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EXECUTIVO/GABINETE 

 

 

DESPACHO 

Trata-se de Processo Administrativo Disciplinar nº 001/2019, instaurado 
(a) pela Portaria nº 42/2019-GC, retificada pela portaria nº 158/2019 -GC, 

com fundamento no arts.  5º, VI, c/c 37 da Constituição Federal de 1988 
e, ainda, no disposto no art. 138 da LC nº001/97, para apuração de 
acúmulo indevida de cargos. 
No caso dos autos, nota-se relatório emitido pela comissão no sentido de 
infringência dos dispositivos constitucionais, de modo que opinou pela 
incompatibilidade de  horários dos cargos acumulados. 
De efeito, compulsando o feito, constata-se que as provas produzidas são 
insuficientes ao julgamento do feito, em especial, quanto aos efeitos 

legais decorrentes do relatório emitido pela Comissão Processante. 
 ANTE O EXPOSTO, a fim de garantir o devido processo legal, o 
contraditório e ampla defesa, nos termos dos artigo 5º inciso LIV e LV, 
ambos da CF/88, CONVERTO O FEITO EM DILIGENCIA para 
INTIMA a servidora TERCIA SANZIA DE ARAUJO, matricula 
60907, para, no prazo de 05 (cinco) dias, APRESENTAR documento 
comprobatório da jornada de trabalho exercida nos vínculos funcionais 
acumulados no afã de comprovar a compatibilidade da carga horária dos 

cargos exercidos, conforme disposição do art. 37, XVI da Constituição 
Federal de 1988. 
Outrossim, cumpre observar que será considerada como prova da 
compatibilidade a declaração do superior hierárquico com a descrição dos 
dias e horários da prestação de serviço dos vínculos ativos, assim como, 
para os servidores que trabalham em regime de escala, a cópia das escalas 
dos plantões mensais e/ou semanais de todo o período acumulado.   
Deve-se observar, ainda, que as declarações devem ser acompanhadas de 

documentos que comprovem a efetiva jornada expressada na 
documentação com a descrição dos respectivos vínculos efetivos. 
Ressalte-se que o não atendimento do presente ato processual acarretará 
o julgamento do feito com as alegações e provas juntadas aos autos, 
importando em preclusão do direito à produção da prova, ora requerida. 
Por fim, a contagem do prazo para resposta a presente notificação começa 
do primeiro dia útil subsequente a sua publicação.  

Areia Branca/RN, 24 de agosto de 2021. 
 

SANDJA ANTONIA SANTOS DE MOURA 

Autoridade Julgadora 
 Processo Administrativo Disciplinar 

 

DESPACHO 

Trata-se de Processo Administrativo Disciplinar nº 001/2019, instaurado 

(a) pela Portaria nº 42/2019-GC, retificada pela portaria nº 158/2019 -GC, 
com fundamento no arts.  5º, VI, c/c 37 da Constituição Federal de 1988 
e, ainda, no disposto no art. 138 da LC nº001/97, para apuração de 
acúmulo indevida de cargos. 
No caso dos autos, nota-se relatório emitido pela comissão no sentido de 
infringência dos dispositivos constitucionais, de modo que opinou pela 
incompatibilidade de  horários dos cargos acumulados. 
De efeito, compulsando o feito, constata-se que as provas produzidas são 

insuficientes ao julgamento do feito, em especial, quanto aos efeitos 
legais decorrentes do relatório emitido pela Comissão Processante. 
 ANTE O EXPOSTO, a fim de garantir o devido processo legal, o 
contraditório e ampla defesa, nos termos dos artigo 5º inciso LIV e LV, 
ambos da CF/88, CONVERTO O FEITO EM DILIGENCIA para 
INTIMA a servidora TERESINHA FERNANDES DE OLIVEIRA, 

matrícula nº 5519, para, no prazo de 05 (cinco) dias, APRESENTAR 
documento comprobatório da jornada de trabalho exercida nos vínculos 

funcionais acumulados no afã de comprovar a compatibilidade da carga 
horária dos cargos exercidos, conforme disposição do art. 37, XVI da 
Constituição Federal de 1988. 

Outrossim, cumpre observar que será considerada como prova da 
compatibilidade a declaração do superior hierárquico com a descrição dos 
dias e horários da prestação de serviço dos vínculos ativos, assim como, 
para os servidores que trabalham em regime de escala, a cópia das escalas 
dos plantões mensais e/ou semanais de todo o período acumulado.   
Deve-se observar, ainda, que as declarações devem ser acompanhadas de 
documentos que comprovem a efetiva jornada expressada na 
documentação com a descrição dos respectivos vínculos efetivos. 

Ressalte-se que o não atendimento do presente ato processual acarretará 
o julgamento do feito com as alegações e provas juntadas aos autos, 
importando em preclusão do direito à produção da prova, ora requerida. 
Por fim, a contagem do prazo para resposta a presente notificação começa 
do primeiro dia útil subsequente a sua publicação.  

Areia Branca/RN, 24 de agosto de 2021. 
 

SANDJA ANTONIA SANTOS DE MOURA 

Autoridade Julgadora 
 Processo Administrativo Disciplinar 

 

DESPACHO 

Trata-se de Processo Administrativo Disciplinar nº 001/2019, instaurado 
(a) pela Portaria nº 42/2019-GC, retificada pela portaria nº 158/2019 -GC, 

com fundamento no arts.  5º, VI, c/c 37 da Constituição Federal de 1988 
e, ainda, no disposto no art. 138 da LC nº001/97, para apuração de 
acúmulo indevida de cargos. 
No caso dos autos, nota-se relatório emitido pela comissão no sentido de 
infringência dos dispositivos constitucionais, de modo que opinou pela 
incompatibilidade de  horários dos cargos acumulados. 
De efeito, compulsando o feito, constata-se que as provas produzidas são 
insuficientes ao julgamento do feito, em especial, quanto aos efeitos 
legais decorrentes do relatório emitido pela Comissão Processante. 

 ANTE O EXPOSTO, a fim de garantir o devido processo legal, o 
contraditório e ampla defesa, nos termos dos artigo 5º inciso LIV e LV, 
ambos da CF/88, CONVERTO O FEITO EM DILIGENCIA para 
INTIMA a servidora VELBIA WALERIA GONSALVES LOIOLA, 

matrícula nº 61239, para, no prazo de 05 (cinco) dias, APRESENTAR 
documento comprobatório da jornada de trabalho exercida nos vínculos 
funcionais acumulados no afã de comprovar a compatibilidade da carga 
horária dos cargos exercidos, conforme disposição do art. 37, XVI da 

Constituição Federal de 1988. 
Outrossim, cumpre observar que será considerada como prova da 
compatibilidade a declaração do superior hierárquico com a descrição dos 
dias e horários da prestação de serviço dos vínculos ativos, assim como, 
para os servidores que trabalham em regime de escala, a cópia das escalas 
dos plantões mensais e/ou semanais de todo o período acumulado.   
Deve-se observar, ainda, que as declarações devem ser acompanhadas de 
documentos que comprovem a efetiva jornada expressada na 

documentação com a descrição dos respectivos vínculos efetivos. 
Ressalte-se que o não atendimento do presente ato processual acarretará 
o julgamento do feito com as alegações e provas juntadas aos autos, 
importando em preclusão do direito à produção da prova, ora requerida. 
Por fim, a contagem do prazo para resposta a presente notificação começa 
do primeiro dia útil subsequente a sua publicação.  

Areia Branca/RN, 24 de agosto de 2021. 
 

SANDJA ANTONIA SANTOS DE MOURA 

Autoridade Julgadora 
 Processo Administrativo Disciplinar 
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DESPACHO 

Trata-se de Processo Administrativo Disciplinar nº 001/2019, instaurado 

(a) pela Portaria nº 42/2019-GC, retificada pela portaria nº 158/2019 -GC, 
com fundamento no arts.  5º, VI, c/c 37 da Constituição Federal de 1988 
e, ainda, no disposto no art. 138 da LC nº001/97, para apuração de 
acúmulo indevida de cargos. 
No caso dos autos, nota-se relatório emitido pela comissão no sentido de 
infringência dos dispositivos constitucionais, de modo que opinou pela 
incompatibilidade de  horários dos cargos acumulados. 
De efeito, compulsando o feito, constata-se que as provas produzidas são 

insuficientes ao julgamento do feito, em especial, quanto aos efeitos 
legais decorrentes do relatório emitido pela Comissão Processante. 
 ANTE O EXPOSTO, a fim de garantir o devido processo legal, o 
contraditório e ampla defesa, nos termos dos artigo 5º inciso LIV e LV, 
ambos da CF/88, CONVERTO O FEITO EM DILIGENCIA para 
INTIMA a servidora VIVIANA MARTINS DA SILVA, matrícula nº 

60485, para, no prazo de 05 (cinco) dias, APRESENTAR documento 
comprobatório da jornada de trabalho exercida nos vínculos funcionais 

acumulados no afã de comprovar a compatibilidade da carga horária dos 
cargos exercidos, conforme disposição do art. 37, XVI da Constituição 
Federal de 1988. 
Outrossim, cumpre observar que será considerada como prova da 
compatibilidade a declaração do superior hierárquico com a descrição dos 
dias e horários da prestação de serviço dos vínculos ativos, assim como, 
para os servidores que trabalham em regime de escala, a cópia das escalas 
dos plantões mensais e/ou semanais de todo o período acumulado.   

Deve-se observar, ainda, que as declarações devem ser acompanhadas de 
documentos que comprovem a efetiva jornada expressada na 
documentação com a descrição dos respectivos vínculos efetivos. 
Ressalte-se que o não atendimento do presente ato processual acarretará 
o julgamento do feito com as alegações e provas juntadas aos autos, 
importando em preclusão do direito à produção da prova, ora requerida. 
Por fim, a contagem do prazo para resposta a presente notificação começa 
do primeiro dia útil subsequente a sua publicação.  

Areia Branca/RN, 24 de agosto de 2021. 

 
SANDJA ANTONIA SANTOS DE MOURA 

Autoridade Julgadora 
 Processo Administrativo Disciplinar 
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