PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE AREZ
Rua Pedro Marinho de Menezes, s/n, Centro, Arez/RN, CEP: 59170-000
Fone/Fax:( 084) 3242-3589 , e-mail: pmj.ares@mp.rn.gov.br

O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, por intermédio
de seu representante que esta subscreve, no uso das atribuições conferidas pelo art.
129, incisos II e III, da Constituição Federal, combinado com o art. 6º, inciso XX, da
Lei Complementar Federal n.º 75/1993, no art. 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei
n.º 8.625/1993, e no art. 69, parágrafo único, alínea “d”, da Lei Complementar
Estadual nº 141/1996 e, ainda,
CONSIDERANDO que, conforme estatui o artigo 37, caput, da Constituição Federal,
a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de
legalidade, moralidade, eficiência;
CONSIDERANDO serem funções institucionais do Ministério Público, nos termos do
artigo 129, inciso III, da Constituição Federal, promover o inquérito civil e a ação civil
pública para a defesa dos interesses difusos e coletivos;
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do
regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, nos termos
do artigo 127 da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que a regra constitucional prevista no art. 37, inciso XVI, é pela
vedação de qualquer hipótese de acumulação remunerada de cargos públicos,
exceto quando houver compatibilidade de horários: a de dois cargos de professor, a
de um cargo de professor com outro de técnico ou científico e a de dois cargos ou
empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas;
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RECOMENDAÇÃO

CONSIDERANDO que o referido dispositivo constitucional aplica-se às hipóteses de
acumulação remunerada de cargos, empregos e funções públicas;
CONSIDERANDO que essa norma constitucional de proibição de cumulação de
vencimentos no setor público estende-se a empregos e funções e abrange
autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas

CONSIDERANDO que as regras constitucionais de cumulação de vencimentos no
setor público são de observância obrigatória aos Estados-membros e municípios,
que não poderão se afastar das hipóteses taxativamente previstas pela Constituição
Federal;
CONSIDERANDO que, no âmbito do Estado do Rio Grande do Norte, o art. 26,
incisos XVI e XVII da sua Constituição Estadual, reforça a regra da vedação da
acumulação de remuneração de cargos públicos;
CONSIDERANDO que a Portaria GM n.° 2.048, de 05 de novembro de 2002, em
seu Capítulo IV, item 1, consignou que “Os serviços de atendimento pré-hospitalar
móvel devem contar com equipe de profissionais oriundos da área da saúde e não
oriundos da área da saúde”, detalhando que a “equipe de profissionais não oriundos
da área da saúde deve ser composta por, com os seguintes perfis e
competências/atribuições: [...] 1.2.3 - Condutor de Veículos de Urgência: 1.2.3.1 Veículos Terrestres: Profissional de nível básico, habilitado a conduzir veículos de
urgência padronizados pelo código sanitário e pelo presente Regulamento como
veículos terrestres, obedecendo aos padrões de capacitação e atuação previstos
neste Regulamento”, fixando, como “Requisitos Gerais: maior de vinte e um anos;
disposição pessoal para a atividade; equilíbrio emocional e autocontrole; disposição
para cumprir ações orientadas; habilitação profissional como motorista de veículos
de transporte de pacientes, de acordo com a legislação em vigor (Código Nacional
de Trânsito); capacidade de trabalhar em equipe; disponibilidade para a capacitação
discriminada no Capítulo VII, bem como para a recertificação periódica”, bem como
estabelecendo como “Competências/Atribuições: conduzir veículo terrestre de
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subsidiárias e sociedades controladas, direta ou indiretamente pelo poder público;

urgência

destinado

ao

atendimento

e

transporte

de

pacientes;

conhecer

integralmente o veículo e realizar manutenção básica do mesmo; estabelecer
contato radiofônico (ou telefônico) com a central de regulação médica e seguir suas
orientações; conhecer a malha viária local; conhecer a localização de todos os
estabelecimentos de saúde integrados ao sistema assistencial local, auxiliar a
equipe de saúde nos gestos básicos de suporte à vida; auxiliar a equipe nas
imobilizações

e

transporte

de

vítimas;

realizar

medidas

reanimação

veículos de socorro e sua utilidade, a fim de auxiliar a equipe de saúde”;
CONSIDERANDO que o item 2, da “Normatização da Atividade na Área da
Urgência-Emergência, na sua Fase Pré-Hospitalar”, da Resolução CFM n.º
1.671/2003, ao definir os profissionais não oriundos da área de saúde, elenca o
condutor de veículo de emergência;
CONSIDERANDO que o item 3, da “Normatização da Atividade na Área da
Urgência-Emergência, na sua Fase Pré-Hospitalar”, da Resolução CFM n.º
1.671/2003, também delineia o perfil dos profissionais e suas competências,
assinalando requisitos gerais para todos os profissionais e competências específicas
para cada categoria, sendo pertinente assinalar que o item 3.2. trata das
competências do condutor de veículo de emergência;
CONSIDERANDO que o item 4, da “Normatização da Atividade na Área da
Urgência-Emergência, na sua Fase Pré-Hospitalar”, da Resolução CFM n.º
1.671/2003, versa sobre o conteúdo curricular, dividindo o conteúdo técnicocientífico referente à capacitação para início das atividades profissionais em nível
pré-hospitalar em módulos, a fim de propiciar, especialmente, a diferenciação dos
aspectos práticos do treinamento, ao tempo em que prevê, no item 4.1., módulo
comum, aplicável a todos os profissionais, e, no item 4.2., módulos básicos,
aplicáveis, inclusive, aos motoristas de veículos de emergência;
CONSIDERANDO, portanto, que o cargo de motorista, mesmo que de veículos de
emergência, não se enquadra como cargo privativo de profissionais de saúde;
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cardiorespiratória básica; identificar todos os tipos de materiais existentes nos

CONSIDERANDO que esse entendimento está consolidado na jurisprudência pátria
(TJ-DF, APL 7597720098070001, 5ª Turma Cível, Relator: Romeu Gonzaga Neiva,
Data de publicação: 03/06/2011; STJ, RMS 035145, Ministro Napoleão Nunes Maia
Filho, Data de Publicação: 02/02/2016; TJ-RN, Agravo de Instrumento 2014.0207669, Relator: Des. João Rebouças, Data de Julgamento: 12/05/2015,

3ª Câmara

Cível);

na Promotoria de Justiça da Comarca de Arez, restou evidenciado que o servidor
André Alves de Almeida acumula os cargos de motorista na Prefeitura de Arez e na
Prefeitura de Tibau do Sul;
CONSIDERANDO que a averiguação das situações que configuram acúmulo ilegal
de cargos constitui dever da Administração Pública e a adoção das medidas
saneadoras acarreta redução de gastos com servidores que comprometem a
legalidade, a moralidade e a eficiência do serviço público;
CONSIDERANDO que compete ao Município de Arez/RN, a averiguação de
acúmulo de cargos dos servidores da referida edilidade;
CONSIDERANDO que são princípios norteadores da Administração Pública e de
seus respectivos gestores a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a
publicidade e a eficiência;
CONSIDERANDO que, nos termos do artigo 11, caput, da Lei nº 8.429/92 configura
ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração
pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade,
imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições;
RESOLVE
RECOMENDAR ao Excelentíssimo Senhor ANTÔNIO BRAULIO DA CUNHA,
Prefeito do Município de Arez/RN, que, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias,
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CONSIDERANDO que, nos autos do Inquérito Civil n.º 081.2016.000725, em curso

inicie e finalize procedimento administrativo, sob o crivo do contraditório, colimando
franquear ao servidor público investigado a possibilidade de escolher entre o cargo
público de motorista, ocupado junto à Secretaria de Saúde de Arez/RN, ou o cargo
público de motorista, ocupado junto à Secretaria de Saúde de Tibau do Sul/RN, bem
como que remeta a esta Promotoria de Justiça, mediante ofício, dez dias após o
término do prazo acima referido, cópia do procedimento administrativo devidamente

Oportuno consignar que a inobservância da Recomendação Ministerial
poderá ser entendida como “dolo” para fins de responsabilização por crime funcional
e pela prática de ato de improbidade administrativa previsto na Lei Federal n.º
8.429/92.
Encaminhe-se cópia da presente Recomendação ao Procurador-Geral
do Município de Arez, CARLOS BRÁULIO ALAMINOS, e ao servidor ANDRÉ ALVES
DE ALMEIDA, para conhecimento.
Encaminhe-se cópia eletrônica da presente Recomendação para a
Coordenação do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Defesa do
Patrimônio Público.
Publique-se.
Arez/RN, 10 de abril de 2017.
LUCIANA QUEIROZ LOPES DE MELO MARTINS PESSOA
Promotora de Justiça
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concluído.

