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                     RELATÓRIO

Em  exame  os  atos  de  admissão  de  pessoal  efetivados  pela  Prefeitura

Municipal de Motuca, no exercício de 2017, precedidos do Concurso nº 02/2017.

O relatório da Fiscalização analisou o edital do concurso em pauta, no que diz

respeito aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e

não atestou irregularidades.

Relacionado aos atos de admissão, constatou regularidade com exceção do

Sr. Jarbas Garotti Filho - Médico Ginecologista  que acumula, de forma indevida, três

outros cargos públicos, conforme declaração das prefeituras de Santa Lúcia (1 cargo) e

Araraquara (2 cargos) ev.9.7, em desconformidade à Constituição Federal em seu artigo 37,

inciso XVI, c, o qual veda a acumulação de cargo ou empregos privativos de profissionais

de saúde, com profissões regulamentadas.



Os termos de Ciência e Notificação foram anexados.

Constatou que os cargos estavam condizentes com o quadro de pessoal, a

ordem de classificação cumprida e as desistências devidamente justificadas.

Com relação ao atendimento à Lei de Responsabilidade Fiscal verificou que o

Poder Executivo Municipal atendeu aos limites referidos para as despesas com pessoal em

todos os quadrimestres analisados.

Propôs a legalidade das admissões com exceção do Dr. Jarbas Garotti Filho,

Médico Ginecologista, para o qual opinou pela ilegalidade e não registro.

Devidamente  notificadas  as  partes,  o  prefeito  confirmou  o  registro  da

acumulação indevida do Médico Ginecologista, notificando-o e exigindo a formalização do

direito de opção pelo cargo. Requereu que as justificativas sejam aceitas e julgados legais

os atos de admissão.

O médico interessado, em resposta a notificação da municipalidade, justificou

ser  médico  plantonista,  ter  cumprido  a  carga  de  trabalho  programada,  atuando  com

compatibilidade de horário, sem sobreposição, e sem prejuízo ao serviço público, porém, se

eximiu da opção ou exoneração do cargo.

Os autos retornaram do D. MPC nos termos do Ato Normativo nº 6/2014-PGC,

DOESP 6/2/2014.

É o relatório.

DECISÃO

A instrução processual aponta legalidade nos atos de admissão apreciados,

com exceção da admissão do médico ginecologista por acumulação indevida de cargos.

Ouvidas  as  partes  estas  confirmaram  a  atuação  indevida,  porém,  sem  o

saneamento necessário, mesmo que posterior, à contratação ilegal.

Medidas cautelares foram utilizada pela prefeitura, mas insuficientes.

Afora  ter  assinado o  Termo de Ciência  e  Notificação,  no  ato  da posse,  e

resposta à notificação posterior  para esclarecimentos e opção imediata pelos cargos,  o

interessado eximiu-se do direito a escolha.

Desta forma, à vista dos elementos que instruem os autos e, nos termos do

que dispõe a Constituição Federal, artigo 73, §4º e a Resolução n° 03/2012 deste Tribunal,

JULGO LEGAIS os atos de admissão em exame, registrando-os, conforme artigo 2º, inciso

V, da Lei Complementar Estadual nº 709/93, com exceção do servidor Sr.Jarbas Garotti

Filho - Médico Ginecologista, o qual JULGO ILEGAL o ato de admissão, por acumulação

indevida de quatro cargos públicos e consequente violação ao disposto no inciso XVI,  do

artigo 37 da Constituição Federal de 1988, negando-lhes registro e aplicando-se, por via de



consequência,  o  disposto  nos  incisos  XV  e  XXVII,  do  artigo  2º  da  Lei  Complementar

Estadual  nº  709/93, recomendando à Origem promover outros instrumentos evitando tal

situação.

Fixo  ao  responsável  o  prazo  de  60  dias  para  informar  a  este  Tribunal  a

adoção das providências para regularização da matéria, sob pena de aplicação de multa e

envio de cópia ao Ministério Público.

Por  fim,  esclareço  que,  por  se  tratar  de  procedimento  eletrônico,  na

conformidade da Resolução nº 1/2011, a íntegra da decisão e demais documentos poderão

ser obtidos mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico – e.TCESP,

na página www.tce.sp.gov.br.

Publique-se por extrato.

Ao cartório do corpo de auditores para:
Vista e extração de cópias no prazo recursal;a. 
Juntar ou certificar;b. 
Aguardar o trânsito em julgado;c. 
Oficiar à Câmara para que adotem as providências respectivas, nos termos dos
incisos  XV,  do  artigo  2º,  da  Lei  Complementar  Estadual  n.  709/93,
encaminhando cópia de peças dos autos (sentença).

d. 

Oficiar  a  Prefeitura  nos  termos  do  inciso  XXVII,  do  artigo  2º,  da  Lei
Complementar Estadual n. 709/93, a fim de que no prazo de 60 dias informe a
este  Tribunal  a  adoção  das  providências  para  regularização  da matéria,  sob
pena de aplicação de multa;

e. 

Oficiar a Prefeitura de Santa Lúcia e Araraquara    cientificando-os quanto a
acumulação  indevida  do  Sr.Jarbas  Garotti  Filho  -  Médico  Ginecologista,
encaminhando cópia de peças dos autos (sentença);

f. 

1. 

Ao DSF competente para registro e anotações, e demais providências cabíveis.2. 

C.A., 19 de julho de 2.019.

MÁRCIO MARTINS DE CAMARGO
AUDITOR
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EXTRATO:  Pelos  fundamentos  expostos  na  sentença  proferida,  JULGO

LEGAIS os atos de admissão em exame, registrando-os, conforme artigo 2º, inciso V, da Lei

Complementar Estadual  nº 709/93, com exceção  do servidor Sr.Jarbas Garotti  Filho -

Médico  Ginecologista,  o  qual  JULGO  Ilegal  os  atos  de  admissão,  por  acumulação

indevida de quatro cargos e consequente violação ao disposto no inciso XVI,  do artigo 37

da  Constituição  Federal  de  1988,  negando-lhes  registro  e  aplicando-se,  por  via  de

consequência,  o  disposto  nos  incisos  XV  e  XXVII,  do  artigo  2º  da  Lei  Complementar

Estadual  nº  709/93, recomendando à Origem promover outros instrumentos evitando tal

situação. Fixo ao responsável o prazo de 60 dias para informar a este Tribunal a adoção

das providências para regularização da matéria, sob pena de aplicação de multa e envio de

cópia ao Ministério Público. Por fim, esclareço que, por se tratar de procedimento eletrônico,

na  conformidade  da  Resolução  nº  1/2011,  a  íntegra  da  decisão  e  demais  documentos

poderão ser obtidos mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico –

e.TCESP, na página www.tce.sp.gov.br.

Publique-se.

C.A., 19 de julho de 2019.

MÁRCIO MARTINS DE CAMARGO
AUDITOR
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