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oRTENTAçÂO TÉCNTCA Ne 06/2O2O
CONTROLE INTERNO

"Dispõe sobre Orientações do Controle
Interno Municipal aos ogentes públicos
do Executivo Municipal sobre desvío de

funçdo de servídor e alerta sobre o

acúmulo de funções no servíço público"

DATA:22 de outubro de2020
DEPARTAMENTOS/SETORES ENVOLVID0S: Todo o Poder Executivo Municipal.

Considerando as competências da Controladoria Interna conferidas pela Lei
Municipal Na 040/2011 de 07 de novembro de 2011, regulamentada pelo Decreto Na

0t2/2012 de 05 de março de 2012, como responsável pela Controladoria do Município
de Salgado Filho, nomeada pela Portaria Na185/2018, de 28 de setembro de 2018, que ao
final subscreve.

Considerando a Lei Municipal nq 34, de 20 de junho de 2018, que Dispôe sobre o

Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Salgado Filho.

Considerando o Acórdão nq 5311/16-Tribunal Pleno referente ao Processo nq

260743/L4 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná-TCE/PR.

Considerando o Acórdão ne 1574/18-Tribunal Pleno referente ao Processo na

l05B9L9 /14 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná-TCE/PR.

Considerando o Acórdão ne 2720|Z0-Tribunal Pleno referente ao Processo ne

205490 /19 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná-TCE/PR.
Considerando o Relatório Final de Sindicância Investigativa e Disciplinar ne

0L/2020, conduzido pela Comissão nomeada pela Portaria ne 7l,d,e 13 de março de 2020.

Considerando a necessidade de alertar ao gestor municipal com a finalidade de

evitar desvios de funções e/ou acúmulo de funções.

O Controle Interno Municipal, ORIENTA e ALERTA que:

1. O Chefe do Executivo Municipal abstenha-se de designar servidor público efetivo
ou servidor ocupante de cargo em comissão para atribuições diversas as inerentes
ao seu cargo de origem.

2. O Estatuto Municipal de Salgado Filho, Lei Municipal no 34 de 20 de junho de 2018,
em consonância com o Art. 37 da Constituição Federal, estabelece como proibição
aos servidores no ArL 152, lnciso XXIII, e no §1e, o que segue:

a) Aceitar qualquer designação formal ou informal que caracterize desvio de
função. (Art, 152, Inciso XXIII, Lei Municipal ns 34 de 20 de iunho de 2018)

b) Considera-se como desvio de função toda a conduta funcional realizada por
servidor em desatendimento às competências de seu cargo. (Art. 152, §1s, Lei
Municipal nq 34 de 20 de iunho de 2018)
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3. A Constituição Federal em seu Art. 37, coput, dispõe sobre os princípios a serem
observados pela Administração Pública, e os incisos subsequentes tratam da forma
de acesso ao cargo público e faz referência às funções de confiança e aos cargos em

comissão, conforme segue:

"ArL 37. A adminisúaçdo pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalídade,

impessoalídade, moralidade, publicidade e efciência e, também, qo seguinte: (Redacdtt dad{)

oela Ernendo Constituçionol ne 19. dc 1998).

I - os cargos, empregos e funções públicas sdo acessíveis aos brasileiros que preencham os

requisitos estdbelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei; (Redacão dada
pelo Emendo Constítucionol ne 19. de 1998)

II - a investidurq em cargo ou emprego público depende de aprovaçdo prévia em concurso
público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo

ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadqs qs nomeações pora corgo em comissdo

declarado em let de lívre nomeação e exoneração; (Redocão tlQdo pelo Ürrettda

Constitucional tle 19. de 1998]

tll - o prazo de validode do concurso público seró de até dois onos, proffogável uma vez, por
igual período;

[...] V - as funções de confianço, exercídas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo

ektivo, e os cargos em comíssdo, o serem preenchidos por servidores de carreira nos casos,

condições e percentuais mínimos previstos em lei, destínam'se apenas às atribuições de

direçdo, chefo e assessoramento;

t...1 Wl - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando
houver compatibiliilade de horários, observado em qualquer caso o disPosto no inciso
XI: (RedaçAo dado pela Emenda Constitucional n-' 19. de 1998)

a) a de dois cargos de proÍessor; (Redacão dadq pela Ementla Constitucional na 19. de

1998)
b) a de um corgo de professor com outro técnico ou científico; (Redaçdo dodo pela

Emenda Constitucional ne 19. de 19981

c) a de dois cargos ou empregos privativos de prortssionais tle saúde, com profssões

regulamentadas; (Redaçda dado pela Emenda Constítucíonal ne 34 de 2001)

XVII - q proibiçdo de acumular estende-se a empregos e Iunções e abrange autarquias,

fundações, empresas públicas, sociedades de economio mista, suas subsidiárias, e sociedades

controlodas, díreto ou indiretdmente, pelo poder público; [Reclqcão dodo pelq Emenda

Constítucíonol ne 19. de 1998)

[..J §2e A nõo observLncia do disposto nos inc,sos Il e lll ímplicará o nulidode do ato e a

punição da autoridade responsdvel, nos termos dq lei. [.'.]"

4. 0 desvio de função ocorre quando o servidor passa a exercer atribuições diversas

daquelas que correspondem ao cargo para o qual ele foi nomeado e empossado,

isto é, o exercício de atividades ou serviços estranhos à competência de um cargo

caracteriza desvio de função.

5. Assim, o servidor deve exercer suas funções no órgão em que for lotado e no cargo

para o ual foi nomeado mediante révia aprova o em con úblico, o
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exercício das atividades pertinentes a outro cargo público, com atribuições

diferentes daquelas estabelecidas no cargo original, acarreta o desvio de função,

pois o servidor não prestou concurso para este cargo, estando exercendo de fato a

função de outro cargo, configurando, por conseguinte, burla ao instituto do

concurso público.

6, Verificado qualquer desvio de função a administração pública, e em especial o

Chefe do Executivo Municipal, tem o dever de corrigir o erro que gerou o desvio de

função.

7, O Tribunal de Contas do Estado do Paraná, já se pronunciou acerca do desüo de

função em diversas ocasiões, conforme se observa abaixo:

[...]Em relação aos servidores que lotados no Procuradoria Jurídíco e

o Íato de o responsável técnico pela contabílidade ter sido aprovado

em concurso público na lançdo de Técnico para Assuntos

llniversitórios, resta configurado o desvio de função desses

servidores, a demandar determinaçdo deste Tribunal pora que a
entidade apresente soluçdo o fm de regularizar tais sítuações.

t...1

Determinar à llniversidade Estadual do Centro Oeste do Paraná -
tlNICENTRO que apresente, em trinta dias do trônsito em iulgado
desta decisão, as provtdências adotadas para sonear os desvios

de função dos servidores lotodos no Procuradoia e do responsóvel

técnico pela contobílídade da lnstituiçdo; [...]
(Acórdão ne 5311/16-Tribunal Pleno- TCE/PR)

Finais

9. A presente Orientação técnica pode ser atualizada sempre

organizacionais, legaÍs e/ou técnicos assim exigirem'

ocq
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[...1]utgar pela regularidade das contas apresentadas pela Secretaria

de Estado da Soúde - SESA, do exercício fnanceiro de 2018, de

responsabilidade dos Senhores Michele Caputo Neto e Antonio Carlos

Figueiredo Nardi, com ressalva em relaçõo ao desvio de Íunção
de servidores ocupantes de cargos em comissão e Íunções
gratiftcodas, com Íundamento no (rrL 16, inciso ll, da Lei

Complementar Estadual n" ll3/2005;L.) (Ácórdão ne 272O /2O-
Tribunal Pleno- TCE/PR)

[...]Determinar, ainda, que o Municípío de Alto Paraná comProve o

retorno dos servidores em desvio de função às respecüvas

atividades dos cargos que ocuPam, dentro do prazo de 30
(trinta) dias, nos termos do arL 5", XX do Regimento Interno2 , sob

pena cla aplicaçdo da multa do art.87, lll, alínea "f' do Lei

Complementar n" 113/2005, oo qtual gestor. 1..-/ (Acórdão ne

1574l18-Tribunal Pleno- TCE/PR)

8. É importante destacar que a prática de desvio ilegal de função configura afronta

aos princípios administrativos da legalidade, da moralidade e da impessoalidade.
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10, Os termos contidos nesta Orientação Técnica, não eximem a observância das

demais normas competentes, que devem ser respeitadas.

11. A não observância da legislação pertinente poderá resultar em ato irregular sujeitando o

responsável às sanções da lei.

Sendo o que tinha a 0rientar, encaminho para à apreciação do Chefe do Executivo Municipal
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CONTROLE INTERNO

"Dispôe sobre Orientaçôes do Controle lnlerno
Municipal sos agentes públicos do Executivo
Municipal sobre desvio de -função de sen'idor e
alena sobre o acúmulo de funções no semiço
público"

DATA: 22 de outubro de 2020
DEPARTAMENTOS/SETORES ENVOLWDOS: Todo o

Poder Executivo Municipal,

Considerando as competências da Controladoria Intema
conferidas pela Lei Municipal N' 040/201 I de 07 de novembro
de 2011, régularnentada pelo Decreto N" 012/2012 de 05 de

março de 2012, como responsável pela Controladoria do
Município de Salgado Filho, nomeada pela Portâria
N"185/2018, de 28 de setembro de 2018, que ao final
subscreve.
Considerândo a Lei Muricipal n" 34, dc.20 de juúo de 2018'
que Dispôe sobre o Regime Juridico Unico dos Servidores
Públicos do Município de Salgado Filho.
Considerando o Acórdão n' 531lllGTribunal Pleno referente
ao Processo rf 260'143/14 do Tribunal de Contas do Estado do
Parâná-TCE/PR.
Considerando o Acôrdão n" I 5741 18-Tribunal Pleno referente

ao Processo no 1058919/14 do Tribuoal de Contas do Estado do
Paraná-TCE/PR.
Considerando o Acórdão n" 2720120-Tributal Pleno referente

ao Processo no 205490119 do Tribunal de Contas do Estado do

Paraná-TCE/PR.
Considerando o Relatório Final de Sindicância Investigativa e

Disciplinar n" 0112020, conduzido pela Comissão nomeada
pela Portaria n" 71, de l3 de março de 2020.
bonsiderando a necessidade de alertar ao gcstor municipal
com a frnalidade de evitar desvios de funções e/ou acúmÚo de

funções.
O Controle Intemo Municipal, ORIENTA e ALERTA que:

O Chefe do Executivo Municipal absteúa-se de designar

sewidor público efetivo ou servidor ocupante de cargo em

comissâo para atribuições diYe§as as herentes ao seu cargo de

origem.
O Éstaruto Municipal de Salgado Filho, Lei Municipal n" 34 de

20 de junho de 2018, em consonância com o AÍ. 37 da

Constiruição Federal, estabelece como proibição aos servidores
no Art. 152, Inciso XXIII. e no §1", o que segue:

Aceitar qualquer designação formal ou hformal que

caracterize desvio de função. (Aí. 152, Inciso XXIII' Lei
Municipal n' 34 de 20 dc junho de 2018)
Considera-se como desvio de função toda a conduta funcional
realizada por sewidor em desatendilnento às competências de
seu cargo. 1Art. 152. §1", Lei Municipâl n" 34 de 20 de junho
de 2018)

A Constituição Federal em seu Art. 37, r'apal' dispõe sobre os
prinçipios a serem observados pela Administraçào hiblica' e os

incisoi subsequentes lratam da forma de acesso ao calgo



público e faz referência às fi.rnções de confiança e aos cargos
em comissâo, confoÍne segue:
"Art. 37. A administroção pública direta e indirela de qualquer
dos Poderes da União, dos Estados, do Distito Federal e dos
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoalidade, morolidade, publicidade e eficiência e,

tsmbém, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda
Constitucional n" 19, de 1998).

I - os cargos, empregos e funções publicas são acessíveis qos

bra-çileiros que preenchonr os requi.sitos estabelecidos en lei,
assim cono aos eslrangeiros, na formo da lei; (Redação dada
pela Emenda Constitucíonal n' 19, de 1998)
ll - a investidura em cqtgo ou emprego público depende de
aprovação prévia em concurso público de provas ou de ptovas
e títulos, de acordo com o natureza e a complexidade do corgo
ou cmprago, na .forma prctista em lei, ressalvodds os

nomeações para caryo em comissão declarado en lei de IitT e

nomeação e eroneração;(Redação dada pela Emenda
Constitacional n' 19, de 1998)
III - o prazo de validade do concarso ptiblico será de até doit
anos, pronogável uma vez, por igtal período;
[...] Y - as lunções de confiança, exercidas e;tclu-sivamenle por
senidores ocapantes de cargo efelivo, e os cargos em

comissão, a sercm pre<nchidos por servidores de carreira nos

casos, conclições e percentuais minimos plevitlos em lei,
destinam-se apenas às atribuições de direção, cheJia e

assessora ento;(Redação dada pela Emenda Constitucional n"
19, de 1998)

[...] XYI - é vedada a acumaloção remunerada de cargos
púbücos, excelo, quando hoaver compatibiüdade de horórios,
observado em qualquer caso o disposto no inciso )(I:
(Redtção dada pela Emetdq Constitucional n' 19, dz 1998)
a) a de dois cargos de professor;(Redação dada pela Emenda
CoL\titucional " 19, de I998)
b) q de um cargo de professor com outro hécnico ou cientíJico"

lRedação dada pela Emenda Constítucional n' 19. de 1998)

c) a de dois cargos olt emPreÊ:os privativos de prutfissionais de
saúde, com profssões regulamentada-s;(Redação dada pela
Enenda Constihtcional n" 34. de 2001)
WII - a proibiçào de acumulqr estende-sc a empregos a

funções e abrange autqrquias, lindações, empresas públicas,
sociedades de economia nista, suo.s subsidiárias, e so<:iedades

controladds, direta ou indiretsmente, pelo poder público;
lRedaçdo dada pela Emenda Constihtcional n' 19, de 1998)

t..l §2" A não obsemôncia do disposto nos incisos ll e lll
implicará a nulidade do alo e a punição da autoridade
responsavel, nos termos da lei. [...] "
O desvio de funçào ocorre quando o servidor passa â exercer
atribuições üvcrsas daquelas que correspondem ao cargo para

o qual ele foi nomeado e empossado, isto e, o exercício de

atividades ou serviços estraúos à comPetêucia de um cargo
caracteriza desúo de funçâo.
Assim, o servidor deve exgrcet suas funções no órgão em que
for lotado e no cargo p a o qual foi nomeado mediante prévia
aprovação em concurso público, o exercíçio das atividades
pertinentes a outro cargo público, com âtribuições diferentes
daquetas estabelecidas no cargo original, acarreta o desvio de

função, pois o servidor não prestou concurso para este cargo,
estando exeÍcendo de fato a função de outro cargo,
configurando, por conseguinte, burla ao instituto do concurso
público.

Verificado qualquer desvio de função a atlministraçâo púbLica,

e em especial o Chefe do Executivo Municipal, tem o dever de

corrigir o erro que gerou o desvio de função.
O Tribunal de Contas do Estado do Paraná, já se prouunciou
acerca do desvio de função em diversas ocasiôes, conforme se

obsewa abaixo:
l...lEn relaçdo aos sen'idores que lotados na Procuradoia
iuíidito " 

o lato de o responsàvel té<trico pela contabilidade



ter sido aprovado em concurso ptiblico na função de Técnico
para Assuntos Universitórios, resla confgurado o desvio de

função desses sen'idores, a demondar deÍerminoção deste
Tríhunal para que o entidade apresente solução a .fim de
re gu I ari:ar tais s iluações.

t...1
Determinar à Universídade Estadual do Cento Oeste do
Parana - UNICENTRO que apresente, em tinu dias do
Írônsito em julgado desta decisão, as proviüncias odotadas
pars sanear os dcsvios de função dos servidores lotados na
Procuradoio e do rcsponsável técnico pela contabilidode da
Instituíção; [...]
(Àcórdão n' 53ll/lGTiibunal Pleno- TCE/PR)

[...]Julgar pela regularidade das conlas aprcsentqdas pela
Sccretaria dc Eslqdo dq Sqridc - SES.4, do exercício .financeiro
de 2018, de responsabilidade dos Senhores Michele Coputo
Nero e Ántonio Carlos Figueíredo Nardi, com ressslva ern
relaçdo ao desvio de lançõo de servidores ocuPaníes de
cargos ern comissão e funções gratificadas' com Jiudamento
no qrt. 16. inciso ll, da Lei Complenentqr Estadudl no
113/2005:[...] (Âcórdâo n" 2720l20-Tribunsl Plenc'
TCEiPR)
[...]Dcrerminaa ainda, que o Munlcípio de Alto Pararui
compruve o telotno dos servidores em desvio dc função os
respectivas alividades dos corgos que ocupam, denfio do
prazo de 30 (tinto) dias, nos lermos do art. 5o, .D{ do
Regimento InÍerno2 , sob pcna da aplicação dd muha do art.
87, Ill, alínea "J" da Lei Complementar n" 11 3/2005, qo atual
Eestor 1...1 (Acórdão n" 1574/1&Tribunal Pleno- TCE/PR)
É importânte tlesucar que a prática de desvio ilegal de funçâo
configura afronta aos princípios administrativos da legalidade,
da moralidade e da impessoalidade.
Disposições Finais
A presente Orientaçâo técnica pode ser atualizada sempre que

fatores organizacionais, legais e/ou tecnicos assim exigirem.
Os termos contidos oesta Orientação Técnica. nào eximem a
observância das demais lormas competentes. que devem ser
respeitadas.
A nào observância da legislação peftinente poderá resular em

ato irregular sujeitando o responsável às saações da lei.
Sendo o que tinha a Orientar, eocaminho para à apreciação do
Chefe do Executivo Municipal.

Salgado Filbo, Estado do Paraná, em 22 de outubro de 2020.

JÁCQAELINE HIROKI
ContÍole Intemo
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