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RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, por meio do Membro Titular da 1
a
 

Promotoria de Justiça de Brumado, Millen Castro Medeiros de Moura, com base no art. 129, 

II, da Carta Magna, nos autos do Procedimento Preparatório n° 677.9.78183/2020 e dos 

Inquéritos Civis n° 677.0.91554/2016 e 677.0.91590/2016: 

 Considerando que compete ao Ministério Público, consoante o art. 69, parágrafo 

único, alínea “d”, da Lei Complementar Estadual nº 11/96, expedir recomendações 

para o respeito aos interesses cuja defesa lhe cabe promover; 

 Considerando que, conforme o art. 37 da Constituição da República, a Administração 

Pública obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência, sendo que a proteção do patrimônio público compreende não 

apenas a adoção de medidas repressivas de responsabilização, mas também o controle 

preventivo dos atos administrativos; 

 Considerando que qualquer atividade desenvolvida pela Administração Pública se 

sujeita a mecanismos de controle pelos órgãos constitucionalmente instituídos, noção 

que deriva da essência do princípio constitucional da harmonia entre os poderes;  

 Considerando que, nos moldes do artigo 11, I, da Lei de Improbidade Administrativa, 

constitui ato de improbidade administrativa contra os princípios da Administração 

Pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, 

imparcialidade, legalidade e lealdade, às instituições; 

 Considerando que uma das prerrogativas do poder hierárquico atribuído à 

Administração Pública é coordenar, controlar, ordenar e corrigir as atividades 

administrativas dos órgãos e agentes no seu âmbito interno; 

 Considerando que o controle da jornada de trabalho dos servidores públicos, inclusive 

comissionados, constitui importante mecanismo de ordenação do funcionamento da 

máquina administrativa e de sua estrutura funcional, com forte amparo nos princípios 

da isonomia, da moralidade, da impessoalidade e da razoabilidade; 
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 Considerando que é dever do servidor público ser assíduo e pontual, sendo-lhe 

proibido fraudar o controle de frequência com informações inverídicas, deixar de 

comparecer ao trabalho sem causa justificada e ausentar-se em horário de expediente; 

 Considerando que, segundo o artigo 4º, da Resolução nº 03/2001, que dispõe sobre a 

organização administrativa da Câmara de Vereadores de Brumado, “cumpre aos 

servidores cujas atribuições não foram especificadas nesta Resolução observar as 

prescrições legais e regulamentares, executar com zelo e presteza as tarefas que lhe 

forem cometidas, cumprir as ordens e determinações superiores e formular sugestões 

ao aperfeiçoamento do trabalho”; 

 Considerando que não haveria, na Câmara de Vereadores de Brumado, controle efetivo 

do cumprimento da jornada de trabalho pelos seus servidores comissionados, 

conforme informação no Procedimento Preparatório nº 677.9.78183/2020, no qual a 

Secretária Geral daquele Poder asseverou: “(...) no tocante ao controle de frequência 

dos servidores do gabinete (assessores), compete a cada Vereador que compõe esta 

Edilidade, controlar, fiscalizar e definir os horários dos servidores do seu gabinete”. 

Ademais, no bojo do Inquérito Civil nº 677.0.91590/2016, foram dadas as seguintes 

declarações: “que a Câmara não possui controle de frequência” (fl. 27); “que a 

Câmara de Vereadores não tem ponto, por isso não registra frequência” (fl. 30); 

  Considerando que há indícios de que o controle de frequência dos assessores, feito 

pelos vereadores a que estão subordinados, tem-se mostrado ineficiente, pois 

atualmente tramitam nesta Promotoria de Justiça 03 (três) procedimentos 

investigatórios baseados em denúncias de servidores fantasmas no Legislativo 

Municipal de Brumado; 

 Considerando que a condenação do agente público omisso/conivente em ação civil de 

improbidade poderá resultar também, dentre outras sanções, a imposição do dever de 

pagamento de multa, na suspensão dos direitos políticos e, inclusive, na perda do 

cargo púbico para o qual foi ou será eleito (Lei 8.429/92, arts. 4º, 11 e 12, III); 

 Considerando que o cumprimento efetivo da jornada de trabalho dos servidores 

públicos constitui-se indispensável à qualidade dos serviços prestados à população, 

bem como à satisfação do interesse público e ao respeito pelos recursos públicos; 
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Recomenda ao Presidente da Câmara de Vereadores de Brumado que: 

I) DETERMINE medidas para que, no prazo de 30 dias, seja implementado, em 

caráter obrigatório, o controle de jornada e frequência de todos os servidores 

da Câmara de Vereadores de Brumado, incluindo os que exerçam cargos 

comissionados, assessores, oficiais, dentre outros, preferencialmente 

mediante registro de ponto biométrico, baseado em impressão digital, ou de 

tecnologia superior que evite fraudes; 

II) ORDENE procedimento para, no mesmo prazo, haver validação da folha 

mensal de pontos, em que deverão constar as assinaturas do Vereador, caso o 

servidor esteja vinculado a um gabinete, ou, se de outras atividades, do 

Diretor Geral da Casa ou cargo equivalente, ficando os chefes de setores 

responsáveis por validar os casos de atraso ou saída prévia ao horário de 

trabalho; 

III) COMUNIQUE a esta Promotoria de Justiça, decorrido o referido prazo, as 

providências adotadas para cumprimento desta Recomendação, a fim de 

evitar medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis. 

 

 Publique-se. Notifique-se. Junte-se cópia desta recomendação aos procedimentos 

supracitados. Encaminhe-se, por correio eletrônico, ao CAOPAM. Afixe-se no mural desta 

Promotoria de Justiça. Publique-se no DJe e dê-se divulgação à imprensa local. 

 

Brumado, 10 de junho de 2020. 

 

Millen Castro Medeiros de Moura 

Promotor de Justiça 


		2020-06-12T10:46:11-0300
	MILLEN CASTRO MEDEIROS DE MOURA:38971194553




