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OFÍCIO Nº 105/2020 lllllllliliiilliill~~~ ,. : 
Lagoa do Barro do Piauí-PI, 08 de junho de 2020. 

Jlmo.(a} S,n,idor(a) 
MORAIS DE SOUSA SIQUEIRA 
CPF: 5.53.077.873-91 
Lagoa do Bazro do Pia11f-PI 

Sr. Servidor, 

Considerando que rc:ccntancntc o Tribunal de Contas do Estado do Piauí 
notificou este Munidpio para aferir posslvcis acumulações ilegais de cargos públicos, no 
âmbito desta Prefeitura Municipal; 

Considerando que em reunião com n Ministério Público Estadual foi 
recomendado que se fizesse a apunção de possíveis acumulações indevidas de cargos públicos; 

Considerando que após reunião com os scereclrios municipais de educação, saúde 
e assistência social foi relatado a possibilidade de efetivamente existirem servidores 
acumulando ilegalrncotc cargos em nosso Munidpio, pois verifica-se faltas contumazes de 
alguns servidores; 

Considerando que diante desta ~ituação o prefeito municipal determinou ao 
Conttolador lntcrno que realizasse o aeompa,nJtamento através do Portal da Transparência, 
quanto a possível ,acumulação ilegal de cargos Jl'Úblicos de todos os sdvidores deste Munidpio; 

Considerando que o arL 37, XVI, da CP veda, cxpress ente, a acumulação de 
dois cargos públicos, com algumas exceções, s'enão vejamos: 

l 1 1 

XVI - é vet' a a acumulaçiJo 1· u.nerad.a de cargos blicos, exceto, quant/o 
houver com libliidade Ih horá s, obse,..,,.,/o em qual uer caso o disposto ~o 
inciso XI: 

a) a de doi1,· rgos de professor; 

b) a de um argo de pMfessor com outro técnico ou clentlfico;, 

c) a de dois cargos ou empregos privativos de prof1$$ionais de saúde, com profissões 
regulamentadas; 

XVII - a proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange 
autarquias, /,indações, empresas públicas, sociedades de economia mislJl, suas 
subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público; 

Considerando, que após realização de pesquisa no Portal da Transpar&icia 
verificou-se que Vossa Senhoria encontra-se acwnulando dois cargos públicos de professor, 
sendo uin, nesta prefeitura municipal com 40hs/ semanais e outro na Secretaria Estadual de 
Educação lotada no Munidpio de Lagoa do Barro do Piaui - PI com 40hs/scmanais, portanto 
diante da possibilidade de acumulação indevida. 

Fica, Vossa Senhoria NOTIFICADO(A) para no pruo de to(dez) dias, úteis: 

a) Caso reconheç:> o impedimento legal do exercício cumulativo dos dois cargos 
públicos apontados,, faç,i a opção pelo cargo que lhe for conveniente e 
apresente a exoneração do,cargo do qual desistiu, devidamente, publicada em 
diário oficial, haja vista que o cargo de professor admite a acumulação de no 
máximo dois cargos, desde que compatível o horário das atividades; 

b) Apresentar Declaração de Não Acumulação de Cargos Públicos, na sede da 
Prefeitura Municipal, no Setor de Pessoal, no horá.rio de 8:00 às 13:00hs, para 
regularização da Ficha Funcional do servidor; 

e) Caso não seja apr~nt<ida qualquer justificativa perante est<I notificação prévia, 
será instaurado o competente processo adnúnistrativo disciplinar individual 
para apurar o fato da possível acumulação ilegal de cargos públicos, assim corno 
será encaminhado ao Ministério Público Estadual, cópia do estudo realiado 
pelo Município informando a poss(vel acumulação i.nde,•ida, para apuração de 
crime de peculato, tipifica\lo no art. 31 2, do Código de Processo Penal. 
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PORTARIA Nº~/2020 DE 01 DE JULHO DE 2020. 

EMENTA: Dispõe sobre a nomeação 
do Presidente da Comissão Executiva 
e Núcleo de Inspeção do Conselho 
Municipal de Educação - CME do 
Município de Lagoa do Barro do 
Piauí- PI. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO, ESTADO DO 
PIAUÍ, no uso de suas at ribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do 
Municipio; 

RESOLVE: 

Art. 1º INSTITUIR, de acordo com a Lei Municipal 009/2005 e com 
base no Regimento Interno do Conselho Municipal de Educação, Comissão 
Executiva e Núcleo de Inspeção do Conselho Municipal de Educação, com a 
seguinte composição: 

I - Presidente 
JOSELAINE AMORIM LINO CPF 669.269 .553-87. 

II - SecretAria Executiva 
DUCILENE DA COSTA AMORIM CPF 420.972.663-04. 

DOM
16 Anos

dos

Verba Volant ,
Escripta Manent


