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TERMO  DE   COMPROMISSO  DE  AJUSTAMENTO  DE  CONDUTA OBJETIVANDO

GARANTIR   EDUCAÇÃO  DE  QUALIDADE  COMBATENDO  A  ACUMULAÇÃO  DE

CARGOS PÚBLICOS NO MAGISTÉRIO.

que firmam o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, por meio da Promotoria de Justiça de

….... e o MUNICÍPIO DE …...........

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO, representado pelo(a)

Promotor(a)  de  Justiça,  …...........,  Titular  da  Promotoria  de  Justiça  de  ….........   e  o

Município  de  …......,  pessoa  jurídica  de  direito  público  interno,  com  sede  na

Rua....................,  nesse Município, neste representado por seu Prefeito Constitucional,

…................... e pelo(a) Secretário(a) Municipal de Educação …..................., e

CONSIDERANDO que o Constituinte Originário erigiu o direito à Educação

ao  patamar  de  Direito  Social,  previsto  no  art.  6º  da  Constituição  Federal  de  1988,

integrante do mínimo existencial, indispensável à condição humana digna, estatuída pelo

art. 1º da Carta Magna como fundamento do Estado Democrático de Direito;

CONSIDERANDO que o direito fundamental à educação é, nos temos do

artigo  205,  caput,  da  Constituição  Republicana  de  1988,  dever  do  Estado,  a  quem

compete proporcionar os meios de acesso a tal garantia;

CONSIDERANDO que, consoante o art. 227 da Lei Fundamental: “É dever

da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com
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absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer,  à

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar

e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação,

exploração, violência, crueldade e opressão.”; 

CONSIDERANDO que Constituição Federal de 1988, e a Lei de Diretrizes e

Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996), disciplinam, entre outros princípios, que

o ensino será ministrado com garantia do padrão de qualidade; 

CONSIDERANDO a possível existência de situações de acúmulo de cargos

públicos  por  servidores  públicos  municipais  e  estaduais  de  …........  das  hipóteses

previstas no art. 37, XVI e § 10, art. 38 e art. 40, § 6.º, todos da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO que  a  Constituição  Federal,  no  artigo  37,  XVI,  veda,

expressamente, a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver

compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI, nos

seguintes casos:  a) a de dois cargos de professor; b) a de um cargo de professor com

outro, técnico ou científico; c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de

saúde, com profissões regulamentadas; 

CONSIDERANDO que  por  cargo  técnico  ou  científico  deve-se  entender

aquele que requer conhecimento técnico específico na área de atuação do profissional,

com habilitação legal específica de grau universitário ou profissionalizante de segundo

grau, havendo necessidade de se observar a lei infraconstitucional pertinente[1];

CONSIDERANDO que  a  proibição  de  acúmulo  de  cargos  se  estende

também a empregos e funções públicas,  e  abrange autarquias,  fundações,  empresas
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públicas, sociedades de economia mista,  suas subsidiárias,  e sociedades controladas,

direta  ou  indiretamente  pelo  Poder  Público  (artigo  37,  XVII,  da  CF),  ou  seja,  não  é

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 sejam um e outro da

Administração direta ou indireta, que sejam um daquele e outro desta;

CONSIDERANDO que  ao  servidor  público  da  administração  direta,

autárquica e fundacional,  no exercício de mandato eletivo,  aplicam-se as seguintes

regras: a) tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado de

seu cargo, emprego ou função; b) investido no mandato de Prefeito, será afastado do

cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração; c) investido

no mandato de Vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens

de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e, não

havendo compatibilidade, deverá afastar-se do cargo efetivo, podendo optar por uma ou

outra remuneração (art. 38, CF);

CONSIDERANDO que, na forma do artigo 40, § 6.º, da Constituição Federal,

em regra, não é possível a percepção de mais de uma aposentadoria do regime próprio

de previdência social, exceto nas hipóteses de aposentadorias decorrentes dos cargos

acumuláveis  em  atividade,  ou  seja,  admite-se  a  acumulação  de  mais  de  uma

aposentadoria quando se tratar de dois cargos de professor,  um de professor e outro

técnico ou científico, ou dois cargos ou empregos de profissionais de saúde com profissão

regulamentada em lei;

CONSIDERANDO que, na forma do que dispõe o § 10, do artigo 37, da

Constituição Federal, é vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria

decorrentes  do art.  40 ou dos arts.  42 e 142,  da CF, com a remuneração de cargo,

emprego  ou  função  pública,  ressalvados  os  cargos  acumuláveis  na  forma  desta
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Constituição (inciso XVI), os cargos eletivos, os cargos em comissão declarados em lei de

livre nomeação e exoneração e aqueles servidores inativos que, até a publicação da EC

20/98, tenham ingressado novamente no serviço público, ficando vedada, nesse último

caso,  a  acumulação de duas aposentadorias do regime próprio  de previdência social,

salvo nas hipóteses constitucionais de acumulação definidas no inciso XVI, do artigo 37; 

CONSIDERANDO que no exercício do poder-dever de auto-tutela cabe à

Administração Pública Municipal sanar todos os casos de acumulação ilegal de cargos,

através de processo administrativo, com a garantia do contraditório e da ampla defesa;

CONSIDERANDO que o Tribunal de Contas da União, através da Súmula

246, entendeu que o fato de o servidor licenciar-se, sem vencimentos, do cargo público ou

emprego que exerça em órgão ou entidade da administração direta ou indireta não o

habilita  a  tomar  posse  em outro  cargo  ou  emprego  público,  sem incidir  no  exercício

cumulativo  vedado  pelo  art.  37  da  Constituição  Federal,  pois  que  o  instituto  da

acumulação de cargos se dirige à titularidade de cargos, empregos e funções públicas, e

não apenas à percepção de vantagens pecuniárias; 

CONSIDERANDO  o  Programa  Interinstitucional  Educação  de

Qualidade: direito de todos os maranhenses no qual o Ministério Público do Estado

do Maranhão em parceria com organismos institucionais do Poder Público e da sociedade

civil,  empreendem  esforços  no  sentido  de  melhorar  os  indicadores  da  educação

maranhense, concentrando esforços nos seguintes eixos de atuação: alimentação escolar,

transporte escolar, educação infantil e qualidade da educação;

RESOLVEM firmar o presente  COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE

CONDUTA, conforme prevê o art. 5º, § 6º, da Lei nº 7.347/85 e art. 585, inciso II, da Lei

Adjetiva Civil, bem como atender ao que dispõe a Carta Política de 1988, no tocante à
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educação, art. 205 e seguintes, e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, consoante as

cláusulas a seguir elencadas: 

1 -  O  Município  de  …....  se  compromete  a  atender  as  regras  procedimentais  para

regularização dos possíveis casos de acúmulo indevido de cargos públicos por servidores

deste município, notadamente os que exercem o magistério, e após levantamento das

situações  eventualmente  existentes,  procederá  à  imediata  regularização  de  todos  os

casos de acumulação ilegal de cargos, empregos e funções públicas existentes no âmbito

do Município, notadamente os que trabalham na educação municipal, atendendo a todas

as disposições constitucionais acima referidas quanto à matéria,  devendo as medidas

administrativas para a solução dos eventuais problemas serem iniciadas no prazo de 30

(trinta) dias, contados da assinatura do presente instrumento; 

2  -  Após  a  adoção  de  todas  as  medidas  acima  referidas,  o  Município  de  …...se

compromete a encaminhar todas as informações ao Ministério Público sobre o resultado

de processos administrativos que venham a ser instaurados contra os servidores públicos

municipais,  notadamente  os  que  trabalham  na  educação  municipal,  em  acúmulo  de

cargos,  acompanhadas  de  cópias  dos  referidos  procedimentos,  assegurados  o

contraditório e a ampla defesa, nos termos exigidos pela Constituição da República; 

3 - O Município de …...., no prazo de 15 (quinze) dias, iniciará o levantamento de todas as

situações de desvios de funções, notadamente os que trabalham na educação municipal,

adotando, no prazo de 30 (trinta) dias, as medidas cabíveis no sentido de fazer com que

os servidores públicos nestas situações retornem as suas funções de origem, ressalvadas

as hipóteses legais de redistribuição de cargos públicos entre órgãos municipais; 

4  -  O  Município  de  ….......,  após  a  regularização  dos  casos  de  desvios  de  funções,

comunique  ao  Ministério  Público  os  resultados  dos  levantamentos  e  as  medidas

adotadas, através de documentos.

O Município de ….........ressalvados as cláusulas ou itens cujo prazo esteja expresso, fica

estipulado o prazo de 90 (noventa) dias para o cumprimento do ajustado;
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O  Ministério  Público  fiscalizará  o  cumprimento  deste  acordo,  tomando,  sempre  que

necessário, as providências legais cabíveis; 

O descumprimento injustificado das obrigações assumidas no presente ajustamento, sem

prejuízo  da  ação  para  a  execução  específica,  sujeitará  os  compromitentes,  pessoal  e

solidariamente, ao pagamento, cada qual, de multa no valor de R$ 300,00 por dia de

atraso/descumprimento,  que  se  reverterá  para  o  Fundo  Municipal  da  Criança  e  do

Adolescente; 

O  cumprimento  das  obrigações  ajustadas  não  dispensa  os  compromitentes  de

satisfazerem quaisquer exigências previstas na Constituição, legislação Federal, Estadual

ou  Municipal,  tampouco  de  cumprir  quaisquer  imposições  de  ordem  administrativa

correspondentes às suas atividades. 

Por estarem assim perfeitamente acordadas as condições ora estipuladas, os

compromissados assinam o presente Termo em 03 (três) vias de igual teor e forma. 

 

 …............, …....... de …..........

Promotor(a) de Justiça

Secretário(a) Municipal de Educação

Prefeito(a) Municipal
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Presidente da Associação do Ministério Público

Procuradora-Geral de Justiça

[1]              MARINELA FERNANDA. Direito Administrativo. 4. Ed. Niterói: Impetus, 2010, pág. 
654.
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