
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE LUÍS GOMES

RECOMENDAÇÃO Nº 07/2011 – PJ/LG

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, por intermédio da Promotoria 
de Justiça da Comarca de Luís Gomes/RN, no uso de suas atribuições legais e institucionais, conferidas pelo  
art. 129, incisos II e III, da Constituição Federal, pelo art. 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 8.625/93  
(lei  Orgânica  Nacional  do  Ministério  Público)  e  pelo  art.  69,  parágrafo  único,  alínea  “d”,  da  Lei  
Complementar Estadual nº 141/96 (Lei Orgânica Estadual do Ministério Público), e ainda,
CONSIDERANDO  que  incumbe  ao  Ministério  Público  a  defesa  do  patrimônio  público  e  social,  da 
moralidade  e  da  eficiência  administrativa,  nos  termos  dos  artigos  127,  caput,  e  129,  inciso  III,  da 
Constituição da República; artigo 25, inciso IV, alínea “a”, da Lei nº 8.625/93; e artigo 67, inciso IV, alínea 
“d”, da Lei Complementar Estadual nº 141/96;
CONSIDERANDO  que  compete  ao  Ministério  Público,  entre  outras  providências,  receber  notícias  de 
irregularidades,  petições ou reclamações de qualquer natureza,  promover as apurações cabíveis que lhes  
sejam próprias e dar-lhes as soluções adequadas;
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público, consoante o previsto no artigo 69, parágrafo único,  
alínea “d”, da Lei Complementar Estadual nº 141/96, expedir Recomendações visando ao efetivo respeito 
aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe caiba promover;
CONSIDERANDO que tramita na Promotoria de Justiça desta Comarca o Inquérito Civil  nº 10/2011 – 
PJ/LG,  cujo  objeto,  dentre  outros  assuntos,  contempla  a  apuração  sobre  a  existência,  no  âmbito  da 
administração pública municipal  de Luís Gomes/RN, de servidores “fantasmas” e  o descumprimento da 
carga horária legalmente fixada;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 42, caput, do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do 
Município de Luís Gomes/RN – RJU (Lei nº 052/99, de 02 de julho de 1999), “ao servidor público municipal 
assegurar-se-á a carga horária básica semanal de 40 horas, podendo ser acrescida ou reduzida, em casos 
especiais, mediante a compensação de horário decidida em acordo ou convenção coletiva de trabalho”;
CONSIDERANDO que o art.  16, caput e § 2º, do Plano de Cargo, Carreira e Salário  do Magistério Público 
Municipal (Lei nº 083/2002, de 15 de junho de 2002, com nova redação determinada pela Lei nº 193/2009), 
estabelece  a  jornada  básica  de  trabalho  dos  ocupantes  dos  cargos  do  Magistério  em 30  (trinta)  horas  
semanais, incluindo uma parte de horas de aula e outra de horas de atividades, podendo ser admitida jornada  
menor ou de até 40 (quarenta)  horas,  para atender a necessidade da Secretaria Municipal  de Educação,  
Cultura e Desportos;
CONSIDERANDO, ainda, que, nos termos do art. 17 do mesmo diploma legal ( Lei nº 083/2002, de 15 de 
junho de 2002), “a jornada de trabalho dos ocupantes de funções gratificadas e cargos comissionados será de 
40 (quarenta) horas semanais”;             
CONSIDERANDO que o abandono de cargo e a inassiduidade habitual constituem causas de demissão do 
servidor, estabelecidas nos incisos II e III do art. 136 do RJU – Lei nº 052/99, de 02 de julho de 1999;  
CONSIDERANDO que, na forma do art. 142 do RJU – Lei nº 052/99, de 02 de julho de 1999, “configura 
abandono  de  cargo  ou  função  a  ausência  intencional  do  servidor  ao  serviço  por  mais  de  trinta  dias 
consecutivos”;  
CONSIDERANDO que, na forma do art. 143 do RJU – Lei nº 052/99, de 02 de julho de 1999, “entende-se 
por inassiduidade habitual  a falta ao serviço, sem causa justificada,  por sessenta dias,  interpoladamente,  
durante o período de doze meses”; 
CONSIDERANDO que “todo servidor  ficará  sujeito  ao ponto,  que é  o registro pelo qual  se  verificará,  
diariamente, a entrada e saída do servidor”, bem como que “no registro de ponto, deverá ser lançado todos os  
elementos necessários à apuração da frequência” (art. 44, caput e § 1º do RJU – Lei nº 052/99, de 02 de julho  
de 1999);        
CONSIDERANDO que, além de servir como prova de cumprimento do dever funcional de assiduidade e de  
pontualidade, o Livro de Ponto ou similar poderá ser utilizado para comprovação da efetiva prestação de 
serviço para fim de contagem de tempo de serviço para aposentadoria e outros; 
RESOLVE 
RECOMENDAR ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal  de Luís Gomes/RN, Sr.  Francisco Tadeu 
Nunes, no prazo de 30 (trinta) dias, a fiel observância do que segue adiante:
1)  institua  e  mantenha  o  controle  de  assiduidade  e  de  pontualidade  de  todos  os  servidores  públicos 
municipais (efetivos, comissionados e contratados), através do Livro de Ponto ou similar, que deverá ser 



preenchido sem rasuras e diariamente;
2) mantenha o Livro de Ponto ou similar à disposição, diariamente, dos servidores, em lugar acessível e sob 
supervisão, para a aposição das informações pertinentes;
3) proceda, na folha correspondente ao servidor no Livro de Ponto ou similar, à anotação de ocorrências,  
como compensação de carga horária perdida,  perda parcial  de carga horária (ausência de pontualidade),  
apresentação de atestado ou licença médica, férias, licença especial etc.
O não cumprimento das medidas recomendadas importará na adoção de providências extrajudiciais  e/ou 
judiciais cabíveis.
Publique-se esta Recomendação do Diário Oficial do Estado.
Encaminhe-se cópia da presente para a Coordenação do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de 
Defesa do Patrimônio Público, para fins de conhecimento.

Luís Gomes/RN, 31 de outubro de 2011.

Ricardo José da Costa Lima
Promotor de Justiça

 


