
ORDEM DE SERVIÇO No 005/2020

Em 18 de março de 2020, o Reitor da Universidade Federal de São
João del-Rei – UFSJ, usando de suas atribuições e considerando o:  

- inciso XVI e XVII do art. 37 da Constituição Federal de 1988;
- art. 117 e 118 da Lei 8.112/1990;
- art. 20 da Lei 12.772/2012;
- Relatório Auditoria/UFSJ nº 4/2019,

RESOLVE:

Baixar a presente ORDEM DE SERVIÇO visando instituir procedimentos para
atualização  contínua  das  informações  de  acumulação  de  cargos/participação  de
sócio-gerência por servidores da UFSJ:

1 –  INFORMAÇÕES GERAIS

1. “É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando
houver  compatibilidade  de  horários,  observado  em  qualquer  caso  o
disposto no inciso XI: 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” (inciso XVI, art. 37, Constituição Federal de 1988).

2. “A  acumulação  de  cargos,  ainda  que  lícita,  fica  condicionada  à
comprovação  da  compatibilidade  de  horários”  (§2º,  Art.  118,  Lei
8.112/1990).

3. “O  regime  de  40  (quarenta)  horas  com dedicação  exclusiva  implica  o
impedimento  do  exercício  de  outra  atividade  remunerada,  pública  ou
privada,  com  as  exceções  previstas  nesta  Lei”  (§2º,  Art.  20,  Lei
12.772/2012).

1.4 “É admissível, em caráter excepcional, a acumulação de cargos ou em-
pregos públicos que resulte em carga horária superior a 60 (sessenta) horas
semanais quando devidamente comprovada e atestada pelos órgãos e enti-
dades públicos envolvidos, através de decisão fundamentada da autoridade
competente, além da inexistência de sobreposição de horários, a ausência
de prejuízo à carga horária e às atividades exercidas em cada um dos cargos
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ou  empregos  públicos”  (Parecer-Plenário  no  1/2017/CNU-
DECOR/CGU/AGU, aprovado em 29/03/2019).

1.4.1 Entende-se como autoridade competente, de que trata o item 1.4, a co-
missão definida no item 3. 

1.5 “Ao servidor é proibido: (...) X - participar de gerência ou administração
de sociedade privada, personificada ou não personificada, exercer o comér-
cio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário (...)” (Art. 117,
Lei 8.112/1990).

1.6 Qualquer omissão constitui presunção de má-fé e constitui crime, previsto
no Código Penal Brasileiro, prestar declaração falsa com finalidade de criar
obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.

2. DOS PROCEDIMENTOS

2.1 O  servidor  deverá  entregar  declaração  de  acumulação  de  cargos,
empregos, funções, proventos e outros vínculos nas seguintes situações:
no  ato  de  admissão/  início  de  exercício  na  UFSJ,  quando  houver
alteração nas informações declaradas, e anualmente;

2.2 No  ato  de  admissão/  início  de  exercício  na  UFSJ,  a  declaração  de
acumulação de cargos, empregos, funções, proventos e outros vínculos,
será  entregue  no  Setor  de  Concursos  e  Procedimentos  Admissionais
(SECOP), que a analisará e, se detectada alguma inconsistência perante
as normativas, a submeterá ao parecer de comissão, conforme item 3. 

2.3 Anualmente, no mês de agosto, deverão ser atualizadas as informações
da declaração. 
a)  No  primeiro  ano  de  vigência  desta  ordem  de  serviço  todos  os
servidores  deverão  atualizar  a  declaração  de  acumulação  de  cargos,
empregos, funções, proventos e outros vínculos.

b)  Nos  anos  seguintes,  o  servidor  que  não  tiver  tido  alterações  na
declaração anterior deverá apresentar um “nada consta” e nos demais
casos, o servidor enviará nova declaração com as atualizações. 

2.4 O recebimento das declarações e ”nada consta”, nos termos do item 2.3,
será gerenciado pelo Setor de Normas e Orientação Técnica de Pessoal
(NOPES),  que encaminhará  as  declarações para  análise  de comissão
criada para este fim. 
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2.5 As  alterações  esporádicas  das  declarações  deverão  ser  envidas  ao
NOPES, que submeterá a parecer da comissão específica.

2.6 As  declarações,  documentos  comprobatórios  e  “nada  consta”  serão
incluídos no assentamento funcional do servidor. 

3. DA COMISSÃO

3.1  Será constituída comissão para avaliação das declarações, a qual será
composta por:
a)  um  representante  da  Comissão  Permanente  de  Pessoal  Docente
(CPPD); 
b)  um representante da Comissão Interna de Supervisão do Plano de
Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação (CIS-UFSJ); 
c) um representante da Divisão de Administração de Pessoal (DIPES); 

      d) um representante da Divisão de Desenvolvimento de Pessoas (DIDEP);
                 e)um representante indicado pela Reitoria.

       
3.3 A comissão e o respectivo Presidente serão nomeados pelo Reitor por um

ano, prorrogável por igual período. 

3.4 A comissão terá por atribuição analisar e emitir parecer nas seguintes si-
tuações:

a) quando no ingresso do servidor for detectada alguma inconsistência
na declaração e nos documentos comprobatórios em relação aos normativos;

b) nas atualizações esporádicas das declarações; 

         c) nas atualizações anuais das declarações;

3.5 A comissão a partir de sua nomeação terá um prazo de até 30 (trinta) dias
para definir regulamento interno de funcionamento. 

3.6 A comissão poderá solicitar documentos e informações complementares
aos servidores para esclarecimentos de dúvidas.

3.7 Em caso de inconsistências, a comissão abrirá processo e notificará, por
até duas vezes, ao servidor a prestar esclarecimentos e/ou regularizar a situ-
ação em até cinco dias corridos.
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3.8 Persistindo as inconsistências a comissão encaminhará o processo à au-
toridade competente que decidirá sobre a abertura de processo administrativo
disciplinar.

3.8.1 Entende-se como autoridade competente pela admissibilidade do
processo, de que trata o item 3.8, o Reitor. 

4.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

4.1 A Pró-reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas definirá o melhor
meio para envio das declarações, priorizando pelo envio de declaração
virtual. 

4.2 A PROGP publicará no mês de julho de cada ano cronograma das ações
relativas a atualização anual das informações de acumulação de cargo/
participação de sócio-gerência, dando ampla divulgação. 

4.3 Em caso de não apresentação da declaração/ nada consta, o NOPES no-
tificará, por até duas vezes, ao servidor a apresentá-los em até cinco dias
corridos. 

4.4 Esgotados os prazos do item 4.3, os servidores que não realizarem a
atualização das informações de acumulação de cargo/  participação de
sócio-gerência,  no  prazo  estabelecido,  estarão  sujeitos  a  processo
administrativo disciplinar. 

4.5 A  observância  destas  orientações  não  desobriga  o  servidor  do
acompanhamento  e  cumprimento  da  legislação  em  vigor  relativa  à
acumulação de cargo. 

4.6 Os  casos  omissos  nesta  orientação  serão  tratados  pela  PROGP,
observada a legislação vigente. 

4.7 Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data da sua publicação.

PROF. SÉRGIO AUGUSTO ARAÚJO DA GAMA CERQUEIRA
Reitor
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