285 ACUMULAÇÃO REMUNERADA -

TÉCNICO DE ADMINISTRAÇÃO

- É lícita a acumulação dos cargos de técnico de administração
e de assistente de ensino superior.
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO PúBLICO
PROCESSO N"
PARECER

o Diretor da Escola Nacional de Ciências Estatísticas, do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística, encaminhou ..
C.A.C., para os efeitos do art. 15 do Decreto n" 35 956, de 2-8-54, processo relativo
à acumulação em que vem incorrendo seu
funcionário João JOSé de Araújo.
2. Tratava-se, na época, do exercicio
cumulativo de um cargo de magistério Assistente de Ensino Superior, cadeira "Legislação-Sociologia" , do Curso de Bacharelado em Ciências Estatisticas, com outro de natureza burocrática, como sói ser
o de Oficial- de Administração, complementado com a ocupação, há vários anos, das
funções de Secretário da referida Escola
igualmente burocrática.
3. No próprio expediente inicial se :onsignava, entretanto, haver sido "solicitada
ao DASP, há vários meses e por interêsse
de serviço, a sua readaptação para Técnico de Administração", o que por fim ocorreu, conforme decreto publicado no Diário
Oficial de 6-10-64.
4. Assim, muito embora Se pudesse
considerar haver sido, em principio, irregular essa situação até 5 de outubro de
1964, já agora, base para exame, pois passou a configurar-se a acumulação entre um
cargo de magistério e outro técnico ou ci~n
tífico, como tal pacificamente entendido o
de Técnico de Administração, restando pesquisar-se a existência de correlação de matérias e de compatibilidade horária.
5. A primeira, o nõvo programa ane·
xado em atendimento à diligência que tivemos necessidade de fazer, e os esclarecimentos prestados acêrca das atribuições
exercidas desde 1964. com afastamento das
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funções de Secretário da Escola, está agora atendida. Assim é que o Técnico d~
Aministração, durante oito anos lidou com
estudos e projetos de reorganização da Secretaria da Escola; elaboração de quadros
e tabelas de pessoal; pareceres sõbre a situação jurídica da Escola; estudo, interpretação e aplicação da legislação de pessoal;
dssessoramento na execução orçamentária,
com estudo e discussão de propostas junta
ao D. A . S . P .; estudo e proposta de enquadramento do pessoal da Escola; elaboração de instruções e programas para concursos e colaboração no julgamento de provas, etc., está hoje lotado na Seção de
Classificação de Cargos, onde tem oportunidade de continuar lidando com probl~mas
relevantes de administração.

6. Por outro lado, na Escola, a par de
noções gerais e básicas de Sociologia, sr
detém o programa, em sua maior parte, no
estudo especializado de "Organização e
Administração" .

7 . Quanto ao horário, também se pode
verificar sua compatibilidade, pois as aulas
se desenvolvem, pela manhã, até às 9 horas e 30 minutos e, à noite, a partir das
20 horas, num mínimo de 18 horas semanais, enquanto, no cargo técnico ou científico, cumpre êle o período de 11 às 17;1.,
30 min, de segundas a sextas-feiras.
3. Há, por conseguinte, licitude na
acumulação em que, com o enquadramento
como Assistente de Ensino Superior, por
fôrça do Decreto nO 53 562, de 19 de fevereiro de 1964, passou a incorrer o interessado, regularizada com sua readaptação. que
assím corrigiu a situação anterior.
C.A.C., 11 de junho de 1965. - Hilton de Carvalho Briggs, Relator - Tosé
Medeiros. - Célio Fonseca. - Aluísio Xa-
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"if!l' Moreira. - Corsíndio Monteiro da
Silva. - Plínio de Carvalho Werneck.

Submeto, nos têrmos do parágrafo 39 du
artigo 15, do Decreto n" 35 956, de 2 de
agõsto de 1954, o presente parecer à apro·
vação do Senhor Diretor-Geral do DASP.

Brasilia, 18 de junho de 1965. - Jost
Medeiros, Presidente da Comissão de
Acumulação de Cargos.
Aprovo. - Em 23-6-65. Arantes, Diretor·Geral.
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ACUMULAÇÃO REMUNERADA - BANCO DO BRASIL
- Não é legitima a acumulação de cargo de professor com o de
escriturário do Banco do Brasil.
DEPARTAME~lO

ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO PúBLICO
PROCESSO N'

8.682-65

COMISSÃO DE ACUMULAÇÃO
DE CARGOS

disciplina a ser lecionada - a Matemática.
o que não acontece igualmente.

PARECER

4. Não se revestindo, dêsse modo a
função exercida no Banco do· Brasil S. A.
das características de cargo de natureza
técnica ou cientifica. torna-se de logo. ile·
gítíma a acumulação. ainda que com outro
cargo de magistério e desempenhados '!!D
horários compativeis.

Luiz Assumpção, Escriturário do Banco
do Brasil S. A. (Agência de Dores do Indaiá - Estado de Minas Gerais) consulta
se lhe é legalmente possível acumular êsse
cargo com o de Professor de Matemática
de curso científico.
2. Baixado o processo em diligência,
esclarece a gerência daquele estabelecimento
de crédito que o consulente é Escriturário
letra e com atribuições especificas de escrituração de livros auxiliares de contabilidade e redação de correspondência da Carteira de Crédito Agrícola e Industrial.
3. Para que fõsse legalmente possível
a acumulação, seria necessário que as atri·
buições especificas conferidas ao Escriturário do Banco do Brasil S. A. dessem à
sua função as características de cargo de
natureza técnica ou científica, nos têrmos
do art. 3· do Decreto n" 35 956, de 2 de
agõsto de 1954, o que evidentemente não
ocorre. na espécie. e. no caso positivo. que
houvesse relação imediata e recíproca en·
tre aquelas atribuições e o programa da

5. Somos. assim. por que se responda
negativamente à consulta.
C.A.C .• 15 de outubro de 1965. - Corsíndio Monteiro da Silva, Relator. - José.
Medeiros, - Célio Fonseca, - Aluísio Xa.
vier Moreira, - Heitor Cleisthene.s Pedro
de "Farias, - Plínio de Carvalho Werneck.
Submeto nos têrmos do § 39 do artigo
15. do Decreto n 9 35 956 de 2 de agõsto de
1954. o presente parecer à aprovação do
Senho!" Diretor-Geral do D.A.S.P.
Brasília. 26 de outubro de 1965. - José
Medeiros, Presidente da Comissão de
Acumulação de Cargos.
Aprovado. Em 29 de outubro de 1965. _
Luiz Vicente B. de Ouro Preto, Diretor-Geral.

