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8. Quanto à função gratificada, não
há impedimento legal no seu exercício, evidenciando-se a compatibilidade horária
põsto que desempenha a função estadual
em horário noturno, depois das 19 horas.

9. Assim, sOIllOS por que se considere legitima a acumulação.
Em 28 de abril de 1960. - Corsindio
Monteiro da Silva, Relator. - Tosé Renato Pedroso de Moraes.
Gerardo Renault de Mello Mattos.

Submeto, nos têrmos do parágrafo 3.'
do artigo 15 do Decreto n.· 35.956, de
2 de agõsto de 1954, o presente parecer
à decisão do Senhor Diretor Geral do Departamento Administrativo do Serviço Público.
Em 28 de abril de 1960. - Tosé Renato Pedroso de Moraes. Subst. do Pres:dente.
De acõrdo. - 6-5-60. loão Guilherme de Aragão. - Diretor Geral.

PROFESSOR - ENSINO PRIMÁRIO REMUNERADA

ACUMULAÇÃO

- É de se reconhecer a permtissibilidade da acumulação
de dois cargos pertinentes ao Magistério Primário, face a

unidade di> respectivo ensino.
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO PÚBLICO
COMISSÃO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS
PARECER

Atendendo ser da competência desta
Comissão, face ao que estabelece o Decreto n.' 35.956, de 2 de agôsto de 1954,
o pronunciamento sõ!:.Te a legalidade, ou
não, de acumulação de cargos públicos, encaminhou-lhe o Ministério da Justiça e Ne9ócios Interiores o presente processo, em
que é interessada Dulcinéa Conceição Alves, Professõra do Ensino Primário no
extinto Território Federa! do Iguaçú, para
onde foi designada em 13 de julho de 1945.
2. Por considerar serem necessários
melhores esclarecimentos sõbre os elementos constantes do processo, foi o mesmo
mandado baix3r em dil;gência pelo anterior Relator da matéria nesta Comissão,
conforme se verifica de fls. 28 do processado.

3. Trata-se, na espécie. de acumulação decorrente de cargo em disponibilidade. form<\ da Lei n." 125. de 24 de outubro de 1947. com outro situado no ãmbito
estadual. conforme declaração constante de
fls. 25. prestada por solicitacão da Divisão do Pessoal do aludido Ministério.

4. Outrossim. consta do processado
não ter a interessada cumprido o que determina o artigo 20 do Regulamento aprovado pelo Decreto n" 35.956, de 1954, o
qual esclarece que todo o servidor federal
é obrigado a comunicar ao órgão próprio
de pessoal o exercício de mais de um cargo,
n<?sde que cons:derado como acumuláveI.
5. Dita situação. entretanto, deve ser
apurada por aquela Divisão, conforme entendimento do artigo 21 do Regulamento
de Acumulação de Cargos no Serviço Público. através de processo regular.
fi. Apreciando. porém. a parte correspondente à correlação de matél'ias entce os cargos apontados como em regime
de acumulação, é de fácil reconhecimento
a ident'dade existente entre ambos, uma
vez que são do ensino primário, obedecida. dessa forma. a uniformidade dos programas adotados nas escolas em que são
ministrados os ensinamentos dessa natureza.

7. Por ser a interessada servidora
em disponibilidade. nenhum impedimento
horário pode existir enquanto mantida nessa
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situação. considerada como legal. visto
como decorre de dispositivo de lei.
8. Reconhecemos. assim. a permisslbilidade da acumulação de que trata ~ste
processo. ressalvada a situação do item
5 dêste parecer. a qual fica a critério do
respectivo órgão de pessoal.

E o que nos parece. salvo melhor
juízo.
C.A.C.. em 10 de maio de 1960. -

JOSé Renato Pedroso de Moraes. Relator.
- Gerardo Renault de Mello Mattos. Corsíndio Monteiro da Silva.

Submeto. nos têrmos do parágrafo 3.'
do artigo 15 do Decreto n.' 35.956. de 2
de agôsto de 1954. o presente parecer à
decisão do Senhor Diretor Geral do Departamento Administrativo do Serviço Público.
C.A.C.• em 10 de maio de 1960. José Renato Pedroso de Moraes. Subst. dI)
Presidente.
De acôrdo.

Em 17-5-60. - JolIo Guilherme de
Aragão. Diretor Geral.

PROFESSOR - SECRETARfO DE ESTADO REMUNERADA

ACUMULAÇÃO

- ~ lícita a acum~ do cargo de Professor Catedrático da Cadeira de Direito Constitucional, d4 Ft1culdade de
Direito de Pôrlo Alegre, d4 Universidade do Rio Grande do
Sul,com o cargo M Secretário de Estado dos NegâcW8 do
Interior e JU8tiça 00 Govêrno do me.mw Estado.
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO PúBLICO
COMlSSJl.O DI! ACUMUUÇJl.O DE CARroS
PARECER

O Dr. Francisco de Paula Brochado
da Rocha. Professor Catedrático. do Quadro Permanente do Ministério da Educação e Cultura. da Cadeira de Direito Constitucional. da Faculdade de Direito de Pôrto Alegre. da Universidade do Rio Grande
do Sul declara. para os fins previstos no
Decreto n.' 35.956. de 1954. que assumiu
o cargo de Secretário de Estado dos Negócios do Interior e Justiça do Govêmo
do Rio Grande do Sul.
2. Consoante entendimento desta C0missão. o cargo de Secretário de Estadc.
é de natureza técnica ou cientifica. dentro
do que preceitu3 o artigo 3.' do citado
Decreto n.' 35.956, de 1954. pois que. para
seu exerci cio. "é Indispensável e predominante a aplicação de conhecimentos cientificos de nivel superior de ensino·,
acumulável com outro de magl3térlo. des-

de que correlatas as matérias e compatíveis os horários, nos têrmos dos §§ 1.'.
Item III e 2.' do art. 1.' do aludido Decreto. que regulamentou a acumulação de
cargos ou funções pública:..

3. Estamos em que existe "correlação
de matérias" entre as atribuições do cargo
de Secretário de Estado dos Negócios do
Interior e Justiça. que se ocupa. de maneira preponderante. de assuntos que concemem à Ciência Jurídica e o que se ministra na Cátedra de Direito Constitucio-nal. ocorrendo. igualmente. o atendimento
ao requisito legal de compatibilidade horária. pôsto que o Secretário de Estado
"não está sujeito a horário de qualquer
espécie" (fls. 5). e o declarante cumpre
na Faculdade o horário, de segundas às
sextas-feiras. das 8 às 12 horas.
4. Assim. ao nosso entender. deve ser
considerada legitima a presente acumulação de cargos.

