttMKAIIIt /

'jcr

7

'"íiaiM" OUVIAGURJAOOECARVAIHO-

8

•"JS1734-" AllAHRlCARDOOEAIlORAOEKRtlRA-'

í

'".447.164" SANDRAMARIADOSSAHTOSRAMOSJACiriIO-

10

"'.588J44-" SEBASTIAOOEFARIASRIBEIROMEIO •

11

•"a3S.S04-" ZllUARCIO CORDEIRO RODRIGUES

't-ír-

''-f

^ '' 'í" ^ ^

O'")!'

'Tí►'ei.

<,'■.( '4

*•' '--'i

/

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE QURJÂO
ESTADO DA PARAÍBA
COMISSÃO DE PROCESSO ADMINSITRATIVO DISCIPLINAR

(ACUMUUÇÃO ILEGAL DE CARGOS)

NOTIFICAÇÃO

O Presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar., no uso de suas atribuições
legais, regimentais criada pela Portaria n. 69\2019, e em atenção ao que determina o art. 37,
inciso XVi da Constituição Federal de 198S- Matéria de Acumulação de Cargos Públicos,
RESOLVE:

NOTIFICAR a Sra. ADAÍLA TEBERGES CAVALCANTE, para, no prazo de 10 (dez) dias
consecutivos, apresentar defesa ou fazerem opção por um dos vínculos,sob pena de instaurarse Processo Sumário Disciplinar, conforme aponta o relatório do Tribunal de Contas da
Paraíba,sobre as acumulações ilegais, cópia em anexo.

Gurjão-PB, 11 de Abril de 2019.

í&Samiaaia.
O Presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar
WSraõMa

limo. Sra.

ADAÍLA TEBERGES CAVALCANTE
Rua Tiradentes, 109 APT 402- Centro
Campina Grande-PB-CEP 58.400-283

V.'

%ffo
Al\/co

Q*j:;e ViVcu os -a -a'ar3a(^S:

QTD:ce Ví-cuios -e
Nome do Servidor

•".908.084-" HELIYSON FIDEL ARAÚJO DE OLIVEIRA

"*729414-" MARICELIA APARECIDA DA SILVA

C.P.F.

X

No.

2

SEBASTIÃO DE FARIAS RIBEIRO NETO

SANDRA MARIA DOS SANTOS RAMOS JACINTO

OLIVIA GURJAO DE CARVALHO

♦".447.1G4--*

HELDERDINIZ SANTANA

ZILMARCIO CORDEIRO RODRIGUES

ADA1U TEBERGES CAVALCAMH

••*.588.344-"

MARIA RITA ARAÚJO DOS SANTOS

•".918.S14-"

6

5

"•.835.904"

ANDRÉA BAR60ZA LOURENCO

"*.044.124-"

7

"•6SS.624-"

"M46.394-"

JULIANA GONÇALVES GOUVEIA

3

8

"•.34S.094-"

4

9

"•.083.864-"

Estado

Sr

Estera
".'r:!

TipodeVírculo

íf»; .:

c

Carço

0"DEceVÍ-cu::ísr- ^f-aTisuc:{-i;

Ranking (Jg Vínculos Públicos
C-'3-cs ss'Jití íí.\;

Orjêo
-'«'•".■•a C'.'i:ira're G.',So

jua; ;e

TOTAL

Localização dos Vínculos

rjo.-a

Detalhes dos Vínculos dd Servidor

10

Nome Co Servidc

11

C PF.
12—"• iCi .l~E::R3r5 CAVi.CA';"

ACmíssèo
19SS-DI-21

12-"

lDA:Ll,*rí:R£rS CAVA.CAT.

í538-j3-32

í

Jornada

>

Remuneração

^ C"DE ;e Ví-cu-as-o Cea^a (Cr:

Matricula

RSA -Aõ,13

O

AMco

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GURJAO
ESTADO DA PARAÍBA
COMISSÃO DE PROCESSO ADMINSITRATIVO DISCIPUNAR

(ACUMULAÇÃO ILEGAL DE CARGOS)

NOTIFICAÇÃO

O Presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar., no uso de suas atribuições
legais, regimentais criada pela Portaria n. 69\2019, e em atenção ao que determina o art. 37,
inciso XVi da Constituição Federal de 1988- Matéria de Acumulação de Cargos Públicos,
RESOLVE:

NOTIFICAR o Sr. ZILMÁRCIO CORDEIRO RODRIGUES, para, no prazo de 10 (dez) dias
consecutivos, apresentar defesa ou fazerem opção por um dos vínculos,sob pena de instaurarse Processo Sumário Disciplinar, conforme aponta o relatório do Tribunal de Contas da
Paraíba,sobre as acumulações ilegais, cópia em anexo.

Gurjão- PB,11 de Abril de 2019.

O Presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar

limo. Sr.

ZILMÃRCIO CORDEIRO RODRIGUES
Rua Jorge Mendonça,406- Centro
Nova Palmeira- PB-CEP 58.184-000

■

_
■'

:

... }
..

\

.i \

;v v. \ •
X -J

í

'

"^c^e (R'J

■ ■:

if«:

Tipo de Vínculo

C'S£ :e \'íi-cu'D5 e-r ^s-s-suc

Rankifig de Vínculos Públicos
ce vr-cu is "c R o 3'9-:e

C.P.F.

:Cê V I-Cu 5! -S -5'SiCS .-5

—.729.414-"

Nome do Servidor

Mo.

"*.908.084-" HELLYSON FIDEL ARAÚJO DE OLIVEIRA

MARICELIA APARECIDA DA SILVA

2

1

OLIVIA GURJAO DE CARVALHO

ADAILA TEBERGES CAVALCANTI

*•*.447.164-** SANDRA MARIA DOS SANTOS RAMOS JACINTO

"*.044.124-**

'".588.344-** SEBASTIÃO DE FARIAS RIBEIRO NETO

•".918.514-"

5

a

6

•".146.394-"

•".835.904--* ZILMíARCIO CORDEIRO RODRIGUES

3

7

*".655.624-" MARIA RITA ARAÚJO DOS SANTOS

HELDERDINIZ SANTANA

8
9

•".083.864-" JULIANA GONÇALVES GOUVEIA

Orgso

;i5Ji

cca' ce ú-'jio

TOTAL

Localização dos Vínculos

::»! 2-e*eT.'8

Esfera

•

5

Detalhes dos Vínculos do Servidor(

23

Estaco

•".34S.094-" ANDRÉA BARBOZA LOURENCO

2.C02. SuzS

0C0RD3 2.0

^ODP. C-'JÕS

:
.Mis: O COFT: s.o

ticme CO Servidor

11

C.PF.

10

ASmlssIo

1Z-.--'j5-LL

(

Cargo

Jornada

Remuneração

:e vr-ía!C5-c Ce!'á'.Cí ; - >

f.Iaficuls

RSõ 572.63

O

CO

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GURJAO
ESTADO DA paraíba
COMISSÃO DE PROCESSO ADMINSITRATIVO DISCIPUNAR

(ACUMULAÇÃO ILEGAL DE CARGOS)

NOTIFICAÇÃO

O Presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar., no uso de suas atribuições
legais, regimentais criada pela Portaria n. 69\2019, e em atenção ao que determina o art. 37,
inciso XVI da Constituição Federal de 1988- Matéria de Acumulação de Cargos Públicos,
RESOLVE:

NOTIFICAR a Sra. MARICELIA APARECIDA DA SILVA, para, no prazo de 10 (dez) dias
consecutivos, apresentar defesa ou fazerem opção por um dos vínculos,sob pena de instaurarse Processo Sumário Disciplinar, conforme aponta o relatório do Tribunal de Contas da
Paraíba,sobre as acumulações ilegais, cópia em anexo.

Gurjão- PB,11 de Abril de 2019.

Sampaio

O Presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar

limo. Sra.
MARICELIA APARECIDA DA SILVA

Rua Compositor Rosil Cavalcante,855/ APT 003 EL H - Novo Bodocongo
Campina Grande- PB -CEP 58.100-000

5?

!\

J

^ranco

Aamlstès

2C1--11-01

2:12-310:

@
OTDõ
Cê
ss
.53"uC-fV
o3Pi(êC3P
j'íc-a-'3 V
.oN
.F.P.C
rodivreS
emoN
od

DA
SIAPARECI
MARI1
LC■«•VA".EL729D,I4A1
CPF.

OLI2
DE
ARAÚJO
HELLYSON
LEDIV*EI".90R8.F0A84
«•

ITEBERGES
3
TALINACLA"*.0DA4VAC.124
4
-V"m*.91I8H.A5O14
OLIGURJAO
CARVAL
DE

Mome CoServiflor

S lV-

j-w-S L/í

1»jC=l:íí=íS:CíCí3íS L/A

iR'

-^iCE»

SANTOS
SANDRA
JACIDOS
RAMOS
5
MARI
•N".4TO7.A164
344
NETO
6
SEBASTI
FARI
DE
ORI*E••".BIA5Ã88SRO

ZIRODRI7
CORDEI
LMARCIa*G•".8UES3R5.9O04
a*

SANTANA
8
HELDE"*R.1D46IN.39IZ4
•a*".65 A624
DOS
RITA
SOTNAS
9
MARI
ARAÚJO
a*

B10
ANDRÉA
ARBOZAL•O".U34R5E.N0C9O4
m»

JULI11A•".0NA8V3ES.8A64
GONÇAL
GOUVEI

Esfera

"-•csii

i
Cargc

•

.... ..j.. .

'jz ct V^'"cj'05 fr -e'-3***0üc:

TisoaeVírculo

*tê'êSM sJ:

Ranking de Vínculos Públicos

Orçào

p'e'ei':^'a'.'uricioa'oe Gurjâo

Sgtos

"w*"CS'.'-'i:ca'cs 5s-Ce-e

TOTAL

Localização dos Vínculos

Detalhes dos Vínculos do Servidor (

Estsoo

53

(

Jorrada

^ C'DE -ô '/['"Cu^cí

Matricula

Ce5'á (Zz'
^

Remjreraçâo

P,S7 193,:
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O
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 6URJA0
ESTADO DA PARAÍBA
COMISSÃO DE PROCESSO ADMINSITRATIVO DISCIPLINAR

(ACUMUUÇÃO ILEGAL DE CARGOS)

NOTIFICAÇÃO

O Presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, no uso de suas atribuições
legais, regimentais criada pela Portaria n. 69\2019, e em atenção ao que determina o art. 37,
inciso XVI da Constituição Federal de 1988- Matéria de Acumulação de Cargos Públicos,
RESOLVE:

NOTIFICAR o Sr. SEBASTIÃO DE FARIAS RIBEIRO NETO, para, no prazo de 10 (dez) dias
consecutivos, apresentar defesa ou fazerem opção por um dos vínculos, sob pena de instaurarse Processo Sumário Disciplinar, conforme aponta o relatório do Tribunal de Contas da
Paraíba,sobre as acumulações ilegais, cópia em anexo.

Gurjão-PB,11 de Abril de 2019.

msSãmpãiõ

O Presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar

limo. Sr.

SEBASTIÃO DE FARIAS RIBEIRO NETO
Rua Praça Cel. Gurjão, 78- Centro
Gurjão- PB -CEP 58.670-000

■ .i

^
.'.i

VT »

■

'

•• ^t

•

í* \ tf '

^fíTS

O

5

6

3

2

1

Na

"*.588.344--*

"*.447.164-"

"*.918.514--*

*".044.124--*

"*.908 084--*

"*.729.414--*

C.P.F.

HELDERDINIZ SANTANA

ZILMARCIO CORDEIRO RODRIGUES

SEBASmO OE FARIAS RIBEIRO NETO

SANDRA MARIA DOS SANTOS RAMOS JACINTO

OLiVIA GURJAO DE CARVALHO

ADAIIA TEBERGES CAVALCANTI

HELLYSON FIDEL ARAÚJO DE OLIVEIRA

MARICELIA APARECIDA DA SILVA

ANDRÉA BARBOZA LOURENCO

MARIA RITA ARAÚJO DOS SANTOS
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO
ESTADO DA PARAÍBA
COMISSÃO DE PROCESSO ADMINSITRATIVO DISCIPLINAR

(ACUMULAÇÃO ILEGAL DE CARGOS)

NOTIFICAÇÃO

O Presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar., no uso de suas atribuições
iegais, regimentais criada peia Portaria n. 69\2019, e em atenção ao que determina o art. 37,
inciso XVI da Constituição Federal de 1988-Matéria de Acumulação de Cargos Públicos,
RESOLVE:

NOTIFICAR o Sr. HELLYSON FIDEL ARAÚJO DE OLIVEIRA, para, no prazo de 10 (dez) dias
consecutivos, apresentar defesa ou fazerem opção por um dos vínculos,sob pena de instaurarse Processo Sumário Disciplinar, conforme aponta o relatório do Tribunal de Contas da
Paraíba,sobre as acumulações ilegais, copia em anexo.

Gurjão-PB, 11 de Abril de 2019.

ms.Sampaifr
O Presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar

limo. Sr.
HELLYSON FIDEL ARAÚJO DE OUVEIRA

Rua 15 de Novembro,S\N -Centro
São João do Cariri- PB-CEP 58.590-000

^>4
f

C.P.F.

MARICELIA APARECIDA DA SILVA

® CDE ce V'-eu os
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PREFEITURA DO MUNICiPIO DE GURJAO
ESTADO DA PARAÍBA
COMISSÃO DE PROCESSO ADMINSITRATIVO DISCIPLINAR

(ACUMULAÇÃO ILEGAL DE CARGOS)

NOTIFICAÇÃO

O Presidente da Comissão de Processo Administrativo Discipiinar., no uso de suas atribuições
legais, regimentais criada pela Portaria n. 69\2019, e em atenção ao que determina o art. 37,
inciso XVI da Constituição Federal de 1988- Matéria de Acumulação de Cargos Públicos,
RESOLVE:

NOTIFICAR a Sra. SANDRA MARIA DOS SANTOS RAMOS JACINTO, para, no prazo de 10 (dez)
dias consecutivos, apresentar defesa ou fazerem opção por um dos vínculos, sob pena de
instaurar-se Processo Sumário Discipiinar, conforme aponta o relatório do Tribunal de Contas
da Paraíba,sobre as acumulações ilegais, cópia em anexo.

Gurjão-PB,11 de Abril de 2019.

O Presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar

limo. Sra.
SANDRA MARIA DOS SANTOS RAMOS JACINTO

Rua Professor Luis de Queiroz, 158-Centro
Gurjão- PB-CEP 58.670-000
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No.
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"•.908.084-"

***.729.414-**

C.P.F.

SEBASTIÃO DE FARIAS RIBEIRO NETO

SANDRA r.4ARIA DOS SANTOS RAMOS JACINTO
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO
ESTADO DA PARAÍBA
COMISSÃO DE PROCESSO ADMINSITRATIVO DISCIPLINAR

(ACUMUUÇÃO ILEGAL DE CARGOS)

NOTIFICAÇÃO

o Presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar., no uso de suas atribuições
legais, regimentais criada pela Portaria n. 69\2019, e em atenção ao que determina o art. 37,
inciso XVI da Constituição Federal de 1988- Matéria de Acumulação de Cargos Públicos,
RESOLVE:

NOTIFICAR a Sra. MARICELIA APARECIDA DA SILVA, para, no prazo de 10 (dez) dias
consecutivos, apresentar defesa ou fazerem opção por um dos vínculos, sob pena de instaurarse Processo Sumário Disciplinar, conforme aponta o relatório do Tribunal de Contas da
Paraíba,sobre as acumulações ilegais, cópia em anexo.

Gurjão- PB, 11 de Abril de 2019.

SampaiQ

O Presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar

limo. Sra.
MARICELIA APARECIDA DA SILVA

Rua Compositor Rosil Cavalcante,855/ APT 003 EL H - Novo Bodocongo
Campina Grande- PB -CEP 58.100-000

BRANCO
f

\

387

Tribunal de Contas do Estado

11.2.1 - Alertar quanto à necessidade de abertura de Procedimento Administrativo para apurar
ocorrência de acumulações indevidas(Item 11.2);

A regra é a não acumulação de cargos/empregos/funções públicas de servidores ativos e

inativos. A Carta Magna permite em hipóteses pontuais a acumulação, desde que haja compatibilidade de
horários.

No município de Gurjâo. faz-se necessária a abertura de Processos Administrativos com o

fito de apurar a regularidade dos casos de acumulação de cargos e empregos públicos, conforme pode se
constatar no sitio eleônico <http://tce.pb.gov.br/paineis/acumulacaode-vinculos-publicos>. Segue abaixo rol
ilustrativo de algumas das acumulações identificadas;
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO
ESTADO DA PARAÍBA
CONTROUDORIA GERAL

COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

Memorando n".001\2019/CPAD\PMG

Gurjâo(PB). 12 de Abril de 2019

Ao;Sr. Ronaldo Ramos de Queiroz

Prefeito Municipal
De: Aroldo Martins Sampaio

Presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar

Assunto: Comunica instalação da Comissão de PAD

Senhor Prefeito Municipal,

Na qualidade de Presidente da Comissão de Processo Administrativo Discipiinar - Rito Sumário,
designado pela Portaria n° 69\2019, e no uso das atribuições que me são conferidas e tendo em
vista o disposto no art. 91° da Lei Municipal n"93/1991, comunico-lhe a Vossa Excelência que
no dia 12 de Abrii de 2019, esta Comissão instalou-se e deu início aos seus trabalhos, como
dito na portaria supra citada.

Presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar

D

.JÉ

■>'

K}My
Tribunal de Contas do Estado

à necessidade de abertura de Procedimento Administrativo para apurar

ocorrência de acumulações Indevidas (Item 11.2);

A regra é a nâo acumulação de cargos/empregos/funções públicas de servidores ath/os e

Inativos. A Carta Magna permite em hipóteses pontuais a acumulação, desde que haja compatibilidade de
horários.

No município de Gurjão, faz-se necessária a abertura de Processos Administrativos com o

fito de apurar a regularidade dos casos de acumulação de cargos e empregos públicos, conforme pode se
constatar no sitio eleônico <http;//lce.pb.gov.br/paineis/acumulacaode-vinculos-publicos>. Segue abaixo rol
ilustrativo de algumas das acumulações identificadas:
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 6URJÃ0
ESTADO DA PARAÍBA

COMISSÃO DE PROCESSO ADMINSITRATIVO DISCIPLINAR

(ACUMULAÇÃO ILEGAL DE CARGOS)

NOTIFICAÇÃO NS.001/2019

O Presidente da Comissão de Processo Admínsitrativo Disciplinar., no uso de suas atribuições
legais, regimentais criada pela Portaria n. 69\2019, e em atenção ao que determina o art. 37,
inciso XVI da Constituição Federal de 1988- Matéria de Acumulação de Cargos Públicos,
RESOLVE:

NOTIFICAR os Servidores Públicos Municipal, abaixo relacionados, para, no prazo de 10(dez)
dias consecutivos, apresentarem defesa ou fazerem opção por um dos vínculos,sob pena de
instaurar-se Processo Sumário Disciplinar.

Endereço: Controladoria Geral do Município- Edifício-Centro Administrativo- Prefeitura
do Município de Gurjão - Rua Vicente Borges Gurjão, 158- Centro- Gurjão- PB.

Orde

CPF/MF

Nome do Servidor

Vínculos

m

01

•*•308084

02

•••729.414

Hellyson Fldel Araújo de Oliveira
Maricella Aparecida da Silva

03

•••466234

Bruno Rafael Cruz da Silva

04

•••970658

Aline Cristina Lira de Souza Lima

OS

"*161504

Leuzene Cordeiro Santiago

06

♦•♦044124

Adaila Teberges Cavalcanti

07

♦♦♦918514

Olivia Gurjão de Carvalho

08

♦♦♦163734

AIlan Ricardo de Andrade Pereira

09

♦♦♦447164

Sandra Maria dos Santos Ribeiro

10

•♦♦588344

Sebastião de Farias Ribeiro Neto

11

♦♦♦835904

Zilmarco Cordeiro Rodrigues

03(PB)+ 01(CE)

03(PB)
03(PB)
03(PB)
03(PB)
03(PB)
03(PB)
02(PB)
02(PB)

Neto

02(PB)
02(PB)

i, 11 de Abril de 2019.

moaio

O Presidente da Comissão de Processo Administrativo Discipiinar

\

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO
ESTADO DA PARAIBA
COMISSÃO DE PROCESSO ADMINSITRATiVO DISCIPLINAR

(ACUMULAÇÃO ILEGAL DE CARGOS)

NOTIFICAÇÃO N2.001/2019

O Presidente da Comissão de Processo Admlnsltrativo Disciplinar., no uso de suas atribuições
legais, regimentais criada pela Portaria n. 69\2019, e em atenção ao que determina o art. 37,
inciso XVI da Constituição Federal de 1988- Matéria de Acumulação de Cargos Públicos,
RESOLVE:

NOTIFICAR os Servidores Públicos Municipal, abaixo relacionados, para, no prazo de 10(dez)
dias consecutivos, apresentarem defesa ou fezerem opção por um dos vínculos,sob pena de
instaurar-se Processo Sumário Disciplinar.

Endereço: Controladoria Geral do Município - Edifício-Centro Administrativo-Prefeitura
do Município de Gurjão - Rua Vicente Borges Gurjão, 158- Centro- Gurjão- PB.

CPF/MF

No;ne do Servidor

01

•••908084

02

•*•729.414

Hellyson Fidel Araújo de Oliveira
Maricella Aparecida da Silva

03

•••466234

Bruno Rafael Cruz da Silva

04

•••970658

Aline Cristina Ura de Souza Uma

05

♦•*161504

Leuzene Cordeiro Santiago

06

•♦•044124

Adaiia Teberges Cavalcanti

07

•••918514

Olivia Gurjão de Carvalho

08

•••163734

Ailan Ricardo de Andrade Pereira

09

•••447164

Sandra Maria dos Santos Ribeiro

10

•••588344

Sebastião de Farias Ribeiro Neto

11

•••835904

Zilmarco Cordeiro Rodrigues

Orde

*

Vínculos

m

03(PB)+ 01(CE)

03(PB)
03(PB)
03(PB)
03 (PB)
03 (PB)
03(PB)
02 (PB)
02 (PB)

Neto

Guriao (PB), 1

02(PB)
02 (PB)

irõê"2DI9

artmgbampãiã

O Presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar

branco

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GURJÂO
ESTADO DA PARAÍBA
CONTROLADORIA GERAL

COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

Memorando n".001\2019/CPAD\PMG

Gurjão(PB), 12 de Abril de 2019

Ao:Sr. Ronaldo Ramos de Queiroz

^

Prefeito Municipal
De: Aroldo Martins Sampaio

Presidente da Comissão de Processo Administrativo Discipiinar

Assunto: Comunica instalação da Comissão de PAD

Sentior Prefeito Municipal,

Na qualidade de Presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar-Rito Sumário,
designado pela Portaria n° 69\2019, e no uso das atribuições que me são conferidas e tendo em
vista o disposto no art. 91° da Lei Muriicipal n° 93/1991, comunico-lhe a Vossa Excelência que
no dia 12 de Abril de 2019, esta Comissão instalou-se e deu inicio aos seus trabalhos, como
dito na portaria supra citada.

Sambãlo

=

Presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar

\

jj

n

PREFEITURA DO MUNÍCIPIO DE GURJAO
ESTADO DA PARAÍBA

CONTROLADORIA GERAL

PROCESSO N.'001\2019\PAD/PMG

FOLHA DE DESPACHO DE PROCESSO

D. H.

Foram apresentadas as defesas
seguintes pelos representados,
nestes autos administrativo.

Em. 07 de M^n Hp 2019.

amoaiQ

Controiador- Geral

JTuAAj f^AhlOj SotGCS
Itálo Ruan Ramos Borges
Estagiário

(-3M
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GURJÂO
ESTADO DA PARAÍBA

GABINETE MUNICIPAL

DECRETO MUNICIPAL N° 030, DE 17 DE JANEIRO DE 2019

Estabelece medidas de contenção de gastos com
pessoal no âmbito do Poder Executivo do Município
^

de Guijão, Estado da Paraíba e toma outras
providências.

PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GURJÂO , Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições
legais previstas no art 73. VIII da Lei Orgânica do Município,e

CONSIDERANDO, a necessidade de ação planejada e transparente, prevenindo riscos e

corrigindo desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, a fim de alcançar
responsabilidade na gestão fiscal conforme dispõe a Lei de Responsabilidade Rscal n®
101/2000;

CONSIDERANDO a queda de receitas transferidas da União e dos Estados para o Município dependente de repasses foderais,sem que com isso suspenda as ações administrativas em prol
da coletividade obrigando toda a Sociedade, e por conseqüência o Poder Público, a envidar
mais esforços para aperfeiçoar suas ferramentas de controle e otimização de gastos.

CONSIDERANDO que os valores repassados ao Município pelo Federal para a manutenção de

programas, planos e projetos por eles criados não são suficientes para a cobertura das despesas
efetivamente realizadas de tais programas, o que obriga o Município dispor de grandes valores,
com recursos próprios, para complementar o custo total de diversos programas, em especial a
redução drástica de recursos repassados pelo Governo Federal do programa que mantém
o Serviço, Convivência e Fortalecimento de Vinculo

CONSIDERANDO a obrigação continua de planejar, acompanhar e avaliar as ações do Poder
Executivo no tocante à gestão orçamentária, financeira e administrativa.

CONSIDERANDO a necessidade de dotação orçamentária e capacidade financeira para
atendimento das despesas de caráter contínuo, tais como folha de pagamento e encargos dela
decorrentes. Inclusive 13° salário e férias,^ua,luz, precatórios, decisões judiciais, convênios e
contratos firmados levando em conta o regime de competência da despesa.
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CONSIDERANDO a necessidade de redução de despesas e adequação da folha de pagamento,
de limitação de empenhes e movimentação financeira com o objetivo de manter, na execução
orçamentária,o equilíbrio das contas públicas para o exercício financeiro vigente;
CONSIDERANDO a necessidade de adoção de medidas administrativas imediatas, com vistas à
redução de despesas para garantir o funcionamento correto e adequado dos serviços básicos
essenciais.

CONSIDERANDO que, apesar de não haver melhoras nos valores advindos do RPM e das
transferências governamentais, houve um aumento significativo das obrigações dos Municípios

na prestação de serviços à população, em espetíal na área de educação, saúde e assistência
social,-

CONSIDERANDO a necessidade contínua de acompanhamento e redução das despesas com
pessoal e encargos sociais, que tem um peso significativo no orçamento do Município;
CONSIDERANDO,o atual cenário econômico do país com a crescente diminuição da atividade
econômica e conseqüente perda de receita por parte do setor público, que alcançou as finanças
desta Municipalidade;

CONSIDERANDO, o estabelecido na Lei Municipal n. 331\128, ail 12, V e cximbinado com a

clausula décima dos contratos administrativos de admissão temporária por excepcional
interesse públicos pactuados com diversos contratados da Secretaria Municipal de Assistência
Social.

CONSIDERANDO que as medidas adotadas se constituirão de instrumento básico de prevenção
do equilíbrio fiscal preconizado pela Lei de Responsabilidade Rscal para o estabelecimento de
um padrão de gestão responsável, DECRETA:

ArL 1". Fica instituída, a partir da publicação deste Decreto, as seguintes determinações quanto
a redução e contenção de despesas com pessoal:

a) Novas nomeações de servidores efetivos e cargos em comissão, contratações temporárias,
para suprir vagas existentes na administração municipal, ressalvadas as situações de

excepcional interesse público, devidamente jusÉcadas, e aquelas decorrentes da reposição de
aposentaria ou falecimento de servidores das áreas de saúde e educação, ou por ordem judiaal
condicionada a aprovação do Sr. Prefeito Municipal.

b) Concessão de licenças para tratar de interesses particulares, quando implicarem em
nomeações para substituição que acarretarem aumento de despesas na tolha de pagamento
com pessoal;

c) o afastamento ou cessão de servidor, com ônus para o município, para quaisquer órgãos
federal, estaduais e municipais;
d) resdndir por motivo de interesse publico do Poder Executivo Municipal (art. 12 da lei
Municipal n. 331\2018, V), os Contratos Administrativos para Admissão Temporária de
Por Excepcional Interesse Público n® 19/2018, a contratada RITA DE

SOARES, portador do CPF n® 025.321.454-80, Cargo Agente Social de
contratada MARCIA DE FARIAS SOUTO, portadora do CIC\MF n.
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Agente Social de Cultura e Artes; o contratado ALLAN RICARDO DE ANDRADE PEREIRA,
portador do CIC\MF n. 019.163.734-37- caigo de Agente Social de Atividade Recreativa,amt)os
exerce suas funções junto a Secretaria Municipal de Assistência Social, cujo ingresso no
Serviço Publico Munídpal de forma temporária fòi mediante processo seletivo n.01\2018. na

forma do art. 3° da Ljei Municipal n.3311^18,ficando determinado a Coordenação de Recursos
Humanos da Prefeitura Municipal, a proceder com a notificação dos mesmos , na forma da
clausula décima dos contratados administrativo de admissão temporária de pessoal por
interesse publico, bem como determinar o setor de Tesouraria\contabilidade a proceder com o
pagamento de férias proporcionais a quem direito.

e)suspender as autorizações para que os servidores possa freqüentar põs^raduação em nível
de mestrado e doutorado por 6 (seis) meses, observado que somente o servidor efetivo
municipal, com o estágio probatório completo, poderá ser autorizado a afastar-se do exercido

das atribuições do seu cargo para estudo ou missão cientifica, cuiturai ou artística ou para
estudo ou missão especial de interesse do Município de Gurjão, após o tramite administrativo do
seu pedido.

Art 2. As medidas ora detenninadas somente poderão ser suspensas quando a despesa com
pessoal seja reduzida a patamares abaixo do limite prudenciai estabelecido pelo art. 22 da Lei de
Responsabilidade Fiscal.

§ 1®. A suspensão das medidas poderá ser gradativa, ranforme se obtenham resultados
positivos à redução das despesas com pessoal e outras despesas correntes.
§ 2®. Caso as medidas ora adotadas
Responsabilidade Rscal, outras
com pessoal.

Edificio-Centro Administrativo,
17 de Janeiro de 2019 - 57

^cientes para atender aos ditames da Lei de
;, visando sempre a redução de despesas
j

MiJincipal d&Gurjão, Es
çâo.mittco;

Ronajdb/iamosdsi^ueitQs

J ,

■ ',■

-í ■! ; ! ■ ^

'

"v 'lij' ' ! - '.) "O ;Sl^,'>.' \ih ■ ' '

' \ i.F\ ^ ^
■ 'Xv :

{•"1-; ' ■

,■

i■i

r-/: V"'\ r ' i:

*'.

". :

OíllAí

:'r:L;'í
,r.

'.'AA : :. ■■■

i/

so , 20rr:;-;r'; .'A' fA, :;.":-;"; i

' ,.

/''j *■.

,

1 oi)

,:

".Ov 'M3:-

o

■ 'Ni^-ZiC:
..

^

-J" .:3:' ,í': :' í\

0'!,^;: ;.:v -3 o''- ^

•

•

.A

üi^nníA;.-:

■ ■':
.'

3i;

3)1) v: :
'):.3r'0

3'. ■
i, v

■■ / . ■

;'C!, L'"/.:íiC*^AA-'S
'i'."./

;l Ei)'.

- .í r-3.;.

DEFESA:

Eu Sebastião de Farias Ribeiro Neto CPF: 033.588.344.33, RG:
1549077 SSPB. Residente: Praça Coronel Gutjão, 78. Estado Civil: Divorciado,

afirmo que trabalho com o cargo Enfermeiro, na unidade mista (Aristóteles
Correia de Queiroz) do município de Guijão/PB, com expediente de terçasfeiras, sextas-feiras e domingo, com carga horária de 30 horas semanais.
Trabalho também na unidade mista (Humberto Matias de Medeiros)de Santo
André/PB, localizado à 18 km da cidade de Gurjâo, com carga horária de 30
horas semanais, com expediente nas segundas-feiras e quartas-feiras. Declaro
\que tenho compatibilidades de horários nos(02) municípios citados acima.

Sebastião de Farias Ribeiro Neto ^
Corem: 521467

Gunão-PB 13/05/ 2019
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

COMISSÃO DISCIPLINAR
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DISCIPLINAR
PARA DEPOIMENTO DOfA^ SERVIDORTA)

Processo n** 030/2018

Servidor: SEBASTIÃO DE FARIAS RIBEIRO NETO

Aos 10/05/2018, em horário determinado, no Auditório da Unidade Mista de Saúde, deste

município, esta comissão se reuniu, com a finalidade de colher o depoimento pessoal do{a) servidor(a)
qualificado no processo em epígrafe. INDAGADO(A) acerca do acumulo de cargos, conforme identificação

feita pelo TCE/PB no Proc. TC 00191/17(fls 755 e 756-Item 11.1.4), disse: Que trabalha como Enfermeiro
na Unidade Mista de Saúde do município de Gurjão/PB,com expediente de terças-feiras, sextas-feiras e
domingo,com carga de SOhoras semanal. Que trabalha na Unidade Mista de Saúde de Santo André,com
expediente nas segundas-feiras e quartas-feiras, com carga de 30 horas semanal. Nada mais foi declarado
pelo(a) interrogado(a).Em ato contínuo a Presidente da Comissão informou que o(a)interrogado(a)será
notificado(a) para apresentar defesa escrita comprovando a veracidade das informações prestadas, e,
ratificar a legalidade do acumulo nos termos da Constituição Federal,em seu artigo 37.

Santo André, 10 de Maio de 2018.

REJANECOUt

E OLIVEIRA

Presidente da Comissão Disciplinar

ANCELMO ANTONIO OTALMEIDA ARAÚJO

GILDE'^ BEJAJÍaM DANTAS DA SILVA

Membro

Secretária

SEBASTIÃO DE FARIAS RIBEIRO NETO

Servidoifa) mterrogado(a)

Rua Fenelon Medeiros, n* 57,Centro-CEP:58675-000-Santo Andié-PB
CNPJ:01.612.511/0001.27

DECLARACAO

Eu, ZILMARCIO CORDEIRO RODRIGUES, brasileiro(a), estado dvil: Solteiro, servidor(a)
público(a) municipal, CPF n° 033.835.904-45 e da Cédula de Identidade sobRG n 2.073.296 SSP/PB,
residente e domiclliado(a) à Rua: Celino Cantalice da Nóbrega, n" 2880, Bairro: Gouveião, da cidade de
Soledade-PB; CEP: 58.155-000,

S DECLARO compatibilidade empregatfcia de vínculos públicos de efétivo exercício, nos
predsos termos do art. 37°, indso XVI, da Constituição Federal, que diz:

XV7 - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto,
quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer
caso o disposto no inciso XI: (Redação dada pela Emenda
Constítuclonal n° 19, de 1998)

a) a de dois cargos de professor, (Redação dada pela Emenda
Constitucional n"19, de 1998)

b)a de um cargo de professor com outro técnico ou cientifico;(Redação
dada pela Emenda Con^donaln"19, de 1998)
c) a dê dois cargos ou empregos privatívos de profíssionais de saúde,
com profissões regulamentadas; (Redação dada pela Emenda
Constitucional n"34, de 2001)(grihs nossos).

Através de documentação que consta no anexo deste,também dedaro compatibilidade de carga

horária, mediante exposto pelas referidas repartições públicas as quais estou lotado.y
Dedara ainda, que a parte requerente é conhecedora das sanções dvis, administrativas e
criminais, caso a presente declaração não porte verdade. ^

^

lfrT72/?C^í^

Soledade, PB,06 de Maio de 2019.

ft /

Zilmarcio Cordeiro Rodrígu
Declarante
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SEBASTIÃO DE FARIAS RIBEIRO NETO

ZILMARaO CORDEIRO RODRIGUES

HELDERDINIZ SANTANA

MARIA RITA ARAÚJO DOS SANTOS

ANDRÉA BARBOZALOURENCO

JULIANA GONÇALVES GOUVEIA

•".588.344-"

•".83S.904-"

"".146.394-*»

"*.655.624-"

•".345.094-"

•".083.864-"
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Nome do Servidor

SANDRA MARIA DOS SANTOS RAMOS JACINTO

•".447.164-"

C.P.F.

OLIVIA GURJAO DE CARVALHO

•"918.S14-"

Admissão

ADAILA TEBER6ES CAVALCANTI

•",044.124-"

3

4

>

^ -A
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Estado

'

P'e*eitL's '.'^nioioí: oe Soiecsse

Orgào

Localização dos Vmculos

TOTAL

: :i' P-e*€.tu'a V'.n.:ic8i ce 3»'.so

: :i;

Esfera

)

Tipo de Vínculo

"DE ce . ''cj rs

Ranking de vínculos Públicos

Dotalhcs dos Vínculos do Servidor (

-

HELLYSON FIDEL ARAÚJO DE OLIVEIRA

"♦.goa.osA-"

2

Nome do Servidor

MARICELIA APARECIDA DA SILVA

C.P.F.

•-•.729.414-"

^ Q'D= ce .■í"cu :e

1

■■■'í-cuios-2 "2'3ío2 f~ã■

No.

QTD5 ce

y

Cargo

-E

Matricula

Jornada

r re vi-:j':s

P.S5 674.53

Remuneração

.es^s ;^=

ilustríssimo senhor presidente da comissão de processo

ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR NESTA NOTIFICAÇÃO N° 001/2019,
MARICELIA APARECIDA DA SILVA.

MARICELIA APARECIDA DA SILVA, já devidamente

qualificada no processo administrativo disciplinar que lhe promove o

municipio de GURJÃO/PB, por meio daquela comissão, vem perante esta
autoridade apresentar:
DEFESA PRELIMINAR ESCRITA

Tudo pelo motivo que passa a expor para ao firial requerer:
A requerente é lotada neste município na Secretaria de
Saúde, ingresso feito nestes quadros por meio de concurso público na
forma do art. 37 da Constituição Federal/88, onde é lotada hoje esta
comissão, determinando uma carga horária semanal de 20h.

A requerente igualmente é lotada no municipio de
Monteiro-PB, na mesma área, ou seja, de saúde, conforme edital
1002/2017,lã não tem um horário definido, é por solicitação da secretaria,
e só quando necessita é que a requerente trabsdha 24/72h, ou seja,
levando em consideração uma semana de 07(sete) dias, a requerente tem
04 (quatro) dias de folga.

A requerente, da mesma forma, tem um contrato à título
precário no município de Patos-PB, contrato que foi encerrado no ano de

2018, sendo que, em 02 de Janeiro de 2019, o Prefeito daquela cidade,
assinou um aditivo prorrogando o vinculo contratual da requerente para
com aqúele município, de forma intermitente, melhor esclarecendo, a
mesma é uma Folguista, naquele município. Exemplo: o trabalhador que
exerce função de forma intermitente, é solicitado se poderá ou não tirar
um plantão de 24h,em substituição a outro trabalhador, e o trabalhador

tem um prazo para confirmar se tem disponibilidade para tirar aquele
plantão, ou não.

J

/
\

ís

Se, durante o prazo em que a mesma foi solicitada, tiver

algum problema de incompatibilidade de horário, facilitando o linguajar,
não ocorra a duplicação de honorário, a requerente confirma o plantão
naquela cidade, caso haja incompatibilidade entre um e outro horário, a
requerente não assume aquele chamamento, visando, exclusivamente,
não prejudicar o serviço entre as cidades Monteiro-PB/Guijão-PB, onde
a mesma tem um compromisso maior porque é concursada, dedica todo

zelo no encaminhamento do seu compromisso, no desempenho da sua
função, tanto é que não tem causado qualquer prejuízo da sua parte ao
comparecimento e cumprimento da sua obrigação.
A reforma trabalhista hoje trata com zelo os contratos
intermitentes porque é um tipo de contratação que o trabalhador só

aceita e só abraça quando o seu horário está disponível, inclusive, a
comissão com certeza composta de pessoas altamente gabaritadas, tem
conhecimento desse tipo de contrato que, em qualquer situação, não

pode ser tipo com empecilho para o desenvolvimento e cumprimento das
metas contratuais, dentro do vínculo empregatício.

Ainda é importante acrescentar que a requerente é filha do
Sr. Roberto Silva, cidadão portador de grave doença psicológica,
envolvendo o sistema de saúde, CAPS, e usando remédios muito caros

que o contrato dela lã na cidade de Monteiro-PB, que como jã dito, não
atrapalha o desempenho de sua função no contrato firmado na cidade de
Gurjão-PB, e é perfeitamente compatível com a lei, pode ser visto muito
melhor com contrato a título precário na cidade de Patos-PB, porque é o
contrato que a requerente usa para disponibilizar com as despesas de
seu pai, e ainda com seu filho, Matheus Silva de Sousa que cursa IFPB Campus Monteiro, e tem despesas extras, tudo isso devendo ser visto por

esta comissão para proporcionar um melhor bem-estar ao trabalhador.
A motivação do processo disciplinar aberto por esta
comissão, tem que fundamentar o mesmo, não é só dizer que a pessoa

^

tem dois empregos compatíveis, e um que não é compatível, é preciso
haver provas de que aquela atividade "incompativel" atrapalha os dois
que são compatíveis, acrescentando que este contrato é firmado a titulo
precário, e a qualquer momento poderá ser desfeito, sem prejuízo para
qualquer um dos lados, mesmo porque, além de ser a título precário, é
intermitente, ou seja, é um tipo de serviço onde o trabalhador além de
ser horista, é folguista, só abraça, se disponibilizar de tempo, tempo este
que não venha a prejudicar os demais.

Essa comissão é composta de pessoas além de
competentes e gabaritadas, como jã dito, é sensível e de grande saber
jurídico, motivo pelo qual, a requerente tem toda certeza de que o
processo disciplinar aberto contra ela, por tudo que foi dito e muito mais
do que consta, que seja arquivado na melhor forma de direito.
Pede e espera deferimento.

Oq

>

1
\ '****'
Junta-se neste ato o contrato da cidade de Patos-PB.

Nestes termos,

Pede e espera deferimento.

Gurjão-PB 23 de Abril de 2019

MAIUCI
CPF: 024.729.414-47
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Batado da Paxaiba

Muni^fio de Patos

Secreteria Municiai de Admtoisttaçao

CONTRATO D£ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBUGO
Contrato n». O0a0/201S- PSS n". 001/2017 PMP/PB

c^)Bjopro»tota»d»aERyicMPowm

IMffiffiSSE PUBUCQ. porj^po (iQlomtfnado, quo ontre
sl eolobram o MUNiCfl^IO DE PAT08*PB o o(a)
MARlOjEUA APARECIDA DA SILVA.

Prawnt© instrumento e na mtótipr fbrma de direita de um lado o MUNICÍPIO de

àoáínito púbito. inscfíte no CNPJ n» 0ô.084.81S«)001.70. com^e na Rua

wMMftiSTBv biiÍA

^líito

mab Íc.

"®®'® fíííatí®. por sou ropresantante legal, dinauio Meneipna

brasllairp, casado, mâdtoa lepldente a domiciliado na Rua Peregrino Rlho, 475,
denominado CONTRATANTE, é, de outro lado, òía) Sr.fSra.

^

í, DA SItVÁ BRASIUEIBÓÍA). 80LTEIR0(A), Inscrilota) no CPF n" 2472041447

GRANr^F.B?l!?
""^ COMPOSITOR
RQ8IL CAVALCANTE.
B0D0C0N60.
CAMPINA
^ravanle H®
denominado
(a) CONTRATADO
(A), celebram865,
o presente
CONTRATO
DE
nni»ni7

CONSIDERANDO 8S dlretrizea de realização do Processo Seletivo Simplificado n"

SK para continuidade dos serviços e em atenção ao Interesse
"® Quadro
Organizacional
patowPB.
^bllco.
í^eíSTtrtT?
Patos^PB

do Município de

"«^'dade de excepcional interesse púbE
Çonslituiçâo Imoral crc P ari. 84, Vlil, da Lei Orgânica do Município de

Diante dessas considerações, seguetnas dâusiilas contratuais;
CLAüSüLA PRílVff^ft - nn na iey#%

interesse público, segundo a Lei Municipal n" 4.886^017

««e l rizado como de excepcional

re™«»j.do p«l

»'
saviço.

CI^Uaui^RE«'fWPA - DA remuneração

obd!niçaod.p4í2oTOÍS™MSJr»ffil^'5^^^
■«» contratante,
n.
ser
saldado o pagamento atâ o
1.^.
(Dois mil e quinhentos
reais), devendo

nibiícm Wbre adlNomla « daaeonlos partln°5»!
dezoito anos e

° '""ilomienle reaUzado e submeiido ts

S!aÍco"n(Í^1M compiovará
""** BXieeNCIA»
EARA A CONTRATAÇAO
iwnadon^ldade braailalca. idada igual ou superior a

especIlS» ouTSSomirírhTSSS'.''®'' í* '»» ««''» "«K» • nwrilab e ser detenlor do lllulo

ante««iemorlirtr,aleeaaderi,aSgSa,í„SffâwZ&5"'"'

■"

/

Efttfído da Paiaflia
de Fato«

Secretaria Mwürfpal de Admfntwtrotfo
CLAU8ULA QUARTA.DAS PENAUDADES

Sob pena de dispensa e outras ponallctedes previstas em lei, o(a)CONTRATADO(A)não
poderá praticar ato do qual resulte re^nsabllidede dvll ou administrativa, felter ao serviço

fnjustlflcadamente, chegar com atraso ao lontde trabalho sem Justa causa,faltar com o respeito aos seus
superiores hierárquicos e Miegas, praticar uáura sm qualquer de suas formas, reiraber comissões ou

vantagens da qualquer espêde,em razáo da fun^o para a qual foi admitido; empregar material, bam ou

equipamento

sua responsabHidade,em atfvtdàdc diversa da que foi autorizadoa praticar
CU^UaULA QUINTA•DA VIGÊNCIA

A duração do presente contratosenü de 12(doze)meses,podendo ser prorrogado por iguai
período, ojndicionado ás hipóteses de res^o prevista na'Cláusula Bsoda',

CLAUBUL^SEXTA-DA RESCISAO CONTRATUAL
A rescisão poderá ocorrer noseasoá previstos neste contrato e na Lei n". 4.886/2017, por
desneo^idade dos servi^s. pelo fim do prra» de vigáncla, a padldo do (a) contratado(A)ou a
critôrio do CONSTANTE,quando o admtfido nãocorresponder ou não desempenhar salisfatorlamenie
88 atribules que lhe forem coriffodas, ou eonveniãntía do interesse público, não se exigindo, nestas
hipóteses, qusiquerouha fOmtaüdade queima do informar por escrito tal disposição, não rabondo em

quaisquer casos nenltuma indenln^o
PARAQRAFO Único.Na oairránciade reintegração, renndução ou retomo ás atividades
de sen/idor público efialtvo em gozo de ileença ou vacância, será residido o omtrato de exrapcional
Interesse público vigente de contrafodo dassiflqado am posição mais inferior no rartame público,
remanejando,se for o caso. os demais contrafodos ciassIfifiidQS em maihoras posições.

CONTRATADA

DA líA?raHEZA

CUUSÜLA OITAVA - DA DPTAÇAO ORQAHAENTARIA
M despesas derairrentes com a exerat^ do presente Contrato orrrerão a conta de
dotado orçamentaria própria, prevista na Ijei Or^mentlria do(Município para o rasrrente exercício
CLAüBULANONA - DQipQRQ

Fica alsito o foro da Gomar» de Patos,Estado da Parait». para dirimir qualquer dúvtda
originária deste contrato,com expressa renúnda de qualquer oubo. por mais privilegiado que s^.

E por estarem as partes contratantes de pleno acordo com as cláusulas e condições
estabelecidas,firmam o presentacontrato em trás vias,doíguai forma e teor, para um só efeilo e um único
(Im, na presença das testemunhas abateo asslnadra.juntamente com os contratantes.

Patos-PB.04 deJanelnfãã^is.
DInaldo Medeiros Wándorloy Filho
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

MAf^CEUl^PAI
Contratadofa)
Tostemunhan;

í
\
limo. Sr. Presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar do Município d^
Gutjâo - PB

Em resposta a notificação expedida pela Comissão de Processo Administrativo Disciplinar

da Prefeitura do Município de Gurjão, em referência ao suposto acúmulo ilegal de cargos.
O Sr. Bruno Rafael Cruz da Silva. CPF n° 087.466.234-69, RG n" 3.558.396 SSDS/PB,

cirurgião dentista (CRO-PB 5817), domiciliado à Rua Vigário Virgínio, 45, Santo Antônio,
Campina Grande - PB foi notificado pelo Presidente da Comissão de Processo
Administrativo Disciplinar do Município de Gurjão - PB, Aroldo Martins Sampaio, sobre
suposta acumulação ilegal de cargos públicos, constando no anexo da notificação a
existência de três vínculos públicos, não sendo especificados os locais desses vínculos.
Portaria n°134 de 04 de abril de 2011 (Sistema de Cadastro Nacional de
Estabelecimentos de Saúde - SCNES),em seu Art. 2°, afirma a proibição do cadastramento
no SCNES de profissionais de saúde em mais de 2(dois) cargos ou empregos públicos,
conforme disposto no Art. 37, inciso XVI, alínea 'c', da Constituição Federal de 1998.
Todavia, de acordo com o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES),
disponível no site httD://cnes.datasus.aov.br. o Srf^^BinúfíÔ Rafáif ©
nunca

( possuiu mais que dois vínGuloe:' pú6llèÔs''sÍmü1ífâ

(ANEXO I).

Atualmente, se encontra vinculado ao carga.de^.pjojrsiãa^^entist&^da^tSsb^tégia de Saúde

da Família da Unida^ BásiQa çie SaMjde da jFap!(|avÁIN>)o VQUÍ3^
horária de 40h semanais)e èo cargo de cirurgião dentista traumatologista bucomaxilofacial

do Centro de Êspècialidades Odontológicas (ca^ga tiprána de.ZQh ^emanais), ambos no
Município de Gurjãp^? PB, não ultrapassando, pddãnto^d limite ^^d^ dois vínculos públicos
estabelecido pela Constituição FederaP e p..ügil;^de.carga'hGrádã dê64 hOraS semanais,
precxjnizadp;pejo rjjapyal,dp,.C
Seu último vínculo público foi no cargo de cirurgião dentista da Estratégia de Saúde da
Família da Unidade Básica de Saúde da Família Porcina Ramos de Medeiros no Município
de São João do Cariri - PB, tendo seu desligamento do cargo no dia 13 de agosto de 2018
(ANEXO II). Erroneamente, esse vínculo ao Município de São João do Cariri ainda consta
no Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (ANEXO III), provavelmente devido á não
exclusão desse profissional do quadro de funcionários do município em questão, gerando,

portanto, ônus ao profissional. ^

L
Diante do disposto nesse documento, resta claro que é totalmente infundada a acusação
de acúmulo ilegal de cargos públicos do Sr. Bruno Rafael Cruz da Silva, estando o mesmo
apto e amparado legalmente a dar continuidade aos seus cargos públicos no Município de
Gurjão - PB.

Campina Grande, 18 de abril de 2019.

CíU7
Bruno

Cruz da Silva

Cirdrgião Dentista
CRO-PB 5817

Constituição Federal de 1988, Art. 37, Inciso XVI.
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ANEXO II

PREFEITURA MUNiaR/^E^ SÂ0JOÃO DO CARIRI- PB
SECRETAmA MUNICIPAL DE SAÚDE

DECLARAÇAO

Declaro para os devidos fins e direitos que o Sr. Bruno Rafàel Cruz da Silva,

CPF n° 087.466.234-69. RG n° 3.558.396 SSDS/PB, cirurgião dentista (CRO-PB
5817), não pertence ao quadro de funcionários públicos deste município, tendo seu
desligamento do cargo de cirurgião dentista da Estratégia de Saúde da Família no dia
13 de agosto de 2018.

São João do Cariri, 17 de abril de 2019

Atenciosamente,

InnJo. ._Âyà=^'iy\Ci cL. À .
ELIAN CARLA ANTONINO DE ASSIS SOUSA
Secretária de Saúde de São João do Cariri

mí^T-

fWS/j,
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Nome Co Servidor
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Wnincsi
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Tipo de Vínculo
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Localização dos Vínculos
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Detalhes dos Vínculos do Servidor(
Estado

Nome do Servidor
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limo. Sr. Procurador e Presidente da Comissão de Processo Administrativo

Disciplinar do Município de Gurjâo -PBDr. Aroldo Martins Sampaio.
1

XEm resposta à notificação (acumulação ilegal de cargos) recebida no dia
27/04/19 em Gurjão- PB.
Eu, Adaíla Teberges Cavalcanti, enfermeira, matriculada no município de Alagoa
Nova-PB, mediante concurso público sob os números 1313, referente a recursos do
PAB e a matrícula 1312, referente a recursos como complemento salarial, tendo
apenas um vínculo como enfermeira do Programa de Saúde da Família com uma carga
horária de 40 horas semanais, conforme declaração explicativa que acosta à resposta.
A segunda função,exerço na secretaria de saúde de Gurjão, com matrícula
0000099, como enfermeira plantonista na Unidade Mista de Saúde de Gurjão, aos
sábados, conforme declaração em anexo.

Demonstrada a legalidade das funções que exerço, haja vista a total
compatibilidade de horários, dá por satisfeita a indagação administrativa municipal.
Sem mais para o momento, aproveito o ensejo para renovar a comissão de
processo administrativo disciplinar os protestos da sua mais elevada estima e
consideração.

Gurjão-PB, 29 de abril de 2019.

Aaaíla Teberges Cavalcanti
CPF: 651.044.124.15

V

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins de direito e prova junto a quaisquer Órgão
Público ou Privado, que a Senhora ADAÍLA TEBERGES CAVALCANTI,
brasileira, casada, residente a Rua Tiradentes, n° 109 - Apartamento n° 402

Centro - Campina Grande/PB, portadora do CPF n° 651.044.124-15 é funcionária
EFETIVA desta Prefeitura na função de Enfermeira, aprovada em Concurso
Público desde o período de 30/agosto2008 até os dias atuais, atendendo ao
Programa de Saúde da Família - PSF, deste Município, sob o regime Estatutário e
com carga horária semanal de 40(quarenta) horas.

Declaramos ainda, que a servidora tem duas matrículas por motivo dos Recursos
Financeiros serem distintos; a matricula 1313 Recursos do PAB e a matrícula
1312 Recursos, mas que de fato só existe um vínculo.

Alagoa Nova, 04/janeiro/2019.

Emerentina Ramos

Depart.Recursos Humanos.

PREFEITURA DE ALAGOA NOVA
CNPJ: 08.700.684/0001-46

Demonstrativo de Pagamento de Salário
Referente: Março/2019
INFORMAÇÕES DO SERVIDOR
CPF:651.044.124-15
Banco:001
RG:1132865

|Matrícula: 1321
Op:

Nome:ADAILA TEBERGES CAVALCANTI

ORG,EXP:SSPPB

Agêncla:3331-6

Conta:86465-X

PIS/PASEP:126.67278.44.7

Dep.lRRF:2

Orgão/Secretária: SEC.MUN.SAUDE -PSF/PAB

Dep.S. F.1

Unid. TrabalhoA-otaçâo: SEcTmuN.SAUDE -PSF/PAB

Regime: EST

Cargo/Beneficio: ENFERMEIRA / PSF

Data de Admissão:30/08/2008

Tempo de Serviço: 10 anos e 8 meses

Margem Consignávei:429,00

Código de Autenticação:69903201951214

|l||^ORMAÇÕES DO SALARIO ~

^

Coligo

Descrição

Ref

1204

COMPLEM.SALARIAL

30

2103

PREVIDÊNCIA PRÓPRIA

30

Limite

Valor Total das Vantagens:

~
Vantagens:

Descontos

R$1.430.00

R$ 157,30
R$ 1.430.00

Valor Total dos Descontos:

R$ 157.30

Valor Liquido a Receber:

R$1.272,70

MENSASENS

Mensagem Geral

NB. DE ACORDO COM MP 873/2019 A CONTRiBÜIÇÃO SiNDUCAL NÃO PODERÁ SER DESCONTADA EM FOLHA
PROCURAR O SINDICATO LOCAL.

Mensagem individual

LEGENDA:

Dep. IRRF(Imposto de Renda) Dep.S.F.(Dependete Salário Família) Ref(Referência)

Verifique a autencidade deste documento acessando o link abaixo ou feça a leitura do QrCode.
http://www.cchequa.com.br/AutsnticacaoCC.aspx7Autencs68903201951214&C=2500403

PREFEITURA DE ALAGOA NOVA
CNPJ; 08.700.684/0001-46

Demonstrativo de Pagamento de Salário
Referente: Março/2019
INFORMAÇÕES DO SERVIDOR
CPF:651.044.124-15 jMatrfcula: 1313
Banco:001
RG:1132865

Op:
ORG.EXPiSSPPB

|Nome:ADAILATEBERGES CAVALCANTI
Agâncla:3331.6
PIS/PASEP: 126.67278.44.7

Orgão/Secretárta: SEC.MUNIC. DE SAÚDE - P.S.F/FUS

Conta;86465-X

Dep.IRRF:2
Dep.S. F. 1

Unid. Trabalho/Lotação: SEC.MUNIC DE SAÚDE-P.S.F

Regime: EST

Cargo/Beneficio: ENFERMEIRA/ PSF

Data de Admissão: 30/08/2008

Tempo de Serviço: 10 anos e 8 meses

Margem Conslgnável: 585,00

Código de Autenticação: 69103201989832

|lj^ORMAÇÕES DOSAURIO
Cuülgo

. Descrição

i Ref

: Limite

Vantagens'

Descontos

1100

VENCIMENTOS

30

1306

QÜINQÜÊNIO

10%

1309

Tnsalubridade

20%

-

2103

PREVIDÊNCIA PRÓPRIA

30

-

R$ 214,50

2300

IMPOSTO RENDA NA FONTE

30

-

R$ 54,37

R$ 1.500.00!
R$ 150,00

Valor Total das Vantagens: j

RS 300,00

R$1.950,00

Valor Total dos Descontos:*

RS 268,87

Valor Liquido a Receber:

RS 1.681,13

MENSAGENS

Mensagem Geral

b'^DE ACORDO COM MP 873/2019 A CONTRIBUIÇÃO SINDUCAL NÃO PODERÁ SER DESCONTADA EM FOLHA.
PROCURAR O SINDICATO LOCAL.

Mensagem individual

LEGENDA:

Dep. IRRF(Imposto de Renda) Dep.S.F.(Dependete Salário FamIOa)Ref(ReferSncia)

Verifique a autencldade deste documento acessando o link abaixo ou faça a leitura do QrCode.
littp;//www.cchaque.com.bdAutenticacaoCC.aspx7Autencs69103201989832&Cs2500403

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÂO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devindos fins que a Sra. ADAILATEBER6ES CAVALCANTI, brasileira, casada,
portadora do RG n9 1.132.865, CPF 651.044.124.15 é funcionária pública deste município

^

Matricula:0000099,lotado na Secretária de Saúde,exercendo o cargo de Enfermeira Plantonista
na Unidade Mista de Saúde de Gurjão aos Sábados,com a carga horária semanal de 20 horas.

Gurjão (PB),29 de Abril de 2019.

cio Ph)f.'0>
Luana Lima de Farias
Coordenadora de Recursos Humanos

Matricula:00613

«»«««

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÂO
CNPJ:09.073.685/0001-70

RUA;VICENTE BORGES,158-CENTRO
CEP:58670-000 GURJÂO-PB

'

hfi

Vn

\
Estado da Paraíba

Município de Alagoa Nova
Prefeitura Municipal
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Centro Administrativo Municipal "Prefeito Rogério Martins da Costa",
Praça Santa Ana,s/n, Alagoa Nova-PB,CEP:58.125-000

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de direito, que a Senhora ADAÍLA
TEBERGES CAVALCANTI, exerce a função pública de ENFERMEIRA da
Estratégia Saúde da Familia Antônio Ciementino (Queira Deus), com carga horária
semanal de 40(quarenta) horas, ctunprindo 8(oito) horas diárias.

Sem mais para o momento e por ser expressão da verdade firmo a
presente.

Alagoa Nova,02 de Abril 2019.

ANA

Diretora da

IRA MELQUIADES

Atenção Básica a Saúde

O^/
Exmo. Sr. Ronaldo Ramos de Querioz

Prefeito do Município de Guijão
Nesta

HELLYSON FIDEL ARAÚJO DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, residente e
domiciliado na Rua 15 de Novembro, 63- Centro - São João do Cariri - PB,
funcionário publico Municipal, Farmacêutico, com lotação na Secretaria Saúde,
onde exerce as sua funções ,vem respeitosamente requerer a V. Exa.,

se digne a conceder-lhe exonerado do cargo a partir do dia 31 de Maio de
2019, na forma do art. 32 da Lei Munidpal n. 93\92 (Estatuto dos Servidores
Públicos Municipais de Gurjão )Requer ainda, o pagamento proporcional de
verbas trabalhista, como 13° e Ferias Regulamentares.
Nestes termos.
Pede deferimento.

Guijâo(PB), 13 de Maio de2019.

SONtFIDEL Ai^ÚJjD DE OLÍVÈI
Requerente
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ILMO. SR. AROLDO MARTINS SAMPAIO, PRESIDENTE DA COMISSÃO DE PROcksO
ADMINISTRATIVO DISCIPUNAR DA PREFEITURA DE GURJÃO/PB,

SANDRA MARIA DOS SANTOS RAMOS JACINTO, brasileira, casada. Professora, residente
na Rua Humberto Matlas de Medeiros, s/n. Centro - Santo Andr^PB, CEP 5867S-000,
portadora do RG n» 1.883.854 - SSP/PB e CPF n» 021.447.164-04, diante da NOTIFICAÇÃO
que visa apurar a legalidade do ACUMULO DE CARGOS, EMPREGOS E FUNÇÕES PÚBLICAS

envolvendo os munidplos de Santo André e Gur)âo, Estado da Paraíba, vem à presença de
Vossa Senhoria expor e ao finai requerer.
I. DA SINOPSE FÁTICA

Nobre Presidente da Comissão->de Processo Administrativo Disciplinar, é do conhecimento

da sociedade iocal que esta Ediiidade Municipal objetivando atender as normas legais e as
determinações impostas pelo Tribunal de Contas do Estado - TCE/PB notificou boa parte do
funcionalismo público, para que estes apresentassem suas ponderações no tocante ao
acúmulo de cargos, estatuídos pela EC no.20/1998.
São estes os fatos.

A II. DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA

Cumpre esclarecer que a requerente trabalha no município de Santo André/PB, exercendo o
cargo/funçâo de PROFESSORA, lotada na Secretaria Municipal de Educação e exercício de
suas abvidades laborais na EMEIEF Fenelon Medeiros, com carga hortina semanal de 20
(vinte) modules aula, com expediente distribuído da seguinte forma:
a) Segunda feira: pela manhã;
b) Quinta-feira: pela manhã;
c) Sexta-feira: manhã e tarde.

PAG.1/5

I

- j•;

V,.'

u rossim, a peMonária é servidora pública do munidplo de Gur|ío/PB, onde exerce

egalnrente o cargo/funçSo de PROFESSORA,com carga horária semanal de 30(trinta) horas,
lotada na Secretaria Municipal de Educação, com expediente na Escola Munldpal de Ensino
Fundamental "Auréa Correia de Queiroz", cujas atividades sáo distribuídas da seguinte fonna:
a) Segunda-feira, à noite;

b) Terça-feira, nos turnos da manhã, tarde e noite.

GrsresTrT!,'/"
ledaraçaes
d Santo André, corroborando as informações
prestadas.expedidas pelos munidplos de
funcionais sendo um no município de Guflio e outro em Santo Andrá, neste Estado, onde

r-, xerce com empenho e dignidade a funçio de PROFESSORA,em dias as horários distintos.^
AcSSSÃçtowTa"goT

edilidaoe municipal a cerca da

l'ZT
«e cargos,
empregose
e funça^ publicas. As exceçSes previstas pela CF restringem-se às áreas
de educagáo
saude, imitadas a dois vínculos e desde que haja compatibilidade de horários, observado,
em qualquer caso, o limite estabelecido pela lei maior para percepção cumulativa (ou náo)
remuneração, proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, que náo podem
exceder o subsidio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal.

oúbZs
^ ^ preleclonam os Incisos Joa e Jüffi
"« do«fflcc.
ou funções
Pblicas, ^"''°r'
conforme
art.empregos
az da ansHíul^
da
Republica de 1988, abaixo transcrito;

d!>s'

MmitíDU^r nh^Zr^'-

ao segu^te.- (Reriaçáo

Pííb//ca direta e indireta de qualquer
Federai e dos

'pela Enfetfa'^sZJónTnoTp,

[...]

>C/I - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos
exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado
Pm« w Constitucional
° í*sposío
no 1998)
inciso XI: (Redação dada pela
£nienda
n° 19, de
(Redação
dada pela
Emenda Constitucional n° 19, de 1998)(GRIFO
NOSSO)

PAG. 2/5

'V-v.' '• 'Z':

clentíHá-^J^
(Redação dada pela Emenda Constitucional tócn/co
no 19, deou1998)
'
Emenda Constitucional no 34, de 2001)
íBuT

^nrnL 1

acumular estende-se a empregos e

(Rodaçso </á<fe pela Emenl ct^t^ónau!'

«::::rrir

~

voando apreciar a legalidade dos vínculos o eminente Presidente da Comissão de Processo

Administrativo Disciplinar da Colenda Pmfeltura de Guflâo, cuidou de no«rr a
^conaria, sugerindo que a mesma apresentasse defesa r>.rrir. n..

rer::'iü~v.concu^::
ÃumENTACÍo^™
'C0MPR0M6T100
COMinfra-estrutura
AS DESPESAS BÁSICAS
aumentaçao,
transporte,
saúde, educação,
do lar DE
et
CETERA,IMPRESCINDÍVEIS À SOBREVIVÊNCIA DE SUA FAMÍLIA.(GRIFO NOSSO)

ÃLTe^LriâóT^^r'

Brasil»-

nos municípios de Santo

'"P""®"®» Ippnl nos moldes da Carta Magna

za o Art. 37, Inciso XVI, alínea "a", daregulamentada
Lei maior.
rezaolrt
pela legislação brasileira, confonne
superada a legalidade dos cargos/empregos que a peticlonária ocupa, msta apurar se há

compatibilidade de borbrio para exercido de ambos os vínculos e se 0^01
máxima semanal nao ultrapassa 60(sessenta) horas.

^ Confomne documentos públicos acostados ao presente Instnimento, nota-se ,ue a

equerente trabalha nos municípios de Santo André e Gu,áo em dias dutlnto^1"a
r na e apenas 50(cinqüenta) horas, somando os dois vínculos.

s'^Zorl7uCderdlu"''''™

®
PAG. 3/5

* ■

.

(MA

i "=Sia5rssií^r»s,.ri;s»»•"■»■
"Quanto aos cargos acumuláveis, é Importante observar que:
a) admite-se a acumulação de DOIS CARGOS DE PROFESSOR,
desde que, existindo compatibiiidade de horários, a carga horária
^

total resultante do acúmulo no Manual de Processo
Administrativo Disciplinar/CGU 262, NÃO ULTRAPASSE 60

HORAS SEMANAIS, conforme Parecer-AGU n® GQ-145221,

vinculante. Assim, é possívei a acumulação entre um cargo de
professor com jornada semanal de 40 horas com outro de 20

horas semanais, sendo ilegal a acumulação entre dois cargos de
professor, ambos com jornada de 40 horas semanais (totaiizando
80 horas semanais). Também é ilegal a acumulação do cargo de
professor em regime de dedicação exciusiva com quaiquer outro
cargo, uma vez que o caput do artigo 12222 da Lei no

4.345/1964 proíbe o servidor que esteja submetido a tai regime
de exercer outra atividade." (GRIFO NOSSO)

felta resta por dema.s configurado gue a notlflcada nâo acumula cargos
oraria semanal máxima para servidores púbiicos.
constitucionais gue

III. DO PEDIDO

Ante o exposto, considerando gue a pretensão da notificada encontra arrimo nas
isposlçoes legais Jã mencionadas, requer a Vossa Senhoria:
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... . ..

a) Que se digne de acolher as preliminares ora suscitadas, com o nto de chancelar a\ ^

d notmcada com o devido DEFERIMENTO, restando por demais comprovado à Inex stl c
de acumulação Indevida de cargos.

'nexiscencia

b)Que seja dispensada a abertura de Processo Administrativo para apreciar o caso em teia
acumulo de cargos, nos moldes do ,ue estabelece a Carta Magna
acrmurdec^"""""^'"
™ Brasileira.
'-«SPlaridade dó
Termos em que.

Pede e espera deferimento.

^

Gurjão, 15 de Maio de 2019.

R^q^ereme

SANTOS RAMOS JACINTO
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.•: f.

EMEIEF FENELON MEDEIROS
Endereço; Av. Aprígio Ribeiro de Brito, 175 - Centro - Santo André, PB
Telefone:(83)3308-1118
Email: escolafenelonmedeiros@hotmall.com

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de direito que,a Servidora Pública SANDRA
MARIA DOS SANTOS RAMOS JACINTO, efetiva, brasileira, casada , natural

de Gurjão/PB, nascida em 06/10/1975, portadora de RG 1883854 e CPF
021.447.164 - 04, funcionária da Secretaria de Educação, exercendo a função
de professora, com 20 (vinte) módulos aula, três dias da semana, como segue
no quadro abaixo.

Por ser expressão da verdade, dato e assino a presente declaração.
DIAS

DA

SEMANA

N°
AULAS

SEGUNDA

TERÇA

QUARTA

QUINTA

SEXTA

DE
5

***

***

***

***

5

5

TURNO

MANHÃ

MANHÃ

MANHÃ/TARDE

Santo André/PB, 10 de Maio de 2019.

l^lipe Lustosa de Almeida Gadelha
Diretora

•tuiiitt íuhoíü oe a. Oodeiha
DIRETOdA ESCOUfi
«Af.00753-5

Oo

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÂO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL

"ÁUREA CORREIA DE QUEIROZ"
RUA:DEPUTADO ALVARO GAUDÉNQO-N!252-CENTRO-GURJÂO•PB

E.M.E.F Áurea C.de Queiroz

DECLARAÇÃO

cnpj:03^0.837/0001.37

Rua; Dep. Álvaro G. de Queiroz,158
GURJÂO - PB

Declaro para os Devidos Fins de direito que a Senhora
SANDRA MARIA DOS SANTOS RAMOS JACINTO, Nascida em 06

de Outubro de 1975, Natural de Gurjão -PB, Portadora do RG:
1883854 e CPF 021.447.164 - 04 atua neste Estabelecimento de

Ensino como Professora de Educação Básica nas Disciplinas de

Língua Portuguesa e História na Educação de Jovens e Adultos
(EJA) nas Segundas - Feiras "Noite" e nas Terças - feiras, nos
turnos Manhã, Tarde e Noite, com Carga Horária de 30 horas
Semanais.

Para constar dato e assino a presente declaração.

Gurjão,14 de Maio de 2019.

SebastiãoAntonioOlnfz
Gestor Escolar
Matricula; 00069

fS\

PREFEITURA DO MUNICIPÍO DE GURJAO
ESTADO DA PARAÍBA
COMISSÃO DE PROCESSO ADMINSiTRATIVO DISCIPLINAR

(ACUMULAÇÃO ILEGAL DE CARGOS)

NOTIFICAÇÃO

o Presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, no uso de suas atribuições
legais, regimentais criada pela Portaria n. 69\2019, e em atenção ao que determina o art. 37,
inciso XVI da Constituição Federal de 1988- Matéria de Acumulação de Cargos Públicos,
RESOLVE:

NOTIFICAR a Sra. SANDRA MARIA DOS SANTOS RAMOS JACINTO, para, no prazo de 10 (dez)
dias consecutivos, apresentar defesa ou fazerem opção por um dos vínculos, sob pena de
instaurar-se Processo Sumário Disciplinar, conforme aponta o relatório do Tribunal de Contas
da Paraíba,sobre as acumulações ilegais, cópia em anexo.

Gurjão- PB, 11 de Abril de 2019.

s Sampaio

O Presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar

I 79

limo. Sra.
SANDRA MARIA DOS SANTOS RAMOS JACINTO

Rua Professor Luis de Queiroz, 158-Centro

Gurjão- PB-CEP 58.670-000

■^1

%

Tribunal de Contas do Estado

11.2.1 - Alertar quanto à necessidade de abertura de Procedimento Administrativo para apurar
w

ocorrência de acumulações indevidas(item 11.2);

A regra é a não acumulação de cargos/empregos/funções públicas de servidores ativos e

inativos. A Carta Magna permite em hipóteses pontuais a acumulação, desde que haja compatibilidade de
horários.

No município de Guijão. faz-se necessária a abertura de Processos Administrativos com o

fito de apurar a regularidade dos casos de acumulação de cargos e empregos públicos, conforme pode se
constatar no sitio eleônico <http.7/tce.pb.gov.br/paineis/acumulacaode-vincuios-publicos>. Segue ababco rol
ilustrativo de algumas das acumulações identificadas:

P.ainol ds Acumulação de Vínculos Públicos
MóA

Esfera

Eslajo

Vim

(Taíc)

.{Ijíc;

; QTOEdeAaimulacies

Ofoá:

iKuntdoServítlcf

C.P.F.

pfcV.ir3.Voítcifai 35 3ur;i

' Ranking de Vínculos Públicos

BQlDE(!«vitcA!sy?afdlâ(»3j
to.

CRf.

BQrDEííV'-».c5-3i?.oGfa-3«Kíicíte{il*i) iQIKdeVraüsêTPOTí.T.aj.-oú:^;
WiHtedíSaviilor

1

".SOaflM-" HEllYSOHfffiElARAUJOOEOlIVEIM í

2

•".729.414-'' MARICEIIAAPARECIOADASIIVA •

3

•".«S.234> BRUNORAEAEIOIUZOASIIVA -

4

"•meSÔ-" AUNECRISTItlAURAOE SOUZA IIUA'

5

'".ISm- lEUZEtíE CORDEIRO SAIÍIIAGO

6

'".044.124" ADAIUIEDERCESCAVAlCAIin -

7

'".918Í14" OUVIACUWAODECARVAIHO-

8

"•J6J.734-" A11AHRICAROODEAHORADEPEREIRA-'

10

•"Í88J44^ SEBASTIAOOEfARIASRIBHROHETO •

11

"*Z3S.904-" ZHaiARQOCOROEIRORODRlGUES

iCTDEdevirmlcs-jCêífãtCc) > >

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÂO
Estado da Paraíba

GABINETE DO PREFEITO

Guijâo(PB), de 25 de Março de 2019

Portaria n"014/2019

O Prefeito Municipal de Guijão, Estado da Paraíba, no uso das atribuições que lhe
são assegurados peia legislação vigente e considerando o disposto na Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE:

Art 1® - Exonerar a Pedido, OLÍVIA DE GURJÃO DE CARVALHO. MaL N®.
00110-9 do cargo de ODONTÓLOGA, Integrada do quadro de Efetivo de Funcionários,
lotada na Secretaria de Saúde, a parti do dia 25 de Março de 2019.

RONAL

OS Uh UUhIROZ
refeito Municipal

.

áí.
•àiiPREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CURJÂO
I

ii.i i'.ii.iiii.i

(. MílM n

Ml Ni( 11» \l.

Km. 21)(Ic M:it'V() de 2()IK

POU I AUIA N" Ü14/21MS

l)i.>|>('ie .stil)re a cxoncravào. a pedido, do servidor
piihlico iiuiiticipal,, e dá outras providcncia.s.

O í'UKM;H() do MI .NK ÍIMO DK (.liUdAO- PM. ii>aiKlodas uirihuivtVM|iie lhe sào
>.otilcrit.tas pel ' .in ~.v aic
(O.NSIDKRANDO

\ lli d.i I ei Oreáni»..! d>< \liiim"ipi>>.
\dmiiii-.inili\o n" 01)5 ( 1 2t)lS.de 12 de

de 201S.

lii:.S()l.\ K:

Art. 1" - Nos lermos do Artiijo .>2. da 1 ei Municipal n. 01 l')0| - l .sialiilo do> Scrv idtaes

{'lihiicos Municipais. K.\()N1'".U.\U. a pc<.iido. a partir do ilia 12 ilc inai\o dc 201S. a
ScrMilor Piihlico .Municipal. Sra. .-M-KM'. ('IÍSrri.\..\ Dl'". SOl .S.\ I.I.M,\. do eur}»o- de •
.Médica do l'S|-. |ioriavii>r lia l I Kl i n'.>O'O.'^50.
Ari. 2" - I ica nos lermos do .Arlitio .>!
declarado \aüo o respecli\i» cargo.

inci.so I. da l.ei Complementar n" 01. de 1001.

•Art. 3" - As despesas viecorrenics da presente Portaria correrão por conta das dotai,òes
pu'pn.;s ^icsiin.idas

i'ess,\;l i t\il. v.. i:-.t,inics vio orv,ainení>'em \ igor

.Art. 4" - l .sta poit.ina entiara cm \i

puldicai(ày rexoi^las as «.lisposivòes

em ciaitrario.

Kl t.lM Kl s| . IM li! h.M i

RONAI.Dt)
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Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Estratégia Saúde da Família -(ESF)

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins de direito, que a servidora MARICELIA

APARECIDA DA SILVA, brasileira, funcionária pública municipal em caráter efetivo,

com ingresso pelo concurso público realizado cm 2017, lotada na Secretaria Municipal de

Saúde, nomeada para exercer o cargo de Enfermeira Plantonista da Unidade Mista de
Saúde de Gurjão Aristóteles Correia de Queiroz (CNES: 7633335), onde a servidora
cumpri a carga horaria de 20 horas semanais em regime de plantão.

A presente espelha a verdade. Dou fé.

Gurjão, 20 de maio de 2019.

Bruna Moura da Silva
Secretaria de Saúde
Mat. 493

Bruna Moura da Silva
oBcrstáría de Saúde
Mat. 493

Rua Genuína Pessoa N° 353, - Centro CEP: 58.670.000 Fone:(083)3386-1071
E-mail: unidadesaudeaiiriao(S)hotmail.com

^£.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Estratégia Saúde da Família -(ESF)

W

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins de direito, que a servidora MARICELIA
APARECIDA DA SILVA, brasileira, funcionária pública municipal em caráter efetivo,

com ingresso pelo concurso público realizado cm 2017. lotada na Secretaria Municipal de
Saúde, nomeada para exercer o cargo de Enfermeira Plantonista da Unidade Mista de
Saúde de Gurjão Aristóteles Correia de Queiroz (CNES: 7633335), onde a servidora
cumpri a carga boiaria de 20 horas semanais em regime de plantão.

A presente espelha a verdade. Dou fé.

Gurjão, 20 de maio de 2019.

Bruna Moura da Silva
Secretaria de Saúde
Mat.493

Bruna Moura da Silva
.Secretária dft 5905'®
MBIat4Sl$3

Rua Genuína Pessoa N° 353, - Centro CEP: 58.670.000 Fone:(083) 3386-1071
E-mail: unidadesaudeQuriao@hotmail.com

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GURJAO
ESTADO DA PARAÍBA
GABINETE MUNICIPAL

DECRETO N® 028/2018, de 31 de Dezembro de 2018.

"Dispõe sobre exoneração dos servidores comissionados, e dá
outras providências".

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO,ESTADO DA PARAÍBA, no uso das suas atribuições legais,
conferidas pela Lei Orgânica do Município,e

CONSIDERANDO o disposto no art. 169 da Constituição Federal que determina que a despesa com

pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder
os limites estabelecidos em lei complementar;

CONSIDERANDO os limites de gastos com despesas com pessoal estabelecidos pela Lei de
Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar n® 101/2000;

CONSIDERANDO a previsão contida no art. 169,§§ 3® e 4® da Constituição Federal, que determinam as
medidas a serem tomadas pelo gestor público para adequação das despesas com pessoal nos

parâmetros e limites estabelecidos pela LRF, como trata a recomendação da Controladoria Geral do
Município;

CONSIDERANDO a grave crise financeira que transpassa o município e a necessidade de adoção de
medidas excepcionais e enérgicas, todavia necessárias, para otimizar a racionalização de despesas,
visando assegurar a prestação dos serviços essenciais a população;

CONSIDERANDO que o déficit mensal apurado entre a arrecadação mensal e o volume de despesas
está muito acentuado e ultrapassa a ordem de mais de um milhão de reais, o que inviabiliza manter
atualizado o pagamento das despesas com pessoal e com fomecedores;
CONSIDERANDO a necessidade de adoção de medidas administrativas imediatas, para redução de

despesas com pessoal, que é dever do administrador defender e zelar pelo bom e regular funcionamento
dos bens e serviços em prol da comunidade;
DECRETA:

Art 1® - Em razão da adoção de medidas para assegurar a austeridade fiscal e buscando estabelecer

ações para a redução das despesas de custeio com pessoal para se alcançar os índices toleráveis
preconizados pela Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como medidas para conter a grave crise
econômica,fica estabelecido a imediatamente:

'0
I - a exoneração coletiva de todos os caigos de provimento em comissão da Administração Direta da
Prefeitura Munícipai de Gurjão-PB.

II - rescisão, em razão do interesse público para o atingimento das metas fiscais, de todos os contratos
de excepcional interesse público ou de outra natureza existente na Administração Direta.

Art 2® - Não serão alcançadas por este Decreto, em razão de premente necessidade do serviço público,
as hipóteses abaixo delineadas:

i - Dos contratos de excepcional interesse púbico Que foram ceiebrados em decomência do Processo
Seletivo Simplificado;

II - Os ocupantes de cargos comissionados, bem como serviços essenciais da Saúde, Educação e
Assistência Social, que nestas Secretarias, a título exemplificativo, podem ser: Diretores de Escolas, do
CRAS. CREAS. CAPS, Médicos, dentre outros;

III - De setores estratégicos da administração, como os Componentes das Comissões de Licitação. bem
como da Tesouraria, de Tributos;

IV - De cargos ou contratos financiados diretamente com Programas do Governo Federal;
V - Outros setores essenciais e estratégicos da Administração, cuja demissão não venha acarretar
imediato prejuízo a fruição dos serviços públicos.

Art. 3® - Em razão da necessidade e para fins de se evitar descontinuidade dos serviços necessários à

Administração as novas contratações por excepcional interesse público e nomeação de cargos
comissionados, bem como contratos de prestação^e serviços e/ou gratificações somente serão

concedidas após criteriosa justificativa. do^Prefeito MQr\iàpal para otimizar os serviços de sua unidade
administrativa.
Ait 4® - Este Decreto entra em

Art. 5® - Revogam-se as disposi

data d^a publjpação
emcontrari

Ronaid^Ramos de
Preféito Municipai

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GURJAO
Estado da Paraíba
CONTROLADORIA GERAL

COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

Expediente n"02\2019-CPD\CGBPMG
Processo n"001\2019\PAD\PMG

Em,24 de Maio de 2019

Exmo. Sr.

Ronaido Ramos de Queiroz

Prefeito Municipal
Nesta

Senhor Prefeito,

Na condição de Presidente da Comissão de Inquérito designada por V. 8^, por meio da Portaria
n** 69\2019, de 26 de Março de 2019, objeto do processo n** 001\2019\PAD\PMG e, tendo em vista que o
prazo para conclusão dos trabalhos do inquérito objeto do processo citado, encerra-se no próximo dia 26

de Maio de 2019, venho, respeitosamente, SOLiCITAR PRORROGAÇÃO do prazo dos respectivos
trabalhos por 30 (trinta) dias, peios motivos de estabeiecer um minucioso regramento para o Processo
Disciplinar Administrativo que sobretudo que possa a Comissão ter mais tempo na linha de apuração
dos fatos ensejados, portando expedir notificações no procedimento administrativo telado de sua

competência, requisitando informações e documentos para instrui-los, na forma da legislação respectiva,
também relevante a finalidade de colher elementos de informação que possam subsidiar as conclusões
deste trabalho administrativo, a diiação do prazo iniciai é imperiosa, necessita produzir mais provas antes
de encerrar a instrução do processo.

Atenciosamente,

ro do Ma

sampato-

Presidente\PAD\CGM

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO
Estado da Paraíba
GABINETE MUNICIPAL

PORTARIA N® 069 ,de 24 de Maio de 2019

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO, no uso de suas atribuições legais,
previstas na Lei Orgânica do Municipio, art. 73, inciso VII.
RESOLVE:

PRORROGAR por 30(trinta) dias, contados do término do período inicial, o prazo para
conclusão dos trabalhos da Comissão de Inquérito disciplinar em rito sumário

designada pela Portaria n® 69\2019 , de 26 de Março de 2019, objeto do processo n®
001\2019\PAD\PMG em face das razões apresentadas pelo Presidente da Comissão,
constantes na solicitação supre.

Dê-se ciência

Publiq

RONAl£)0 RAMOS DE QUEIROZ

Prefeito Municipal

PUBLICADO NO JORNAL
OFICIAL
ERfl •■■•/«■••/•i

\^J
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GURJÂO
Estado da Paraíba

CONTROLADORIA GERAL

COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
Gurjão-PB, 15 de Junho de 2019

Expediente n° 03\2019-CPD\CGE\PMG
Processo n® 0Q1\2019\PAD\PMG

Exmo. Sr.

Ronaldo Ramos de Queiroz

MD. Prefeito Municipal
Nesta

Senhor Prefeito,

Assunto: Encerramento de Comissão Disciplinar.
Comunicamos que, em 13 de Junho de 2019, foram encerrados os trabalhos da

Comissão de Processo Administrativo Disciplinar - Rito Sumário, instituída pela
Portaria n® 69\2019, de 26 de Março de 2019.

Por esta razão, fica concluída os trabalhos desta Comissão, aos fatos apurados
cuja conclusão nos relatos, anexo ao presente expediente.
Atenciosamente.

9-5ampato
Presidente

o

PREFEITURA DO MUNICIPÍO DE GURJAO
Estado da Paraíba
CONTROLADORIA GERAL

COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

RELATÓRIO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

A Comissão de Processo Administrativo Disciplinar - Rito Sumário, instituída pela Portaria n"
69\2019, de 26 de Março de 2019, do Prefeito Municipal de Gurjâo , para apurar as

irregularidades sobre possíveis acumulação Ilegal de cargos, empregos ou funções
públicas, conforme alerta do Tribunal de Contas da 'Paraíba, quando da feitura do
relatório parcial sobre a PCA/2018, processo n. 00161/18, atribuída aos servidores
Municipais, Hellyson Fideral Araújo de Oliveira, Maricélia Aparecida da Silva, Bruno Rafael Cruz
da Silva, Aline Cristina Lira de Souza Uma, Leuzene Cordeiro Santiago, Adaila Teberges
Cavalcanti, Olivia Gurjâo de Carvalho, AIlan Ricardo de Andrade Pereira, Sandra Maria dos
Santos Ramos Jacinto, Sebastião de Farias Ribeiro Neto, Zilmarcio Cordeiro Rodrigues.A
Comissão constituída e designada, vem apresentar o respectivo relatório, após as devidas
apreciação da defesa dos requeridos.

I - DA IRREGULARIDADE IMPUTADA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS,

segundo o TCE-PB.
Orde

CPF/MF

Nome do Servidor

Vínculos

m

01

*••908084

02

•••729.414

Hellyson Fidel Araújo de Oliveira
Marlcella Aparecida da Silva

03

•••466234

Bruno Rafael Cruz da Silva

04

*••970658

Aline Cristina Lira de Souza Lima

05

**•161504

Leuzene Cordeiro Santiago

06

***044124

Adaila Teberges Cavalcanti

07

***918514

Olivia Gurjâo de Carvalho

08

***163734

AIlan Ricardo de Andrade Pereira

09

***447164

Sandra Maria dos Santos Ribeiro

10

***588344

Sebastião de Farias Ribeiro Neto

11

***835904

Zilmarco Cordeiro Rodrigues

.

03(PB)+ 01(CE)

03(PB)
03(PB)
03(PB)
03(PB)
03(PB)
03(PB)
02(PB)
02(PB)

Neto

02(PB)
02(PB)

II - DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS

O procedimento transcorreu no prazo legal, uma vez que, a Comissão objeto da Portaria n.
69\2019, de 26 de Março de 2019, foi constituida com prazo de 60 (sessenta) dias para
apuração dos fatos. Conforme determinação do artigo 93, da Lei Municipal n. 93\1992- Estatuto
dos Servidores Públicos Municipais de Gurjão, os servidores foram citados para apresentar sua
defesa. E, encerrou seus.trabalhos antes do prazo estabelecido.

Conforme determinação do artigo 94, da Lei Municipal n. 93\1992- Estatuto dos Servidores
Públicos Municipais de Gurjão, os servidores foram citados para apresentar suas defesas,
conforme comprova os documentos de defesa constantes neste caderno processual
administrativo.

Este rito, não previsto na redação original da Lei n° 93\92, de 27 de Outubro de 1992, neste
momento processual administrativo aqui invocando o principio da analogia e buscando- na
alteração da lei redação original da Lei Federal n° 8.112/1990, que foi acrescentado pela Lei
Federal n° 9.527/1997. O procedimento é aplicável na apuração de acumulação ilegal de
cargos, de abandono de cargo e de inassiduidade habitual, sendo a todos cabível a pena de
demissão. A regra geral é de que se trata de rito com instrução célere, pois visa apurar
casos em que já se tem materialidade pré-constituída.
O procedimento sob o rito sumário se desenvolverá nas seguintes fases: instauração:
instrução sumária (que compreende indiciação, defesa e relatório) e julgamento.
Na mesma oportunidade, o mesmo foi alertado para a possibilidade de vista dos autos, que
deveria ocorrer nas dependências da Controladoria Geral do Município, nos dias úteis e nos

horários normais de funcionamento, conforme previsão legal contida no artigo 94, da Lei
Municipal n. 93\1992- Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Gurjão.

III-DAS DEFESAS

Nas defesas apresentada pelos citados, foram ressaltados os seguintes pontos:

- Hellyson Fidel Araújo de Oliveira, não apresentou defesa, junto aos pedido de Exoneração do
Cargo Publico que exerce neste município de Farmacêutico, que posteriomente juntou-se ao autos
também a portaria de exoneração.

- Sebastião de Farias Ribeiro Neto:

Afirma que trabalho como Enfermeiro, na unidade mista de Saúde (Aristóteles Correia de Queiroz) do

Município de Gurjão/PB, com expediente de terças-feiras, sextas-feiras e domingo, com carga horária
de 30 horas semanais.

Que também trabalha na unidade mista de Saúde (Humberto Matias Medeiros) no vizinho município de
Santo André/PB. Localizado à 18km da cidade de Guijão, com carga horária de 30 horas semanais, com
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expediente nas segundas-feiras e quartas-feiras. Declaro que tenho compatibilidade de horários nos*
(02) municípios citados acima, apresentou declarações.

Zilmárcio Cordeiro Rodrigues, apresentou apenas uma declaração, que grafamos os
seguintes termos:

- DECLARO compatibilidade empregatlcla de vínculos públicos de efetivo exercido, nos precisos
termos do Art. 37°, Inciso XVI, da Constituição Federal, que diz:

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos,
exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em
■ qualquer caso o disposto no Inciso XI: (Redação dada oela
Emenda Constitucional n° 19. de 1995)

a) a de dois cargos de professor; (Redação dada oela Emenda
Constitucional n° 19. de 1998)

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou
cientifico; (Redação dada oela Emenda Constitucional n° 19. de
1998)

c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de
saúde, com profissões regulamentadas; (Redação dada oela
Emenda Constitucional n° 34. de 2001)

Através de documentação que consta no anexo deste, também declaro compatibilidade de carga
horária, mediante exposto pelas referidas repartições públicas as quais estou lotado.
Declaro ainda, que a parte requerente é conhecedora das sanções civis, administrativas e
criminais, caso a presente declaração não se porte de verdade.
Bruno Rafael Cruz da Silva.

Narra em sua justificativa que:
- A portaria n°134 de 04 de abril de 2011 (Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos
de Saúde - SCNES), em seu Art. 2°, afirma a proibição do cadastramento no SCNES de

profissionais de saúdê em mais de 2(dois) cargos ou empregos públicos, conforme disposto no
Art. 37, Inciso XVI, alínea "c", da Constituição Federal de 1998.
Todavia, de acordo com o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde(CNES), disponível
no site httD://cnes.datasus.aov.br. o Sr. Bruno Rafael Cruz da Silva, nunca possuiu mais que dois
vínculos públicos simultâneos no mesmo mês(ANEXO I). Atualmente, se encontra vinculado
ao cargo de cirurgião dentista da Estratégia de Saúde da Familia da Unidade Básica de
Saúde da Familia Alberto Vouban Buriti de Oliveira (carga horária de 40h semanais) e ao

cargo de cirurgião dentista traumatoloqista bucomaxilofacial do Centro de Especialidades
Odontolóoicas fcaraa horária de 20h semanais), ambos no município de Gurião - PB. não

o
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ultrapassando, portanto, ó limite de dois vinculos públicos estabelecido pela Constituição Federal
e o limite de carga horária de 64 horas semanais preconizado pelo manual do CNES.
Seu último vínculo público foi no cargo de cirurgião dentista da Estratégia de Saúde a
Família da Unidade Básica de Saúde da Família Porcina Ramos de Medeiros no Município
de São João do Cariri - PB.tendo seu desligamento do cargo no dia 13 de agosto de 2018

(ANEXO II). Erroneamente, esse vinculo ao Município de São João do Cariri ainda consta no
Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (ANEXO III), provavelmente devido à não exclusão
desse profissional do quadro de funcionários do município em questão, gerando, portanto, ônus
ao profissional.

Adaíla Teberqes Cavalcante:

Em resposta á notificação (acumulação ilegal de cargos) recebida no dia 27/04/19 em GurjãoPB. Assim se manifestou onde grafamos seguintes termos:

"Eu, Adaíla Teberges Cavalcanti, enfermeira, matriculada no município de Alaaoa Nova-PB.
mediante concurso público sob os números 1313, referente a recursos do PAB e a matricula
1312, referente a recursos como complemento salarial, tendo apenas um vinculo como
enfermeira do Programa de Saúde da Família com uma carga horária de 40 horas

semanais, conforme declaração explicativa que acosta à resposta.
A segunda função, exerço na secretaria de saúde de Gurião. com matricula 0000099. como
enfermeira olantonista na Unidade Mista de Saúde de Gurião. aos sábados, conforme

declaração em anexo.
Demonstrada a legalidade das funções que exerço, haja vista a total compatibilidade de horários,
dá por satisfeita a indagação administrativa municipal.
Sem mais para o momento, aproveito o ensejo para renovar a comissão de processo
administrativo disciplinar os protestos da sua mais elevada estima e consideração.

SANDRA MARIA DOS SANTOS RAMOS JACINTO.

Todavia, cumpre esclarecer que a requerente trabalha no município de Santo André/PB, exercendo o
cargo/função de PROFESSORA, lotada na Secretaria Municipal de Educação e exercício de suas
atividades laborais na EMEIEF Fenelon Medeiros, com carga horária semanal de 20(vinte) módulos aula,
com expediente distribuído da seguinte forma;
a) Segunda-feira: pela manhã;
b) Quinta-feira: pela manhã;
c) Sexta-feira: mqnhã e tarde.

Outrossim, a peticionária é servidora pública do município de Gurjão/PB, onde exerce legalmente o
cargo/função de PROFESSORA, com carga horária semanal de 30 (trinta) horas, lotada na Secretaria

Municipal de Educação, com expediente na Escola Municipal de Ensino Fundamental "Áurea Correia de
Queiroz", cujas atividades são distribuídas da seguinte forma;

V, \

a) Segunda-feira: à noite:
b) Terça-feira, nos turnos manhã, tarde e noite.

Seguem apensadas ao presente instrumento declarações expedidas pelos municípios de Guijão e Santo
André,corroborando as informações prestadas.

Nesse sentido, percebe-se claramente que a ora notificada possui 02(dois) vínculos funcionais sendo um
no município de Gurião e outro em Santo André, nesse Estado, onde exerce com empenho e
dignidade a função de PROFESSORA,em dias as horários distintos.

Superada a legalidade dos cargos/empregos que a peticionáría ocupa, resta apurar se há compatibilidade
de horário para exercido de ambos os vínculos e se a carga horária máxima semanal não ultrapassa 60
(sessenta) horas.

Conforme documentos públicos acostados ao presente instrumento, nota-se que a requerente trabalha
nos municípios de Santo André e Gurião em dias distintos, com caiga horária de apenas 50
(cinqüenta) horas, somando os dois vínculos.
Acerca da carga horária máxima semanal para exercido de função(ões) publica(s), a corte superior de
justiça decidiu:

"é vedada a acumulação de dois cargos públicos ... quando A SOMA
DA CARGA HORÁRIA REFERENTE AOS DOIS CARGOS
ULTRAPASSAR O LIMITE MÁXIMO DE SESSENTA HORAS
SEMANAIS. (...) Ademais, a acumulação remunerada de cargos
públicos deve atender ao principio constitucional da eficiência. Observase, assim, que a jornada excessiva de trabalho atinge a higidez física e
mental do profissional (...) comprometendo a eficiência no desemprenho
de suas funções. "MS 19.336-DF, Rei. originária Min. Eliana Calmon,
Rei. para acórdão Min. Mauro Campbell Marques, julgado em
26/2/2014.(1® Seção)"(GRIFOS NOSSO)
Na mesma linha de entendimento, a Controladoria Geral da União - CGU se posicionou através do
Manual de Processo Administrativo (versão 2017), informando que:
"Quanto aos cargos acumuláveis, é importante observar que: a)
admite-se a acumulação de DOIS CARGOS DE PROFESSOR,
desde que, existindo compatibilidade de horários, a carga horária
total

resultante

do

acúmulo

no

Manual

de

Processo

Administrativo Disciplinar/CGU 262, NÃO ULTRAPASSE 60
•HORAS SEMANAIS, conforme Parecer-AGU n" GQ-145221,
vinculante. Assim, é possível a acumulação entre um cargo de
professor com jomada semanal de 40 horas com outro de 20 horas
semanais, sendo ilegal a acumulação entre dois cargos de
professor, ambos com jomada de 40 horas semanais (totalizando 80

horas semanais). Também é ilegal a acumulação do cargo de
professor em regime de dedicação exclusiva com qualquer outro
cargo, uma vez que o caput do artigo 12222 da Lei n" 4.345/1964
proíbe o servidor que esteja submetido a tal regime de exercer outra
atividade."(GRIFO NOSSO)

Desta feita, resta por demais configurado que a notificada não acumula cargos incompatíveis
com o ordenamento jurídico pátrio, nem tampouco trabalfia além da carga liorária semanal
máxima para servidores públicos. Assim se manifestou em sua Defesa.

MARICELIA APARECIDA DA SILVA:

Em sua defesa, aduz que:

A requerente é lotada neste município na Secretaria de Saúde, ingresso feito nestes quadros por
meio de concurso público na forma do Art. 37 da Constituição Federal/88; onde é lotada fioje
esta comissão, determinando uma carga horária semanal de 20h.

A requerente igualmente é iotada no Município de Monteiro-PB. na mesma área, ou seja, de
saúde, conforme edital 002/2017, lá não tem um horário definido, é por solicitação da secretaria,

^'

e só quando necessita é que a requerente trabalha 24/72h, ou seja, levando em consideração
uma semana de 07(sete) dias, a requerente tem 04(quatro) dias de folga.
A requerente, da mesma forma, tem um contrato á titulo precário no município de Patos-PB,
contrato que foi encerrado no ano de 2018, sendo que, em 02 de janeiro de 2019, o Prefeito
daquela cidade, assinou um aditivo prorrogando o vinculo contratual da requerente para com
aquele município, de forma intermitente, melhor esclarecendo, a mesma é uma Folguista,
naquele município. Exemplo: o trabalhador que exerce função de forma intermitente, é solicitado
se poderá ou não tirar um plantão de 24h, em substituição a outro trabalhador, e o trabalhador
tem um prazo para confirmar se tem disponibilidade para tirar aquele plantão, ou não.
Apresentou uma declaração, emitida pela Secretaria de Saúde, que cumpri uma carga horária de
20 hs semanais em regime de plantão.

^

ALANN RICARDO DE ANDRADE PEREIRA:

Em analise observa que foi rescindindo o seu contrato temporário junto ao Município de Gutjão, por força
do Decreto n. 030\2019, de.17 de Janeiro de 2019, onde grafamos os seguintes termos:
"DECRETO MUNICIPAL N» 030, DE 17 DE JANEIRO DE 2019

Estabelece medidas de contenção de gastos com pessoal
no âmbito do Poder Executivo do Município de Gurjão,
Estado da Paraíba e toma outras providências.

PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO , Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais
previstas no art. 73, VIII da Lei Orgânica do Município, e
[....]

CONSIDERANDO que as medidas adotadas se constituirão de instrumento básico de prevenção do
equilíbrio fiscal preconizado pela Lei de Responsabilidade Fiscal para o estabelecimento de um padrão
de gestão responsável, DECRETA:

Art. 1**. Fica instituída, a partir da publicação deste Decreto, as seguintes determinações quanto a
redução e contenção de despesas com pessoal:
[....]

d) rescindir por motivo de interesse pubiico do Poder Executivo Municipai (art. 12 da lei
Municipal n. 331\2018, V), os Contratos Administrativos para Admissão Temporária de Pessoal
Por Excepcional Interesse Público n° 19/2018, a contratada RITA DE CÁSSIA FRANCO
SOARES, portador do CPF n" 025.321.454-80, Cargo Agente Social de Cultura e Artes; a
contratada MARCIA DE FARIAS SOUTO, portadora do CIC\MF n. 467.289.474-15, Cargo
Agente Social de Cultura e Artes; o contratado ALLAN RICARDO DE ANDRADE PEREIRA,
portador do CICVMF n. 019.163.734-37- cargo de Agente Social de Atividade

Recreativa,ambos exerce suas funções junto a Secretaria Municipai de Assistência Social, cujo
^

ingresso no Serviço Pubiico Municipal de forma temporária foi mediante processo seletivo
n.01\2018, na forma do art. 3° da Lei Municipal n. 331\2018, ficando determinado a

Coordenação de Recursos Humanos da Prefeitura Municipai, a proceder com a notificação dos
mesmos, na forma da ciausuia décima dos contratados administrativo de admissão temporária
de pessoal por interesse pubiico, bem como determinar o setor de Tesouraria\contabilidade a

proceder com o pagamento de férias proporcionais a quem direito.
[....]

Edificio-Centro Administrativo, Gabinete do Prefeito Municipai de Gurjão, Estado da Paraíba,em
17 de Janeiro de 2019 - 57 anos da Emancipação Político-Administrativa do Município.

Ronaído Ramos de Queiroz "

Prefeito Municipai

LEUZENE CORDEIRO SANTIAGO:

Junta-se neste momento processual a exoneração , de seu cargo Junto ao
Município de Gurjão, com lotação Secretaria de Educação por força do Decreto n.
028\2018, de 31 Dezembro de 2018, na forma do art. 1, 1 e II.

ALINE CRISTINA DE SOUSA LIMA,exonerada, conforme portaria n. 014\2018, de 28 de Março
de 2018,junto a Secretaria de Saúde.

OLIVIA DE GURJÃO DE CARVALHO, exonerada , conforme portaria n. 14\2019, de 25 de
Março de 2019.,junto a Secretaria de Saúde

Concluindo as defesa escritas, dos que não apresentaram exonerações ambos
pondera no sentido que as acumulações são legais, frente ao comandos
constitucionais.

/
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IV - DA ANÁLISE DAS DEFESAS APRESENTADAS.

Na Constituição Federal o limite estabelecido pela percepção cumulativa ou
não da remuneração, proventos, pensões ou outra espécie remuneratória não
pode exceder o subsidio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal.
(Art. 37, inc. XVI da CF/88 com a redação dada pela EC n. 19/98 e art. 118 da

Lei n. 8.112/90) É permitida a acumulação de cargos desde que haja
compatibilidade lícitã de horários e que a jornada de trabalho de 02 (dois)
cargos não extrapole a carga horária limite de 60 (sessenta) horas semanais e
nas hipóteses abaixo (Art. 37, inc. XI com a redação dada pela EC n. 41/2003
da CF/88).

•02(dois) cargos ou empregos de professor; (Art. 37, inciso XVI, alínea "a" da
CF/88, incluída pela EC n. 19/98);

•01(um)cargo de professor com outro de técnico ou científico. Permite-se
cargo técnico de Ensino Médio, desde que comprovado 2° grau
completo/profissionalizante e/ou especificação com formação técnica, e que o
curso tenha sido ministrado por instituição de ensino reconhecido pelo MEC,
apresentando de forma expressa atribuições compatíveis de um cargo técnico
para tais fins. (Art. 37, inc. XVI, alínea "b" da CF/88, incluída pela EC n° 19/98

•02(dois) cargos privativos de médico, inclusive na hipótese de acumulação
de um cargo de Médico com um cargo de Perito Legista. (Art. 37, inc. XVI,
alínea "c" da CF/88 com a redação dada pela EC 19/98.

•02(dois) cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com
profissões regulamentadas.(Art. 37, inc. XVI, alínea "c" da CF/88 com a
redação dada pela EC n. 34/01);
• um cargo de juiz com outro de magistério;(Art. 95,§ único, inc. I da CF/88 e

art. 1°, § 1° do Dec. N. 97.595/89);
• um cargo de procurador-geral com outro de magistério. (Art. 128,§ 5°, inc. II,
alínea "d" da CF/88 e art. 1®,§ 1° do Dec. N. 97.595/89)
Das argumentações inseridas nas defesas, depreende-se que:

Nome do Servidor
Zilmarco

Cordeiro

Rodrigues (Professor);

Vínculo
Prefeitura do Município
de Soledade

Prefeitura do Município

de Gürjão

Situação Atual

Jornada
20
semanais

20 hs
semanais

tis

02(dois) cargos ou empregos de
professor; situação amparada
pelo (Art. 37, inciso XVI, alínea
"c" da CF/88, incluída pela EC n.
19/98
),
afastando-se
a
irregularidade apontada
Acumulação

permitida.

de

acordo com o Art. 37, inciso XVI,
alínea "c" da CF/88, incluída

C-í®
Sebastião

de

Ribeiro

Farias

Neto

(Enfermeiro)

Prefeitura Municipai de
Gurjão
Prefeitura lulunicipai de
Santo André

peia EC n. 19/98 ); sendo 2

30 hs
semanais

(dois) cargos privativos de
profissionais de saúde, com
profissões
regulamentadas,

30 tis
semanais

afastando-se

a

irregularidade

apontada.

Na jurisprudência do Supremo
Tribunal Federai (STF)'são
encontradas
decisões
cujo
entendimento corrente é de que
a Constituição Federal autoriza a
acumulação remunerada de dois
cargos na área da saúde,
mesmo que ultrapassando o
limite de jomada semanal, desde
que
seja
comprovada
a
compatibilidade de tiorários.
Conforme se percebe: Agravo
regimental
no
recurso
extraordinário
com
agravo.
Sen/idor público. Acumulação de
cargos. Compatibilidade de
horários. Fixação de jornada por
legislação
infraconstitucional.
Limitação
da
acumulação.
Impossibilidade.
Precedentes. 1. A jurisprudência
da Corte é no sentido de que a
Constituição Federai autoriza
a acumuiação remunerada de
dois
cargos
públicos
privativos de profissionais da
saúde
quando
há
compatibilidade de horários
no exercido das funções e

que a existência de norma
infraconstitucionai
que
estipula limitação de Jornada
semanal não constítui óbice
ao reconhecimento do direito

à acumulação prevista no art.
37, inciso XVI. alínea c. 2.

Agravo regimental não provido.
(ARE 859484 AgR, Reiator(a):
Min. DIAS TOFFOLi, Segunda
Turma, julgado em 12/05/2015,
PROCESSO
ELETRÔNICO
DJe-118

DiVULG

18-06-2015

PUBLIC 19-06-2015).

Nome do Servidor

Vinculo

Prefeitura do Município
de Gurjão

Prefeitura.do Municipio
de Monteiro

02(dois) cargos ou empregos de
professor; situação amparada
de pelo (Art. 37, inciso XVi, alínea
"c" da CF/88, incluída pela EC n.
19/98
);
afastando-se
a
irregularidade apontada, como
demonstra a declaração sobre
hs

semanais

(Regime
Plantão)

Mariceiia
Aparecida
da Silva (Enfermeira)

Situação Atual

Jomada

20

Regime de
Plantão(24)72)
hs.

horários dos ente públicos anexo
aos autos.

Na jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal (STF) são
encontradas
decisões
cujo
entendimento corrente é de que
a Constituição Federal autoriza a
acumulação remunerada de dois
cargos na área da saúde,
mesmo que ultrapassando o
limite de jornada semanal, desde
que
seja
comprovada
a
compatibilidade de tiorários.
Conforme se percebe: Agravo
regimental
no
recurso
extraordinário
com
agravo.
Servidor público. Acumulação de
cargos. Compatibilidade
de
horários. Fixação de jornada por
legislação
infraconstitucional.

Limitado

da

acumulação.

Impossibilidade.
Precedentes. 1. A jurisprudência
da Corte é no sentido de que a
Constituição Federai autoriza
a acumuiação remunerada de
dois
cargos
públicos
privativos de profíssionais da
saúde
quando
há
compatibiiidade de horários
no exercido das funções e

que a existência de norma
infraconstitucionai
que
estipuia limitação de jornada
semanal não constitui óbice
ao reconhecimento do direito

à acumuiação prevista no art.
37, inciso XVI, alínea c. 2.

Agravo regimental não provido.
(ARE 859484 AgR, Relator(a):

Min. DIAS TOFFOÜ, Segunda
Turma, julgado em 12/05/2015,
PROCESSO
ELETRÔNICO
DJe-118

DIVULG

18-06-2015

PUBLIC 19-06-2015).

o

Acumulação

permitida,

de

acordo com o Art. 37, inciso XVI,
alínea "c' da CF/88, incluída

Saúde
da
Família
AlbertoVcuban Buriti de

pela EC n. 19/98 ); sendo 2
(dois) cargos privativos de
profissionais de saúde, com
profissões
regulamentadas,
afastando-se a irregularidade

Oliveira)

apontada.

Prefeitura Munitípal de
Gurjão.
(Cirurgião (Unidade Basica de

Bmno Rafael Cruz da

Silva
Dentista)

Prefeitura Municipal
de Gurjão.
(Centro
de

40 tis
semanais

Na jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal (STF) são
encontradas
decisões
cujo
20 hs

entendimento corrente é de que

Prefeitura do Município

Servidor

a Constituição Federal autoriza a
acumulação remunerada de dois
cargos na área da saúde,
mesmo que ultrapassando o
limite de jornada semanal, desde
que
seja
comprovada
a
compatibilidade de tiorários.
Conforme se percebe: Agravo
regimental
no
recurso

de São João do Caiin.

apresentou e
junto em sua
resposta,

Especialidades

Odontológica(CEO)

demonstrando
o seu

desiigamento
do cargo em
13 de Agosto
de 2018.

(Declaração
anexa)

extraordinário

com

agravo.

Sen/idor público. Acumulação de
cargos. Compatibilidade
de
horários. Fixação de jornada por
legislação
infraconstitucional.

Limitado

da

acumulação.

Impossibilidade.
Precedentes. 1. A jurisprudência
da Corte é no sentido de que a

Constituição Federal autoriza
a acumulação remunerada de
dois
cargos
públicos

privativos de profíssionais da
saúde
quando
há
compatibilidade de horários
no exercido das funções e

que a existência de norma
infraconstitucionai
que
estipula limitação de Jornada
semanal não constítui óbice

ao reconhecimento do direito

à acumulação prevista no art.
37, inciso XVI, alínea c. 2.
Agravo regimental não provido.
(ARE 859484 AgR, Relator(a):
Min. DIAS TOFFOLI, Segunda
Turma, julgado em 12/05/2015,
PROCESSO
ELETRÔNICO
DJe-118

DIVULG

18-06-2015

PUBLIC 19-06-2015).

(
/
Nome do Servidor

Vinculo

Situação atual

Jornada

verificada

Adaila

Teberges

Cavalcanti - Enfermeira •

Prefeitura Municipal de

Alagoa Nova

A
40 hs

Prefeitura

do

Município de Alagoa .
remunera
-esta
servidora através de 02

(matricules) para
único

funcional

enfermeira

um
de

naquela

comuna.

De. cordo com o Art. 37.
inciso XVI. alínea "c" da

CF/88, incluída pela EC
n. 19/98 ); sendo 2
(dois) cargos privativos
de
profissionais de
saúde, com profissões
regulamentadas,
afastando-se

Prefeitura Municipal de
Guijão

20 hs

a

irregularidade
apontada.
Na jurisprudência do
Supremo
Tribunal
Federal (STF) são
encontradas

decisões

cujo
entendimento
corrente é de que a
Constituição
Federal
autoriza a acumulação
remunerada

de

cargos

área

na

saúde.
mesmo

dois

da
que

ultrapassando o limite
de jornada semanal,
desde
que
seja
comprovada
a
compatibilidade
de
horários. Conforme se

percebe:
Agravo
regimental no recurso
extraordinário

com

agravo.
Servidor
público. Acumulação de
cargos. Compatibilidade
de horários. Fixação de
jornada por legislação
infraconstitucional.

Limitação
acumulação.
Impossibilidade.
Precedentes.

da

1.

A

jurisprudência da Corte
é no sentido de que a

Constituição

FeOeral

autoriza a acumulação
remunerada

de

cargos
privativos

públicos
de

profissionais
saúde quando
compatibilidade

dois

da
há
de

horários no exercido

das funções e que a
existência de norma

infraconstitucional

que estipula limitação
de Jornada semanal
não constitui óbice ao
reconhecimento
do

direito à acumulação
prevista no art. 37,
inciso XVI, alínea c. 2.

Agravo regimental não
provido. (ARE 859484
AgR, Relator(a): Min.
DIAS

TOFFOLI,

Segunda
Turma,
julgado em 12/05/2015,
PROCESSO

ELETRÔNICO DJe-118
DIVULG

18-06-2015

PUBLIC 19-06-2015).

Nome do Servidor

Situação atuai

Jornada

Vinculo

SANDRA
MARIA
DOS
SANTOS
RAMOS JACINTO-

Prefeitura

Professora

Município de Gurjão.

do

verificada
02(dois)
cargos
ou
empregos
de
professor;
30
hs
semanai,na
escola Municipal de situação amparada pelo
(Art. 37, inciso XVI, alínea
Ensino
Fundamental
"Áurea
Correia
Queiroz"

de

"c" da CF/88, incluída

pela

EC

n. 19/98 ),

afastando-se

a

irregularidade apontada,
ante as argumentações e
as provas apresentadas.

Prefeitura do Municipio

20 hs modulo saulas,

de Santo André

três dias por semana.

As Irregularidade NÃO PROCEDE, pois a situação do servidores
municipais estão amparada por outras normas e/ou decisões de Tribunais
superiores citados, com uma farta jurisprudência.

V - CONCLUSÃO

Com base nos fatos apurados, levando-se, ainda, em consideração os termos da
defesa apresentada pelos servidores notificados , cujos resultados da apreciação e
análise encontram-se transcritos no item anterior relativo a cada acusado, entende

esta Comissão que os dispositivos constitucionais transcritos neste trabalho
pode-se inferir que a vedação à acumulação de cargos é a regra no sistema
constitucional vigente. A Constituição proibe a "acumulação remunerada" e

es
Com base nos fatos apurados, levando-se, ainda, em consideração os termos da
defesa apresentada pelos servidores notificados , cujos resultados da apreciação e
análise encontram-se transcritos no item anterior relativo a cada acusado, entende
esta Comissão que os dispositivos constitucionais transcritos neste trabalho

pode-se inferir que a vedação à acumulação de cargos é a regra no sistema
constitucional vigente. A Constituição proíbe a "acumulação remunerada" e
estende a proibição de acumulação remunerada tanto a cargos, empregos e
funções públicas na Administração Direta, Autarquias, Fundações, Empresas
Estatais e suas subsidiárias, e, inclusive, sociedades controladas direta ou
indiretamente pelo Poder Público. Quando houver compatibilidade de horários é
permitida a acumulação. Se se falar nas acumulações permitidas como
transcrevos e comentamos neste trabalho.

^

Observa ainda nitidamente neste fatos que não restou configurada - a má-fe
da acumulação de cargos apontados em relatório de auditoria do TCE-PB,
como ilegais - pois estas são permitidas nesta caso e tem arrimo na
Constituição Federal, Leis Infraconstitucionais e na Doutrina de Tribunais

Superiores / a intencionalidade das ausências ao serviço, necessárias à
caracterização do abandono de cargo / a ocorrência de faltas injustificadas ao
serviço - motivo peio qual propõe o arquivamento do presente processo
instaurado contra os sen/idores ex-servidores Municipais, Hellyson Fideral
Araújo de Oliveira, Maricélia Aparecida da Silva, Bruno Rafael Cruz da Silva,

Aline Cristina Lira de Souza Lima, Leuzene Cordeiro Santiago, Adaila Teberges
Cavalcanti, Oiivia Gurjão de Carvalho, AIlan Ricardo de Andrade Pereira,
Sandra Maria dos Santos Ramos Jacinto, Sebastião de Farias Ribeiro Neto,
Zilmarcio Cordeiro Rodrigues na orbe administrativa do Município de Gurjão PB.

Guijão-PB, 13 de Junho de 2019

2^
Presidente

Lindon

Nascimento Silva
líembro

de Souza
embro—
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GURJAO
ESTADO DA PARAÍBA
CONTROLADORIA GERAL

Processo: 002/2019- CGM/PMG

Interessado: Secretaria de Administração e Planejamento

Assunto: Acumulação iiega! de servidores apontado em relatório de Auditoria do
Tribunal de Contas da Paraíba - Relatório Conclusivo da Comissão de Processo

Disciplinar -PAD- Prefeitura do Município de Gurjão.

PARECER DE CONTROLE INTERNO N° 02/2019

RELATÓRIO:

Trata o presente processo o recebimento do Relatório de Acompanhamento da Gestão do
Município de Gurjão - Exercício de 2018, no qual o Tribunal de Contas do Estado diligenciou em
Auditoria Interna o preenchimento de planilhas eletrônicas e a avaliação de situações que, em

tese, estão em desconformidade com os critérios de fiscalização adotados nas folhas de
pagamento de servidores vinculados ao Município de Gurjão - PB. E ainda as conclusões do
Relatório Conclusivo da Comissão de Processo Disciplinar -PAD- Prefeitura do Município de
Gurjão, sobre as acumulações ilegais.
Oportunamente, aproveitando a identificação de algumas irregularidades nas situações
funcionais citadas nas planilhas encaminhadas pelo TCE-PB, esta unidade de Controle Interno
do Município de Gurjão, e ante o Relatório Conclusivo da Comissão de Processo Disciplinar -

PAD- Prefeitura do Município de Gurjão, sobre as acumulações ilegais, procedeu às avaliações e
analise sob o angio técnico\jurídico consolidando-as no presente relatório de Controle Intemo.

O trabalho foi desenvolvido de acordo com os critérios da oportunidade e relevância, já que,
sobre este assunto, o Tribunal de Contas do Estado constatou em Auditoria de Gestão de 2018

"insuficiência de controles internos para identificar e tratar das acumulações ilegais de cargos,
empregos ou funções públicas", e "fragilidades nos controles intemos referente ao
acompanhamento de pessoal, quando recomenda a abertura de Procedimento Administrativo
para apurar a ocorrência de Acumulações indevidas.
Afora isso, é de se destacar que o assunto constitui risco elevado para a instituição,
considerando que acumulações ilícitas e gerências privadas exercidas por servidores geram
impactos negativos para a administração e prejudicam a dedicação desempenhada no exercício
regular na Instituição.

ÍM
V UJI
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GURJAO
ESTADO DA PARAÍBA
CONTROLADORIA GERAL

É o relatório, passamos aos esclarecimentos sobre controle interno municipal sobre a temática.
A LEGITIMIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (CGM) PARA EMITIR
PARECER DE CONTROLE SOBRE A MATÉRIA

A análise e manifestação deste órgão de controle intemo quanto à legalidade do assunto telado,
cabendo salientar de piano que a disposição contida na Lei Municipal N" 337/2018, no Art.
7° e 8°, verbis:

Art. 7S. Fica criada na criação na estrutura básica do Poder Executivo Municipal a
Controladoria Geral do Município, que adotará a sigla CGM, subordinada diretamente ao
Chefe do Poder Executivo Municipal, com a finalidade de:

I - exercer o controle interno contábil, orçamentário, operacional e patrimonial

das entidades da administração municipal direta, indireta, autarquia e fundacional, quanto à
legalidade, legitimidade, economicidade e regularidade da execução da receita e da despesa;

(

)

VII - manifestar através de relatórios, notas técnicas , auditorias, inspeções,

pareceres de controle e outros pronunciamentos voltados a identificar e sanar as possíveis
irregularidades e quando solicitado
Art. 83. São competências da Controladoria Geral do Município:

XIV - interpretar e pronunciar-se sobre a legislação concernente à execução
orçamentária,financeira e patrimonial no âmbito do Poder Executivo Municipal.
XV - informar ao Prefeito Municipal a ocorrência de atos ilegais, ilegítimos,
irregulares ou antieconômicos de que resultem ou não em dano ao erário no âmbito da gestão
municipal.
[

]

Art. 11. No desempenho de suas atribuições institucionais e as previstas nesta Lei,
o Controlador Geral poderá emitir instruções normativas, notas técnicas, pareceres de

n

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GURJAO
ESTADO DA PARAÍBA
CONTROUDORIA GERAL

controle de observância obrigatória no Município, com a finalidade de estabelecer a
padronização sobre a forma de controle interno;(destaque de momento)
[

]

.

II - opinar sobre as interpretações dos atos normativos e os procedimentos

relativos às atividades a cargo do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal;

Os trabalhos desenvolvidos pela CGM/PMG objetivam a adequação da gestão de riscos
operacionais, dos controles internos administrativos e do processo de governança
corporativa, proporcionando uma razoável garantia de que tais processos funcionem de acordo

com o planejado, fazendo recomendações para a melhoria das operações administrativas
e, em termos de economicidade, eficiência, eficácia, efetividade e equidade do desempenho
organizacional.

Destarte, a CGM/PMG é um órgão de constante assessoramento à administração da
Municipalidade, destinada a agregar valor e a melhoraria às operações da Entidade
Municipal, assistindo-a na consecução de seus objetivos mediante uma abordagem sistemática
e disciplinada, fortalecendo a gestão e racionalizando as ações de controle interno, referente ao
exercício do controle prévio e concomitante dos atos de gestão e, visando a comunicar o
Administrador Público Municipal o que foi detectado e encontrados em sua auditoria
operacionais, para que as providencias sejam tomadas a contento.

Portanto, reveste-se a CGM de legitimidade para emitir opinião técnico-iurídica sobre o

assunto, uma vez que possui competência administrativa para assessorar o Chefe do Poder
Executivo Municipal em assunto de natureza jurídica/técnica de evidente interesse da
Administração Pública, haja vista sua repercussão direta sobre as despesas correntes
(pessoal) do Município, ante aos citados pagamentos de pessoal na orbe administrativa.

ESCOPO E EXTENSÃO DOS TRABALHOS

Constam na planilha abaixo 11 (onze) servidores na condição possível acumulação ilícita de

cargos públicos, sendo 07(Sete)destes. Lotados na Secretaria de Saúde,3(três) na Secretaria
de Educação e 01 (um) na Secretaria de Assistência Social.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GURJAO
ESTADO DA PARAÍBA
CONTROUDORIA GERAL

Sendo:
Orde

CPF/MF

Nome do Servidor

Hellyson Fidel Araújo de Oliveira
Maricelia Aparecida da Silva

Vincuios

m

Dl

•••908084

02

•••729.414

03

•••466234

Bruno Rafael Cruz da Silva

04

•••970658

Aline Cristina Lira de Souza Lima

OS

**•161504

Leuzene Cordeiro Santiago

06

***044124

Adaila Teberges Cavalcanti

07

***918514

08

***163734

09

***447164

Sandra Maria dos Santos Ribeiro

10

***588344

Sebastião de Farias Ribeiro Neto

11

***835904

Ziimarco Cordeiro Rodrigues

Oiivia Gurjão de Carvalho
■

AIlan Ricardo de Andrade Pereira

03(PB)+ 01(CE)

03(PB)
03(PB)
03(PB)
03(PB)
03(PB)
03(PB)
02(PB)
02(PB)

Neto

02(PB)
02(PB)

li • METODOLOGIA ADOTADA

Os procedimentos deste trabalho adotados foram Testes Substantivos, por meio de análise
documental encaminhada pelos interessados quando notificados pela Comissão de Processo
Disciplinar, e exame dos registros no'sistema de gestão de pessoas no Município de Gurjão e no
site do Tribunal de Contas da Paraíba, no sitio especifico que trata de acumulações ilegais nos
municípios Paraibanos.
Com relação aos indícios levantados pelo Tribunal de Contas do Estado, constantes das Planilha citada
nos deu orientação no sentido que o nosso Trabalho e da Comissão de Processo Disciplinar-PAD, que
fosse escolhida uma das duas opções pré-definidas abaixo, para cada indício apresentado:

1. irregularidade procede e a situação foi regularizada: caso a irregularidade já tenha sido
efetivamente regularizada (por exemplo, em um caso de acumulação ilegal de cargos públicos,
se o servidor já houver optado por um dos cargos);

2. irregularidade NÃO procede, pois a situação do servidor está amparada por outras
normas e/ou decisões: especificar o dispositivo legal, decisão judicial, e/ou a decisão
administrativa que fundamenta(m)o posicionamento do órgão.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE QURJAO
ESTADO DA PARAÍBA
CONTROLADORIA GERAL

ANALISE TÉCNICA

A acumulação de cargos públicos está disciplinada na Constituição Federal, da seguinte forma:
Na Constituição Federal o limite estabelecido pela percepção cumulativa ou não da
remuneração, proventos, pensões ou outra espécie remuneratória não pode exceder o subsídio

mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. (Art. 37, inc. XVI da CF/88 com a redação
dada pela EC n. 19/98 e art. 118 da Lei n. 8.112/90) E permitida a acumulação de cargos desde
que haja compatibilidade licita de horários e que a jomada de trabalho de 02(dois) cargos não
extrapole a carga horária limite de 60(sessenta) horas semanais e nas hipóteses abaixo (Art. 37,
inc. XI com a redação dada pela EC n. 41/2003 da CF/88).
•02(dois) cargos ou empregos de professor;(Art. 37, inciso XVI, alínea "a" da CF/88, incluída
pela ECn. 19/98);

• 01(um) cargo de professor com outro de técnico ou cientifico. Permite-se cargo técnico de
Ensino Médio, desde que comprovado 2° grau completo/profissionalizante e/ou especificação
com formação técnica, e que o curso tenha sido ministrado por instituição de ensino reconhecido
pelo MEC, apresentando de forma expressa atribuições compatíveis de um cargo técnico para
tais fins. (Art. 37, inc. XVI, alínea "b" da CF/88, incluída pela EC n° 19/98

•02(dois)cargos privativos de médico, inclusive na hipótese de acumulação de um cargo de
Médico com um cargo de Perito Legista.(Art. 37, inc. XVI, alínea "c" da CF/88 com a redação
dada pela EC 19/98.

• 02 (dois) cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões
regulamentadas.(Art. 37, inc. XVI, alínea "c" da CF/88 com a redação dada pela EC n. 34/01);
• um cargo de juiz com outro de magistério; (Art. 95,§ único, inc. I da CF/88 e art. 1°, § 1® do
Dec. N. 97.595/89);

• um cargo de procurador-geral com outro de magistério. (Art. 128, § 5°, inc. II, alínea "d" da
CF/88 e art. 1®,§ 1® do Dec. N. 97.595/89)

Ao analisar os dispositivos constitucionais acima transcritos pode-se inferir que a vedação à
acumulação de cargos é a regra no sistema constitucional vigente. A Constituição proíbe a
"acumulação remunerada" e estende a proibição de acumulação remunerada tanto a cargos,
empregos e funções públicas na Administração Direta, Autarquias, Fundações, Empresas
Estatais e suas subsidiárias, e, inclusive, sociedades controladas direta ou indiretamente pelo
Poder Público. Quando houver compatibilidade de horários é permitida a acumulação.
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Ademais há o Principio da Eficiência, previsto no Art. 37 da Constituição Federal, que deve ser
observado pelo administrador público para se evitar o comprometimento da prestação do serviço
público.

Conforme se percebe, nas transcrições das normas acima, não houve a fixação de um limite
máximo de tempo para a jornada de trabalho de servidores que acumulam licitamente

cargos públicos. O que não significa ser permitida jornada de trabalho excessiva, sem qualquer
limitação. Por analogia pode se observar a Consolidação das Leis do Trabalho que limita a
jornada de trabalho em 44 horas semanais.

Na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) são encontradas decisões cujo
entendimento corrente é de que a Constituição Federal autoriza a acumulação remunerada de
dois cargos na área da saúde, mesmo que ultrapassando o limite de jomada semanal, desde
que seja comprovada a compatibilidade de horários. Conforme se percebe;
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor
público. Acumulação de cargos. Compatibilidade de horários. Fixação de
jomada por legislação infraconstitucional. Limitação da acumulação.
Impossibilidade. Precedentes. 1. A jurisprudência da Corte é no sentido
de que a Constituição Federal autoriza a acumulação remunerada de
dois cargos públicos privativos de profissionais da saúde quando há
compatibilidade de horários no exercício das hmções e que a
existência de norma infraconstitucional que estipula limitação de

jornada semanal não constitui óbice ao reconhecimento do direito à
acumulação prevista no art. 37, inciso XVI, alínea c. 2. Agravo
regimental não provido. (ARE 859484 AgR, Relator(a): Min. DIAS
TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 12/05/2015, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-118 DIVULG 18-06-2015 PUBLIC 19-06-2015)

Importante destacar que o Superior Tribunal de Justiça considera válido o Parecer GQ-145/98 da
AGU, que trata da limitação da carga horária semanal nas hipóteses de acumulação de cargos
públicos e que define o limite de 60(sessenta) horas semanais.

Desta feita o Superior Tribunal de Justiça entende que a acumulação de cargos públicos deve
ser excepcional, somente podendo ocorrer nos casos previstos na Constituição e deve observar
a compatibilidade entre as jomadàs de trabalho. Segue decisão do STJ, a saber:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACUMULAÇÃO DE
CARGOS PÚBLICOS. LIMITE DE 60 HORAS SEMANAIS. IMPOSSIBILIDADE.

o
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I. "A 1® Seção do STJ, no julgamento do MS 19.336/DF, julgado em 26/2/2014, DJe
14/10/2014, decidiu que o Parecer GQ-145/98 da AGU, que trata da limitação da carga
horária semanal nas hipóteses de acumulação de cargos públicos, não esvazia a garantia
prevista no art. 37, XVI, da Constituição Federal -'é vedada a acumulação remunerada de

cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em

■

qualquer caso o disposto no inciso Xl' -, isto porque a acumulação de cargos constitui
exceção, devendo ser interpretada de forma restritiva, de forma a atender ao princípio
constitucional da eficiência, na medida em que o profissional da área de saúde
precisa estar em boas condições fisicas e mentais para bem exercer as suas
atribuições, o que certamente depende de adequado descanso no intervalo entre o
final de uma jornada de trabalho e o inicio da outra, o que é impossível em condições
de sobrecarga de trabalho. Desse modo, revela-se coerente o limite de 60 (sessenta)
horas semanais, fato que certamente não decorre de coincidência, mas da
preocupação em se otimizarem os serviços públicos, que dependem de adequado
descanso dos servidores públicos" (AgRg no AREsp 635.757/RJ, Rei. Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma,julgado em 7/5/2015, DJe 13/5/2015). Precedentes.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp 744.887/SC, Rei. Ministra DIVA MALERBI

(DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3® REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em
17/05/2016, DJe 23/05/2016).

A orientação do Superior Tribunal faz menção ao princípio constitucional da eficiência, na
medida em que o profissional da área de saúde e educação precisa estar em boas condições
fisicas e mentais para exercer as suas funções. Sendo impossível em condições de sobrecarga
de trabalho, ou seja, com carga horária acima de 60 horas semanais e intervalo interjomada
curtos o profissional recuperar suas energias e realizar bem suas atividades.

CONCLUSÃO:

Portanto, conclui-se que resta pacificado a possibilidade de acumulação de cargos quando
houver compatibilidade de horários. No entanto deve ser observada, apesar de não haver
norma explicita, a carga horária máxima em 60(sessenta) horas semanais.
E, que caso especifico do Município de Gurjão, as acumulação são acobertada pela constituição
federal, e segundo os arrestos na jurisprudência pacífica dos Tribunais superiores, como

citamos ou seja as Irregularidade apontadas pela auditoria do TCE-PB, NÃO PROCEDE, pois a
situação do servidores municipais estão amparada na CR88 e por outras normas e/ou decisões,
transcritas neste trabalho.
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Na análise do constitucionalista José Afonso da Silva, "preleciona que;"A Constituição, seguindo
a tradição, veda as acumulações remuneradas de cargos, empregos e funções na Administração
direta e nas autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista, suas
subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público (EC-19/98),
significando isso que, ressalvadas as exceções expressas, não è permitido a um mesmo servidor
acumular dois ou mais cargos ou funções ou empregos, nem cargo com função ou emprego,
nem função com emprego,quer s.ejam um e outros da Administração direta ou indireta.
Lembra ainda que,"em qualquer das hipóteses excepcionadas, a acumulação só será lícita
em havendo compatibilidade de horário, notando-se que a Constituição Federal não exige
mais a correlação de matérias entre os cargos acumuláveis de professores ou de um
professor e outro técnico ou cientifico. Mas, a remuneração ou subsidio dos cargos
acumulados não pode ultrapassar o teto constitucional"

À consideração superior.
Sem embargos de opiniões contrários, é o parecer de Controle.

Guiião-PB, 20 de Junho de 2019

Controlador Geral

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GURJAO
Estado da Paraíba
GABINETE MUNICIPAL

Processo Administrativo Disciplinar n° 001\2019\PAD\PMG

DESPACHO

Vistos e examinados os autos do processo administrativo disciplinar em epígrafe,
instaurado para apurar irreguiaridades atribuídas em relatório de auditoria do TCE-PB, acerca de
acumulações ilegais, Heliyson Fideral Araújo de Oliveira, Maricélia Aparecida da Silva, Bruno
Rafael Cruz da Silva, Aline Cristina Lira de Souza Lima, Leuzene Cordeiro Santiago, Adaila
Teberges Cavalcanti, Oiivia Gurjão de Can/alho, Alian Ricardo de Andrade Pereira, Sandra Maria
dos Santos Ramos Jacinto, Sebastião de Farias Ribeiro Neto, Zilmarcio Cordeiro Rodrigues aos
servidores Municipais, sendo considerando que:

• o processo observou o rito admitido e o atendimento aos princípios do contraditório e
da ampla defesa que foram analisados de forma técnica, e plenamente assegurando
aos acusados o direito ao contraditório e à ampla defesa, ambos são direitos
constitucionais e, também, podem ser encontrados sob a ótica dos direitos humanos.

Logo, foram observados e exercidos, e de forma plena, evitando prejuízos a quem,
efetivamente, precisa defender-se.

• O Relatório da Comissão de Processo Administrativo propõe o arquivamento deste feito
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administrativo, por não encontrar guarita nas disposições constitucionais citadas pela auditoria
do TCE-PB, quando a acumulação ilegal, anteriormente imputados aos servidores citados,

pois as acumulações existentes tem animo na Constituição Federai, Legislação
infraconstitucional e a jurisprudências dos Tribunais de Justiça Superiores.

• o Parecer de Controle Interno n" 002\2019, que opina no sentido que não há
acumulações ilegais na orbe administrativa, apenas regularidade formal do
apuratório;

APROVO o Relatório da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar em
epígrafe, sob ponto de vista formal, aditando do Controle Interno sob o número

002\2019 parte integrante deste despacho, e

ENCAMINHO

dministrativo

Tribunal de Contas do

(amos de Queiroz

' Municipal

Co

oUlX)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GURJÂO
ESTADO DA PARAÍBA

CONTROLADORIA GERAL

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nesta data, encerro o 1° volume dos autos do Processo Administrativo n°

001\2019\CGM, que tem como assunto a apuração de acumulação ilegal de
cargos e funções no Município de Gunao iniciando no número 01 e findando no
número 96, a presente folha, não podendo mais nada lhe ser acrescentado.

Gurjão, 20de Julho de 2019

Controlador Geral
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