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PREFEITURA MUNIClP AL DE VILA PAVÃO

ESTADO DO ESPIRrro SANTO

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

ATO DE RECOMENDAÇÃO

Ato de Recomendação n2: 003/2018

Da: Unidade Central de Controle Interno

Para: Prefeito Municipal de Vila Pavão/ES.

Finalidade: Recomendações sobre Transformação de Cargos Públicos

Exmi Sr. Prefeito,

Tendo em vista o cunho orientativo da Unidade Central de Controle Interno, e

fundamentado pela Constituição Federal (Art. 31, 70 e 74); Constituição Estadual (Art. 29,

70 e 76) e pela Lei Orgânica Municipal (Art. 79 e 86), tendo por finalidade fiscalizar e

proporcionar à Administração Pública o cumprimento das exigências legais, a proteção do

patrimônio público e otimização dos recursos, garantindo melhores resultados a toda a

coletividade.

A Administração Pública possui ampla discricionaridade na organização do serviço

público que presta, notadamente no que tange a transformação e extinção de cargos,

desde que não reduza o salário do servidor. Assim, se o reenquadramento do cargo não

trouxer qualquer prejuízo financeiro, incabível a manutenção da nomenclatura

pretendida.

Com base nos termos do art. 48, X, da Constituição Federal de 1988, com a redação dada

pela Emenda Constitucional n2 32, de 2001, o intuito da transformacão de cargos públicos

deve conformar-se ao principio da unidade constltuclonal,_harmonizando-se o sobredito

preceito com a regra paralela do art. 37, 11, da Lei Fundamental Brasileira (concurso

público).

Num primeiro momento, a transformação de cargos públicos pode ser empregada sem

qualquer ofensa ao preceito do art. 37, 11, da Constituição Federal de 1988, como quando
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os postos administrativos transformados estão vagos, sem ocupantes, ou tinham sido

anteriormente declarados desnecessários, situação em que, visando à reestruturação da

Administração Pública Municipal.

No entanto, o art. 468 da CLT deixa claro que é lícita à alteração das respectivas condições

no contrato de trabalho, desde que por mútuo consentimento, e que não resultem direta

ou indiretamente prejuízos ao empregado, sob pena de nulidade da cláusula infringente.

A palavra "prejuízos" no artigo da CLT tem sentido amplo, isto é, não é só financeiro,

portanto, se for alterada a nomenclatura do cargo do funcionário sem prejuízo

salarial, mas existir rebaixamento quanto ao cargo que ele ocupa atualmente poderia

gerar problemas futuros.

Por outro lado, entendo que não haveria Impedimento se a Administração e o funcionário

concordassem com a mudança da nomenclatura do cargo, e não fossem alterados, nem o

salário e nem houvesse rebaixamento quanto ao cargo que o funcionário ocupa

atualmente.

Art. 468 CLT- Nos contratos Individuais de ~ só é licita à alteração das respectivas
condições por mútuo consentimento, e ainda assim desde que não resultem, direta ou
Indiretamente, prejuízos ao empregado, sob pena de nulidade da cláusula infringente
desta garantia.

A Lei Complementar n2 005/2001, que trata do Regime Jurídico Único dos servidores

públicos do Município de Vila Pavão, na SEÇÃOVI- DA TRANSFERtNCIA:

Art. 26. Transferência é a passagem do serviço estável de cargo efetivo para outro de igual
denornlnação, pertencente a quadro de pessoal diverso, de órgão ou instituição do mesmo
Poder.

§ 1" A transferência ocorrerá de oficio ou a pedido do servidor, atendido o interesse do
serviço, mediante o preenchimento da vaga.

§ 22 Será admitida a transferência de servidor ocupante de cargo de quadro em extinção
para igual situação em quadro de outro 6rgão ou entidade.

Na mesma Lei, na SEÇÃO XI - DA DISPONIBILIDADE E DO APROVEITAMENTO:

Art. 33. Extinto O cargo ou declarada a sua desnecessidade, o funcionário estável ficará em
disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço.
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Art. 34. O retorno à atividade de servidor em disponibilidade far-se-á mediante
aproveitamento obrigatório em cargo de atribuições e vencimentos compatlveis com o
anteriormente ocupado.

Art. 35. O órgão de pessoal determinará o imediato aproveitamento do funcionário em

disponibilidade em vaga que vier a ocorrer nos órgãos ou entidades da Admlrustração

Pública Municipal.

Art. 36. O aproveitamento de funcionário que se encontra em disponibilidade dependerá
de previa comprovação de sua capacidade flslca e mental, por junta médica oficial.

§ lQ Se julgado apto, o funcionário assumirá O exercício do cargo no prazo de 30 [trinta]
dias contados da publicação do ato de aproveitamento.

§ 2. verificada a incapacidade definitiva, o funcionário em disponibilidade será
aposentado.

Art. 37. Será tornado sem efeito o aproveitamento e extinta a disponibilidade, se o
funcionário não entrar em exercício no prazo legal, salvo em caso de doença comprovada
por junta medica oficiai.

§ 1. A hipótese prevista neste artigo configurará abandono de cargo apurado mediante
inquérito na forma desta lei.

§ 22 Nos casos de extinção de órgãos ou entidades, os funcionários estáveis que não
puderem ser redistribuidos, na forma deste artigo, serão colocados em disponibilidade, até
o seu aproveitamento.

§ 39 Não se procederá na forma do § 1. se o servidor ainda não tiver adquirido

estabilidade.

Com base nisso, esta Unidade de Controle Interno - UCCI, detectou que existem funções

dentro do quadro de cargos da Administração Pública ocupadas por servidores de

concurso que não exercem suas atribuições por não haver execução dessas atividades

pela Administração Pública Municipal, como é o caso dos cargos de Carpinteiro e Auxiliar

de Posto de Correio.

Assim, conclui-se que somente é permitido à Administração Pública promover alteração

de atribuições em cargos públicos através de lei própria (quando assim fixadas por lei),

mas além disso, desde que preserve as similitudes de funções, que não importem em

desvio de função, bem como em violações à segurança jurídica dos servidores e ao

prlndpio do concurso público.
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RECOMENDAMOS que juntamente com o órgão responsável, seja instituida Comissão

para realizar um levantamento em todos os setores da Administração Pública Municipal,

dos cargos que encontram-se em situação semelhante.

SUGERIMOS que os autos sejam encaminhados à Assessoria Jurídica para emissão de

parecer sobre a matéria e que sejam dadas outras recomendações que julgarem

necessárias.

SUGERIMOS ainda, que após o levantamento feito pela comissão, seja encaminhado a

esta Unidade Central de Controle Interno relatório detalhado dos fatos, para serem

anexados aos relatórios de auditorias, conforme determina a IN 43/2017 do TCEES.

As recomendações aqui descritas são de cunho orientativo e não substituem as legislações

vigentes.

É importante lembrar que estazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBARECOMENDAÇÃO não afasta a necessidade de

conhecimento da legislação que rege a matéria por parte da Administração Pública

Municipal.

É o que temos a orientar.

Vila pavão/ES, 18 de abril de 2018.

Contro ador InternozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~ f\'-'11.f,,\r\ Y. ~.c.-~ çll~
CESARAUGUStO-PlMENTELFRÃ5A FILHO

Assessor de Auditoria Interna
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