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AO
MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA
COMARCA DE CAMPINA GRANDE/PB
PROMOTORIA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO

Excelentíssimo Senhor Doutor Promotor de Justiça

O Sindicato dos Servidores do Legislativo Municipal de Campina Grande -

SINLEGIS-CG, entidade de classe, devidamente inscrita sob o CNPJ nº

41.329.879/0001-05, vem respeitosamente perante Vossa Excelência, oferecer competente

DENÚNCIA em face de atos irregulares praticados pela Câmara Municipal de Campina

Grande/PB. A saber:

1. Excesso de cargos comissionados:

Na data da presente denúncia o quadro de pessoal da Câmara Municipal de

Campina Grande conta com um número de 37 servidores efetivos e 337 ocupantes de

cargos em comissão, evidenciando grave desproporção entre os servidores de vínculo

precário e os de vínculo permanente. Tal distorção tem origem no uso desarrazoado de

dispositivo constitucional que prevê a criação e provimento de cargos em comissão (art. 37,

inciso II, in fine). Entretanto, já entendeu o STF que “A criação de cargos em comissão é

exceção à regra do ingresso no serviço público mediante concurso público de provas ou de

provas e títulos e somente se justifica quando presentes os pressupostos constitucionais

para sua instituição.” (RE 1041210). E assim, a Suprema Corte fixou a seguinte tese:

a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o

exercício de funções de direção, chefia e assessoramento,

não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas,

técnicas ou operacionais;

b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança

entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado;

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=749900672&prcID=5171382#


c) o número de cargos comissionados criados deve guardar
proporcionalidade com a necessidade que eles visam
suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos
efetivos no ente federativo que os criar, e; (grifo nosso)

d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas,

de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir.

Não obstante a situação de flagrante desrespeito às disposições constitucionais, não

é recente a postura da Câmara campinense de ter em seu quadro de pessoal uma

quantidade exorbitante de servidores cujo ingresso no órgão não se deu pela via do

concurso público. Em janeiro de 2018, por exemplo, havia 294 (duzentos e noventa e

quatro) servidores contratados por excepcional interesse público, ao passo que havia

apenas 8 (oito) servidores efetivos, fato que deu ensejo à instauração, por este parquet, de

inquérito civil para apurar tais contratações (Inquérito Civil nº 003.2018.005077).

No entanto, a pretexto de dissimular os fatos, foi editada a Lei Municipal nº

6.917/2018, a qual dispõe que a cada vereador da Câmara Municipal de Campina Grande é

facultado admitir em seu gabinete assessores parlamentares em um número de até 12

(doze), na qualidade de cargos em comissão de livre nomeação e exoneração. Não

bastasse ser uma quantidade absurda se comparada com outras câmaras municipais, como

será demonstrado mais adiante, a referida lei apenas permitiu que aqueles que antes

ocupavam os cargos criados por excepcional interesse público passassem a ocupar cargos

em comissão, havendo uma mera transposição, como ficou constatado pelo Ministério

Público de Contas em parecer emitido no processo de prestação de contas de 2018 da

Casa Legislativa, oportunidade na qual pugnou pela reprovação das contas da então

gestora, com a reprovação das contas de 2018 sendo confirmada pelos conselheiros do

Tribunal de Contas da Paraíba em 2 de julho de 2020.

Desde a sua promulgação, o permissivo da referida lei vem causando sérios danos

administrativos e orçamentários na Câmara campinense, principalmente levando em conta

que a maior parte do orçamento com folha de pessoal é destinada aos cargos em comissão,

especialmente os cargos de assessoramento parlamentar e de chefia de gabinete. A

título de ilustração, no ano de 2020 o gasto total com folha de pessoal incluindo efetivos,

comissionados e vereadores, foi da ordem de R$ 17.393.229,52, destes, R$ 12.594.576,34

(72,43%) foram despendidos com os cargos comissionados, dos quais, R$ 12.010.859,68

destinaram-se ao pagamento dos assessores parlamentares e chefes de gabinete. Ou seja,

95,36% do gasto com comissionados está concentrado nos cargos de assessor
parlamentar e chefe de gabinete. De outro lado, o pagamento dos servidores efetivos no

https://sapl.campinagrande.pb.leg.br/media/sapl/public/normajuridica/2018/9335/12056_lei69172018pag0001_strdocumentooficial.pdf
https://sapl.campinagrande.pb.leg.br/media/sapl/public/normajuridica/2018/9335/12056_lei69172018pag0001_strdocumentooficial.pdf


mesmo período foi de R$ 841.211,22, o equivalente a aproximadamente 4,83% do total da

folha de pessoal em todo o ano1. Há clara desproporcionalidade.

Este cenário, que se repete ano após ano, vem acarretando graves problemas no

controle de gastos com pessoal, com os gestores lançando mão de artifícios contábeis que

visam driblar a limitação constitucional de gastos prevista no §1º do art. 29-A da

Constituição Federal. Assim, ao final do exercício financeiro os gestores realizam o

pagamento de um mês, geralmente dezembro, apenas no ano subsequente, deslocando o

gasto que ultrapassa o limite para o exercício posterior. Não foi diferente o que aconteceu

entre 2020 e 2021, fato que veio a público pela veiculação de notícias2 na imprensa acerca

do não pagamento dos salários e do 13º dos servidores comissionados.

No que concerne ao quantitativo desses cargos, em março do corrente ano a

situação da Câmara agravou-se ainda mais, havendo 337 servidores comissionados e
apenas 37 efetivos compondo o quadro de pessoal de um total de 405 servidores. Isso

representa um número de comissionados 800% maior que o número de efetivos, ou seja,

para cada servidor efetivo, há 9 (nove) comissionados. Como se vê, o quadro de pessoal da

Câmara de Campina Grande, composto 83% de comissionados e 9,1% de efetivos,

tornou-se uma verdadeira aberração em clara oposição às bases que sustentam o Estado

Democrático de Direito, ao princípio republicano e aos princípios da Administração Pública

da razoabilidade, da proporcionalidade, da moralidade, da impessoalidade, da legalidade e

do interesse público, favorecendo indicações políticas em detrimento da regra constitucional

de ingresso no serviço público através do concurso público.

Como consequência dessa ABSURDA DESPROPORÇÃO, ainda tomando como

base o mês de março do corrente ano, verifica-se o impacto na folha de pessoal da Casa,

na qual de um total de R$ 1.373.616,21 (um milhão trezentos e setenta e três mil seiscentos

e dezesseis reais e vinte e um centavos), R$ 978.645,00 (novecentos e setenta e oito mil

seiscentos e quarenta e cinco reais) são destinados para o pagamento de comissionados,

valor que representa cerca de 71% do total da folha. Por outro lado, o custo mensal dos

servidores efetivos é de R$ 84.188,48 (oitenta e quatro mil cento e oitenta e oito reais e

quarenta e oito centavos), representando ínfimos 6,1% do total da folha de pessoal da

referida Casa Legislativa.

Os gráficos abaixo ilustram a situação em que se encontra atualmente o quadro de

pessoal da Câmara Municipal de Campina Grande:

2

https://www.paraibatododia.com.br/noticia/4822/em-campina-servidores-da-camara-municipal-cobram
-salarios-e-13d-atrasados-a-atual-presidente

https://blogdomaxsilva.com.br/servidores-da-cmcg-cobram-pagamento-de-salario-a-ivonete-ludgerio/

1 Fonte: SAGRES Online/TCE-PB.

https://www.paraibatododia.com.br/noticia/4822/em-campina-servidores-da-camara-municipal-cobram-salarios-e-13d-atrasados-a-atual-presidente
https://www.paraibatododia.com.br/noticia/4822/em-campina-servidores-da-camara-municipal-cobram-salarios-e-13d-atrasados-a-atual-presidente
https://blogdomaxsilva.com.br/servidores-da-cmcg-cobram-pagamento-de-salario-a-ivonete-ludgerio/


Fonte: Portal da Transparência da Câmara Municipal de Campina Grande.

1.2 Inobservância das recomendações emitidas pelos órgãos de controle
externo:



À época em que foi emitido o parecer apresentado abaixo a Câmara de Campina

Grande já apresentava grandes dificuldades em gerir sua folha de pagamento devido ao

excesso de cargos comissionados. Assim, tomando conhecimento do fato, o Ministério

Público de Contas da Paraíba, através do seu Procurador-Geral, o Dr. Luciano Andrade

Farias, emitiu o Parecer nº 1012/19, subsidiando o julgamento das contas de 2018, cujo

acórdão consta ao final deste subitem.

Parecer nº 1012/19 (Página 1)



Parecer nº 1012/19 (Página 22)



(Imagens com grifos nossos).

Desta feita, a despeito de os órgãos competentes estarem continuamente atuando

no sentido de recomendar à Câmara de Campina Grande que esta adeque o seu quadro de

pessoal, observando a proporcionalidade dos cargos efetivos e comissionados, a Casa

Legislativa, quando não se comporta com letargia, agrava o problema. Mesmo com a

nomeação de mais novos concursados, a Casa nomeou ainda mais comissionados, em

direção totalmente oposta às recomendações ministeriais e da corte de contas.



1.3 Atuações anteriores do MPPB e demais MPs estaduais em casos
semelhantes.

Conforme pesquisas realizadas em sites de buscas e sites institucionais, constata-se

que o Ministério Público da Paraíba já atuou em situações semelhantes em outros

municípios da Paraíba. Vide:

Prefeitura Municipal de Piancó-PB (440 comissionados x 562 efetivos):
● http://www.mppb.mp.br/index.php/36-noticias/patrimonio-publico/22662-munic

ipio-de-pianco-atende-recomendacao-do-mppb-e-se-compromete-a-exonerar

-comissionados-contratar-aprovados-em-pss-e-realizar-concurso-publico

Câmara Municipal de Sapé-PB (52 comissionados x 17 efetivos):
● http://www.mppb.mp.br/index.php/36-noticias/patrimonio-publico/21838-mppb

-e-camara-de-sape-firmam-tac-para-reduzir-comissionados-e-fazer-concurso-

para-efetivos

Câmara Municipal de Sousa-PB (45 comissionados x 17 efetivos):
● http://www.mppb.mp.br/index.php/36-noticias/patrimonio-publico/11840-portal

2013-promotoria-de-sousa-celebra-tac-com-camara-de-vereadores-para-ade

quar-proporcao-entre-cargos-efetivos-e-comissionados

Ademais, também evidencia-se a atuação do Ministério Público de outros estados, e

também de Tribunais de Contas, em casos semelhantes nos quais tal desproporcionalidade

fora evidente, até mesmo em menor grau. Senão, vejamos:

Câmara Municipal de Curitiba-PR (312 comissionados x 196 efetivos):
● https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/camara-de-curitiba-deve-corrigir-despropor

cao-entre-efetivos-e-comissionados/7718/N

Câmara Municipal de Gurupi-TO (96 comissionados x 40 efetivos):
● Portal do Ministério Público Estadual do Tocantins - Justiça atende MPTO e

determina proporcionalidade entre servidores efetivos e comissionados na

Câmara de Gurupi

http://www.mppb.mp.br/index.php/36-noticias/patrimonio-publico/22662-municipio-de-pianco-atende-recomendacao-do-mppb-e-se-compromete-a-exonerar-comissionados-contratar-aprovados-em-pss-e-realizar-concurso-publico
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Câmara Municipal de Palmas-TO (328 comissionados x 49 efetivos):
● Com 87% a mais de comissionados, Câmara de Vereadores pode ser

obrigada a reduzir servidores | Tocantins | G1 (globo.com)

Câmara Municipal de Valinhos-SP (62 comissionados x 37 efetivos):
● Parecer aponta para o excesso de comissionados (rac.com.br)

Câmara Municipal de Joinville-SC (189 comissionados x 54 efetivos):
● Menos cargos comissionados na CVJ

Câmara Municipal de Salvador-BA (958 comissionados x 188 efetivos)
● https://www.mpba.mp.br/noticia/43064

Câmara Municipal de Guarapuava-PR (51 comissionados x 32 efetivos):
● https://mppr.mp.br/arquivos/File/GuarapuavaRecomendacaoCamara0803.pdf

Câmara Municipal de Campinas-SP:
● https://correio.rac.com.br/_conteudo/2020/12/campinas_e_rmc/1037010-cam

ara-municipal-reduz-numero-de-assessores.html

Por todo o exposto, fica clara a necessidade URGENTE de o Ministério Público atuar

no sentido de adequar a proporção entre servidores comissionados e efetivos, assim como

vem sendo feito neste estado e nos demais entes federados, como mostrado nas notícias

acima. Para efeito de comparação, a tabela abaixo mostra a discrepância da Câmara

Municipal de Campina Grande em relação às Câmaras de outros municípios brasileiros,

todas com duodécimos bem superiores ao repassado à Casa Legislativa campinense.

Município Habitantes Vereadores Assessores/Gabinete

São Paulo 12.325.232 55 18

Belo Horizonte 2.501.576 41 15

Campinas 1.213.792 33 5

Sorocaba 687.357 20 6

Campina Grande 411.807 23 12

Piracicaba 407.252 23 3

https://g1.globo.com/to/tocantins/noticia/com-87-a-mais-de-comissionados-camara-de-vereadores-pode-ser-obrigada-a-reduzir-servidores.ghtml
https://g1.globo.com/to/tocantins/noticia/com-87-a-mais-de-comissionados-camara-de-vereadores-pode-ser-obrigada-a-reduzir-servidores.ghtml
https://correio.rac.com.br/_conteudo/2019/09/campinas_e_rmc/864829-parecer-aponta-para-o-excesso-de-comissionados.html
http://www.cvj.sc.gov.br/component/content/article/47-comissoes/1276-comeca-reducao-de-cargos-comissionados
https://www.mpba.mp.br/noticia/43064
https://mppr.mp.br/arquivos/File/GuarapuavaRecomendacaoCamara0803.pdf
https://correio.rac.com.br/_conteudo/2020/12/campinas_e_rmc/1037010-camara-municipal-reduz-numero-de-assessores.html
https://correio.rac.com.br/_conteudo/2020/12/campinas_e_rmc/1037010-camara-municipal-reduz-numero-de-assessores.html


2. Ausência de critérios legais para admissão e remuneração dos cargos em
comissão:

Não bastasse a quantidade excessiva de cargos em comissão, amplamente

abordada no item anterior, inexiste lei definidora dos requisitos de admissão necessários à

ocupação do cargo, não havendo exigência de qualificação técnica específica para

desempenhar as funções dos cargos em comissão. Já é sólido o entendimento

jurisprudencial de que os cargos em comissão devem ser criados por lei e estes se prestam

apenas ao exercício das funções de direção, chefia e assessoramento, não bastando o

cargo ter em seu nome alguma dessas denominações. Logo, tratam-se de atribuições

singulares, específicas, peculiares, diferenciadas em relação àquelas acometidas aos

servidores efetivos, o que por consequência lógica faz com que se exijam qualidades

técnicas específicas dos seus ocupantes.

A exigência de qualificação técnica específica aliada ao desempenho de atribuições

especiais e singulares que demandem confiança, razões da existência dos cargos em

comissão, são incompatíveis com uma remuneração na medida de apenas 1 (um) salário

mínimo, tal qual é pago atualmente a alguns ocupantes do cargo de Assessor Parlamentar,

algo que vem sendo aceito como normal há anos e que põe em discussão o suposto uso de

cargos em comissão para a prática de assistencialismo.

A Lei nº 6.917/2018 que criou os cargos de Assessor Parlamentar, além de não

trazer em seu bojo a exigência de qualificação técnica específica para exercício do cargo,

por meio de um requisito de escolaridade por exemplo, também não previu de maneira clara

e objetiva as atribuições que justifiquem a criação de tal cargo, fazendo-o apenas de

maneira vaga e imprecisa. Ao nosso ver, a referida lei é inconstitucional.

Na verdade o que se vê na prática é o desempenho, por ocupantes de cargos em
comissão, de atribuições em sua maior parte burocráticas e operacionais da rotina
administrativa, de caráter permanente e típicas de cargos efetivos e que prescindem da

relação de confiança inerente ao cargo comissionado.

O segundo ponto controverso é o fato de que todos os cargos em comissão da

Câmara Municipal de Campina Grande são remunerados sem nenhum critério em lei, não

havendo diploma legal que estipule os vencimentos a que fazem jus os ocupantes, estando

sujeitos puramente ao alvedrio da autoridade responsável. Mesmo aqueles que ocupam

igual cargo, de igual nomenclatura são remunerados de maneira diferente, importando em

grave lesão ao princípio da isonomia.



3. Inexistência de Cargos Comissionados ocupados exclusivamente por
efetivos e inexistência de funções de confiança para efetivos:

À época da presente denúncia, não há lei municipal alguma que discipline a reserva

de percentual mínimo de ocupação dos cargos comissionados por servidores efetivos na

estrutura administrativa da Casa Legislativa em questão. Além disso, também inexiste

previsão legal de quaisquer funções de confiança (funções gratificadas), a serem exercidas

exclusivamente por servidores efetivos.

O Supremo Tribunal Federal já se posicionou a respeito do assunto. Vide:

Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que negou
seguimento a recurso extraordinário interposto de acórdão,
cuja segue transcrita:�AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR.
PROCEDIMENTO DO ART. 12 DA LEI Nº 9.868/99. LEI
MUNICIPAL. CRIAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO.
SUBPROCURADOR DO MUNICÍPIO. CARGO TÉCNICO DE
ASSESSORAMENTO, PORÉM DE CARÁTER NÃO
TRANSITÓRIO. INEXISTÊNCIA DA EXCEPCIONALIDADE
INERENTE AOS CARGOS DE PROVIMENTO
COMISSIONADO. PERCENTUAL MÍNIMO DE OCUPAÇÃO
DE CARGOS EM COMISSÃO POR SERVIDORES DE
CARREIRA. CINCO POR CENTO. AUSÊNCIA DE
PROPORCIONALIDADE. SUSPENSÃO LIMINAR DOS
DISPOSITIVOS
QUESTIONADOS.INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS.
23 E 78, § 3º, DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº
22/2007. EFEITOS EX TUNC. Os cargos públicos em
comissão, porque fazem ingressar no serviço público
pessoas estranhas à Administração, devem ser criados de
maneira excepcional e especificamente para atender
funções de direção, chefia ou assessoramento, não se
enquadrando nesse conceito o cargo de Subprocurador
Municipal, que a despeito de consistir em função de assessoria
técnica, não pressupõe relação de confiança e transitoriedade
entre o nomeado e o Poder Público. O percentual mínimo de
ocupação de cargos em comissão por servidores de
carreira deve guardar relação com o princípio da
proporcionalidade, para que não haja desarrazoada
disparidade entre o número de pessoas estranhas à
Administração e servidores de carreira (fls. 132-133). No
RE, interposto com base no art. 102, III, a, da Constituição,
alegou-se violação aos arts. 5º, XXXV e LV, 37, V, e 93, IX, da
mesma Carta. O agravo não merece acolhida. Isso porque, os



dispositivos constitucionais apontados como violados não
foram devidamente prequestionados. Assim, como tem
consignado o Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível
o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada
não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não
opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é
inviável o recurso, a teor da Súmula 356 do STF. Nesse
sentido: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO
REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SERVIDOR PÚBLICO. REGIME DE TRABALHO.
ALTERAÇÃO. ART. 207 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E
356. 1. Ausência de prequestionamento dos dispositivos
constitucionais dados como contrariados. Caso em que o
aresto impugnado não abordou a questão constitucional
disposta nos dispositivos tidos por violados (arts. 5º, LV; 93, IX
e 207 da CF), tampouco foram opostos embargos de
declaração,imprescindíveis a suprir eventual omissão.
Incidência das Súmulas STF 282 e 356. 2. Agravo regimental
improvido (RE 363.743�AgR/DF, Rel. Min. Ellen Gracie,
Segunda Turma).Isso posto, nego seguimento ao
recurso.Publique-se.Brasília, 29 de março de 2011.Ministro
RICARDO LEWANDOWSKI- Relator - (STF - AI: 795928 RN,
Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de
Julgamento: 29/03/2011, Data de Publicação: DJe-065
DIVULG 05/04/2011 PUBLIC 06/04/2011) (grifo nosso)

Dessa maneira, evidencia-se clara afronta ao art. 30, XXV da Constituição Estadual

da Paraíba, em simetria ao previsto no art. 37, V da Constituição Federal Brasileira, de

modo que todas as funções de direção, chefia e assessoramento estão sendo exercidas por

pessoas estranhas à Administração Pública, resultado de indicações puramente políticas.

4. Primeiro concurso público da história da Casa realizado em 2018

4.1. Inexistência de oferta de vagas para cargos de nível superior:

No ano de 2018 foi realizado o primeiro concurso público da história da Câmara

Municipal de Campina Grande para o preenchimento de 37 vagas. Vale destacar que esse

certame só foi feito em virtude de constantes recomendações do Tribunal de Contas do

Estado bem como deste Parquet.

Pois bem, o referido concurso ofertou vagas para cargos cuja exigência de nível de

escolaridade era de nível fundamental ou de nível médio. Desse modo, não houve oferta de

nenhuma vaga para cargos de nível superior. Cumpre destacar que há anos não existe



servidor que ocupe cargo de nível superior em caráter efetivo, mesmo existindo o cargo na

estrutura de pessoal do ente.

Diante de tal cenário, é inconcebível que a Câmara Municipal da segunda maior

cidade do estado da Paraíba, com toda sua importância local e regional, não possua

servidores de carreira ocupantes de cargos de nível superior. Dessa maneira, as atividades

que exijam conhecimentos especializados sobre determinadas áreas do conhecimento

humano são exercidas por pessoas estranhas à Administração Pública, fato este que pode

contribuir para a inobservância de princípios constitucionais e legais.

4.2. Não convocação dos 37 aprovados no certame:

Salienta-se ainda que, até a data da presente denúncia, restam ser convocados 5

candidatos aprovados para o total preenchimento das 37 vagas ofertadas no edital do

certame. Além disso, tendo em vista que o concurso possui validade de 2 (dois) anos e fora

homologado no dia 21 de maio de 2019, o referido prazo está prestes a expirar, se a

Câmara não prorrogá-lo. Como se não bastasse, Doutor Promotor, evidencia-se que, nos
últimos dias, foram contratados servidores sem concurso público para desempenhar
funções típicas dos concursados, fato que escancara a afronta aos princípios que regem

a Administração Pública.

Desse modo, torna-se ainda mais importante a atuação rápida deste Parquet a fim

de que, constatadas as irregularidades dispostas na presente denúncia, haja a correção

destas com a possibilidade de convocar mais aprovados além das vagas oferecidas no

certame, a fim de suprir a necessidade de força de trabalho da Casa, como ficou

demonstrado com tais contratações realizadas ao arrepio da lei.

5. Não cumprimento de leis de reajuste e não pagamento do terço de férias aos
novos concursados:

Soma-se, ainda, aos inúmeros problemas que permeiam a Câmara Municipal de

Campina Grande demonstrados ao longo desta denúncia o não cumprimento por parte

desta das leis 7.613/20 e 7.549/20 que ela mesma editou, as quais reajustaram o

vencimento dos servidores. Apesar de vigentes, os reajustes legais não foram repassados a

todos os ocupantes dos cargos que ganham acima do salário mínimo, excluindo do reajuste

principalmente aqueles que foram convocados e nomeados mais recentemente, estando

estes ainda recebendo a remuneração referente ao edital do concurso de 2018.

Apesar das diversas tentativas e requerimentos administrativos objetivando a

correção salarial e o pagamento retroativo dos salários incorretamente pagos em menor

https://sapl.campinagrande.pb.leg.br/media/sapl/public/normajuridica/2020/9347/lei_7.613.pdf
https://sapl.campinagrande.pb.leg.br/media/sapl/public/normajuridica/2020/9126/lei_7.549.pdf
https://cpcon.uepb.edu.br/concursos/CMCampinaGrande/Edital/EDITAL_NORMATIVO_CONCURSO_PUBLICO_N_004_2018_CMCG-PB_Ret3.pdf


quantia, nada foi feito pelo órgão competente da Câmara para sanar tais irregularidades, o

que demonstra nada mais do que desinteresse e indiferença em corrigir tais verbas que

possuem caráter alimentício, tão indispensáveis para o sustento dos servidores e

garantidoras, ainda que não em sua plenitude, de uma vida humanamente digna.

Outro problema grave que vem assolando os servidores desde agosto de 2020 é a

falta de pagamento do terço de férias, direito social do trabalhador previsto na Carta Magna

em seu art. 7º, inciso XVII e no Estatuto dos Servidores do Município de Campina Grande

(Lei nº 2.378/92) em seu art. 84. Acontece que a forma como a Câmara paga o terço de

férias de seus servidores muda de gestão para gestão, não havendo diploma normativo

disciplinando tal pagamento. O único fato inequívoco é que o pagamento só pode ser feito

após o servidor completar aniversários de admissão, quando finda o período de aquisição

de férias e inicia-se o período de concessão. As primeiras admissões oriundas do concurso

público de 2018 ocorreram em 01/08/2019, sendo assim, os servidores admitidos na

referida data, ao completarem aniversário de admissão no ano seguinte (01/08/2020),

iniciam o período de concessão.

Em 2020, todos os 5 (cinco) servidores efetivos que já trabalhavam na Casa antes

do concurso receberam normalmente o terço de férias após completarem mais um

aniversário da data de admissão. Por outro lado, os efetivos aprovados no concurso

nomeados na primeira chamada (agosto de 2019) e na segunda chamada (novembro de

2019), totalizando 15 (quinze) servidores, não receberam no seus respectivos aniversários

da data de admissão, assim como não receberam até a data de apresentação da presente

denúncia, não obstante os diversos e reiterados requerimentos individuais feitos à Câmara

requerendo o devido pagamento do terço de férias. Tal fato é ainda mais preocupante tendo

em vista que estamos nos aproximando do mês de maio, momento em que mais 5 (cinco)

novos concursados completarão um ano de admissão e terão direito ao recebimento do

terço de férias, representando uma dívida da Câmara para com os servidores que não se

soluciona e vai sendo postergada deliberadamente sob o argumento de que “não há

dinheiro”.

Não logrando êxito em obter providência através de requerimentos internos e

constatando-se tratamento diferenciado e degradante dispensado pela Câmara entre os

servidores anteriores ao concurso e os novos, não houve outra escolha a não ser levar a

situação acima narrada ao conhecimento deste Parquet a fim de que sejam efetivados os

pagamentos retroativos dos salários pagos em menor medida, correção dos salários com

aplicação dos reajustes e o pagamento das parcelas referentes ao terço de férias

constitucional.



Diante todo o exposto na presente denúncia e considerando o grave desequilíbrio

nas contas da Câmara Municipal de Campina Grande-PB no cenário atual, o SINLEGIS-CG

requer a este Parquet a apuração de todos os fatos descritos neste documento, bem como

que sua atuação seja incisiva e ágil a fim de que o interesse público e os princípios

constitucionais e legais que regem a Administração Pública sejam respeitados.

Campina Grande, 24 de março de 2021.

ALLYSON DE SOUZA SOARES
Presidente


