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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06/PRAD/UNIR, de 21 de outubro de 2013. 

 
 

Dispõe sobre o acúmulo de Cargos, Funções 
e Proventos no âmbito da Fundação 
Universidade Federal de Rondônia. 

 
 
A Pró-Reitora de Administração da Fundação Universidade Federal de Rondônia 

(UNIR), usando de suas atribuições estatutárias e regimentais, 

considerando o que dispõe a Constituição Federal, a Lei 8112/90 e demais normas 

vigentes sobre a matéria;  

considerando as determinações do Acórdão 1711/2013-TCU-Plenário, de 03.07.2013 

para esta IFES, cujo descumprimento poderá acarretar a responsabilização dos dirigentes 

desta Instituição; e  

considerando, ainda, o Plano de Providências proposto pela Secretaria de Controle 

Interno para cumprimento pelas unidades responsáveis pela gestão de recursos humanos, 

 

RESOLVE: 

 

Expedir a presente Instrução Normativa (IN) com a finalidade de regulamentar, no 

âmbito da Fundação Universidade Federal de Rondônia, o acúmulo de cargos e funções de 

servidores Técnico-Administrativos e Docentes, sem prejuízo do atendimento às normas 

supervenientes a esta IN. 

Art. 1º. Para os fins desta Instrução Normativa considera-se acúmulo de cargos, 

emprego, funções e proventos a situação em que o servidor ocupa mais de um cargo, 

emprego ou função pública e/ou privada ou ainda, perceber proventos de inatividade 

simultaneamente com a remuneração de cargo, emprego ou função pública da 

Administração Direta (Ministérios, Órgãos integrantes e Secretarias) e Administração Indireta 

(Autarquias, Fundações Públicas, Sociedades de Economia Mista e Empresas Públicas) ou da 

iniciativa privada. 

Art. 2º. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos e privados, exceto 

quando houver compatibilidade de horários, observado, em qualquer caso, o limite 

estabelecido na Constituição pela percepção cumulativa ou não da remuneração, proventos, 

pensões ou outra espécie remuneratória, que não podem exceder o subsídio mensal dos 
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Ministros do Supremo Tribunal Federal (Art. 37, XI com redação dada pela EC nº 41 /2003; 

art. 37, XVI da CF/88 com a redação dada pela EC nº 19/98, art. 118 da Lei nº 8.112/90 e Lei 

12.772/2012). 

§ 1º. Fica proibido ao docente em regime de dedicação exclusiva o exercício de qualquer 

outro cargo, ainda que de magistério ou de qualquer função ou atividade remunerada 

ressalvada as seguintes hipóteses (Art. 18 da Lei nº 5.539/68): 

a) O exercício em órgãos de deliberação coletiva, desde que relacionado com o cargo 

ou função; 

b) As atividades de natureza cultural ou científica exercidas eventualmente sem 

prejuízo dos encargos de ensino e pesquisa. 

Art.3º. A acumulação de cargos, ainda que lícita, fica condicionada à comprovação da 

compatibilidade de horários. (Art. 118, § 2º da Lei nº 8.112/90 e Item I do Ofício-Circular SAF 

nº 07/90). 

§1º Na hipótese de cargos ou empregos públicos licitamente acumuláveis, o servidor ativo e 

inativo que os exerça ou venha a exercer, deverá declarar o fato à unidade de Recursos 

Humanos, cabendo ao respectivo dirigente atestar a licitude da acumulação. (Item 7 e 7.1 da 

IN nº 11/96). 

§2º A compatibilidade de horários somente será admitida quando houver possibilidade de 

cumprimento integral da jornada ou do regime de trabalho, em turnos completos, fixados 

em razão do horário de funcionamento do órgão ou entidade a que o servidor pertencer. 

(Art. 2º do Dec. nº 97.595/89). 

§3º A acumulação de cargos só poderá se dar, nos termos do texto constitucional, se houver 

compatibilidade de horários, ou seja, desde que a jornada de trabalho dos 2 (dois) cargos 

não extrapole a carga horária limite de 60 (sessenta) horas semanais. (Despacho 

SRH/MPOG/2002). 

Art.4º. Constitui infração grave, passível de pena de demissão, a acumulação remunerada de 

cargos, empregos e funções públicas, vedada pela Constituição Federal. (Art. 6º da Lei nº 

8.027/90 e art. 132 da Lei nº 8.112/90). 

Art.5º . Os servidores públicos civis são obrigados a declarar, no ato da investidura e sob as 

penas da lei, quais os cargos públicos, empregos e funções que exercem abrangidos ou não 

pela vedação constitucional, devendo fazer prova de exoneração ou demissão, na data da 
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investidura, na hipótese de acumulação constitucionalmente vedada. (Art. 7º da Lei nº 

8.027/90). 

§ 1º  Na posse de cargo ou função pública o candidato nomeado pela Fundação Universidade 

Federal de Rondônia deverá apresentar devidamente preenchido e assinado os anexos I, II, 

III, IV e V desta IN. 

Art. 6º Caberá à chefia de todas as Unidades Administrativas e Acadêmicas encaminhar aos 

servidores lotados nas unidades no mês de março de cada ano os formulários anexos VI, VII, 

VIII, IX, X desta IN. Após o recebimento, enviar até o 5º (quinto) útil do mês de abril à 

Diretoria de Recursos Humanos (DRH), sob pena de suspensão da remuneração dos 

servidores que não apresentaram a documentação, desde que oportunizado o exercício da 

ampla defesa e do contraditório. 

Art. 7º Detectada a qualquer tempo a acumulação de cargos, empregos ou funções públicas 

e/ou privadas o servidor será notificado a apresentar justificativa no prazo de 10 (dez) dias 

úteis contado da ciência. 

Art. 8º Caracterizada a acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas e/ou 

privadas, o servidor será notificado para apresentar opção no prazo improrrogável de dez 

dias, contados da data da ciência e, na hipótese de omissão, a Fundação Universidade 

Federal de Rondônia adotará procedimento sumário para a sua apuração e regularização 

imediata, conforme dispõe a Lei 8112/90. 

Art.9º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação e ficará disponível 

para consulta e utilização na página http://www.drh.unir.br. 

Art. 10 Revogam-se as disposições em contrário. 

       Porto Velho, 21 de outubro de 2013. 

 

Ivanda Soares da Silva 
Pró-Reitora de Administração 
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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06/PRAD/UNIR, de 21 de outubro de 2013. 

 

                                                        ANEXO I 

(Para Posse) 
 
 

DECLARAÇÃO DE APTIDÃO LEGAL 
 
 
 
Eu, ______________________________________________________, declaro, 

para fins de posse no cargo de _______________________ do Quadro de Pessoal 

da Fundação Universidade Federal de Rondônia - UNIR, para o qual fui nomeado(a) 

pelo Portaria nº ____ de __/__/__, do(a) _______, publicado no Diário Oficial da 

União Nº___, Seção____, Pág____ de __/__/__, que não fui demitido(a) ou 

destituído(a) de cargo em comissão por motivo de: crime contra a Administração 

Pública, improbidade administrativa, aplicação irregular de dinheiros públicos, lesão 

aos cofres públicos, dilapidação do patrimônio nacional ou corrupção. Declaro, 

ainda, que no caso de cargo comissionado, não fui destituído(a) por valer-me do 

cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da 

função pública e não atuei como procurador(a) ou intermediário(a) junto a 

repartições públicas, não estando, portanto, incurso(a) no Art. 137 da Lei 8.112/90. 

 
 

(Cidade do Campus) - RO, ____ de ______________ de ________. 
 
 
 

_________________________________ 
Assinatura 
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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06/PRAD/UNIR, de 21 de outubro de 2013. 

 
 
 

ANEXO II 
(Para Posse) 

 
 

DECLARAÇÃO DE NÃO ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS COM VENCIMENTOS 
DE CARGO EFETIVO 

 
 
 
Eu, ______________________________________________________, declaro, 

para fins de posse no cargo de _______________________ do Quadro de Pessoal 

da Fundação Universidade Federal de Rondônia - UNIR, para o qual fui nomeado(a) 

pelo Portaria nº ____ de __/__/__, do(a) _______, publicado no Diário Oficial da 

União Nº___, Seção____, Pág____ de __/__/__, que não percebo proventos de 

aposentadoria provenientes da Administração Pública Federal, Estadual ou 

Municipal, Direta ou Indireta, conforme estabelecido pelo Art. 37, incisos XVI e XVII 

da CF/88. 

 
 

(Cidade do Campus) - RO, ____ de ______________ de ________. 
 
 
 

_________________________________ 
Assinatura 
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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06/PRAD/UNIR, de 21 de outubro de 2013. 

 
ANEXO III 

(Para Posse) 
 
 

DECLARAÇÃO DE NÃO ACUMULAÇÃO DE CARGOS 
 
 
 
Eu, ______________________________________________________, declaro, 

para fins de posse no cargo de _______________________, com carga horária de 

_____ (20h/40h/DE) do Quadro de Pessoal da Fundação Universidade Federal de 

Rondônia - UNIR, para o qual fui nomeado(a) pelo Portaria nº ____ de __/__/__, 

do(a) _______, publicado no Diário Oficial da União Nº___, Seção____, Pág____ de 

__/__/__, que não exerço outro cargo, emprego ou função pública no âmbito da 

Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, Direta ou Indireta, conforme 

estabelecido pelo Art. 37, inciso XVI da CF/88. 

 
 

(Cidade do Campus) - RO, ____ de ______________ de ________. 
 
 
 

_________________________________ 
Assinatura 



 

 
 

Ministério da Educação 
Fundação Universidade Federal de Rondônia 

Pró-Reitoria de Administração 

End: Avenida Presidente Dutra, Nº 2965 -Centro. 
CEP: 76.801-059 – Porto Velho/RO –Tel: (69)2182-20001    e-mail: prad@unir.br 

 

7 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06/PRAD/UNIR, de 21 de outubro de 2013. 

 
ANEXO IV 

(Para Posse) 
 
 

DECLARAÇÃO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS 
 
 
 
Eu, ______________________________________________________, declaro, 

para fins de posse no cargo de _______________________, com carga horária de 

_____ (20h/40h) do Quadro de Pessoal da Fundação Universidade Federal de 

Rondônia - UNIR, para o qual fui nomeado(a) pelo Portaria nº ____ de __/__/__, 

do(a) _______, publicado no Diário Oficial da União Nº___, Seção____, Pág____ de 

__/__/__, que exerço outro cargo, emprego ou função pública, com carga horária de 

_____ (20h/40h), das ___ h as ___h, no âmbito da Administração Pública Federal, 

Estadual ou Municipal, Direta ou Indireta, conforme estabelecido pelo Art. 37, inciso 

XVI da CF/88 e suas diversas normatizações. 

 

Anexo: (Contrato de trabalho, Publicação oficial...) 

 
 

(Cidade do Campus) - RO, ____ de ______________ de ________. 
 
 
 

_________________________________ 
Assinatura 
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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06/PRAD/UNIR, de 21 de outubro de 2013. 

 
ANEXO V 

(Para Posse) 
 

 
DECLARAÇÃO NEGATIVA DE PARTICIPAÇÃO EM GERÊNCIA 

 
 
Eu, ______________________________________________________, declaro, 

para fins de posse no cargo de _______________________ do Quadro de Pessoal 

da Fundação Universidade Federal de Rondônia - UNIR, para o qual fui nomeado(a) 

pelo Portaria nº ____ de __/__/__, do(a) _______, publicado no Diário Oficial da 

União Nº___, Seção____, Pág____ de __/__/__, que não participo de gerência ou 

administração de sociedade privada, personificada ou não personificada e não 

exerço o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário (Art. 

117, inciso X, da Lei nº 8.112/90). 

 
 

(Cidade do Campus) - RO, ____ de ______________ de ________. 
 
 
 

_________________________________ 
Assinatura 
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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06/PRAD/UNIR, de 21 de outubro de 2013. 

 
ANEXO VI 

 
 

DECLARAÇÃO DE APTIDÃO LEGAL 
 
 
 
Eu, ______________________________________________________, possuidor 

do SIAPE: _______, cargo de __________________, com carga horária de _____ 

(20h/40h/DE), do Quadro de Pessoal da Fundação Universidade Federal de 

Rondônia - UNIR, declaro que não fui demitido(a) ou destituído(a) de cargo em 

comissão por motivo de: crime contra a Administração Pública, improbidade 

administrativa, aplicação irregular de dinheiros públicos, lesão aos cofres públicos, 

dilapidação do patrimônio nacional ou corrupção. Declaro, ainda, que no caso de 

cargo comissionado, não fui destituído(a) por valer-me do cargo para lograr proveito 

pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública e não atuei 

como procurador(a) ou intermediário(a) junto a repartições públicas, não estando, 

portanto, incurso(a) no Art. 137 da Lei 8.112/90. 

 
 

(Cidade do Campus) - RO, ____ de ______________ de ________. 
 
 
 

_________________________________ 
Assinatura 
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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06/PRAD/UNIR, de 21 de outubro de 2013. 

 
ANEXO VII 

 
 

DECLARAÇÃO DE NÃO ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS COM VENCIMENTOS 
DE CARGO EFETIVO 

 
 
 
Eu, ______________________________________________________, possuidor 

do SIAPE: _______, cargo de __________________, com carga horária de _____ 

(20h/40h/DE), do Quadro de Pessoal da Fundação Universidade Federal de 

Rondônia - UNIR, declaro que não percebo proventos de aposentadoria 

provenientes da Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, Direta ou 

Indireta, conforme estabelecido pelo Art. 37, incisos XVI e XVII da CF/88. 

 
 

(Cidade do Campus) - RO, ____ de ______________ de ________. 
 
 
 

_________________________________ 
Assinatura 
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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06/PRAD/UNIR, de 21 de outubro de 2013. 

 
ANEXO VIII 

 
 

DECLARAÇÃO DE NÃO ACUMULAÇÃO DE CARGOS 
 
 
 
Eu, ______________________________________________________, possuidor 

do SIAPE: _______, cargo de __________________, com carga horária de _____ 

(20h/40h/DE), do Quadro de Pessoal da Fundação Universidade Federal de 

Rondônia - UNIR, declaro que não exerço outro cargo, emprego ou função pública 

no âmbito da Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, Direta ou 

Indireta, conforme estabelecido pelo Art. 37, inciso XVI da CF/88. 

 
 

(Cidade do Campus) - RO, ____ de ______________ de ________. 
 
 
 

_________________________________ 
Assinatura 
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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06/PRAD/UNIR, de 21 de outubro de 2013. 

 
ANEXO IX 

 
 

DECLARAÇÃO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS 
 
 
 
Eu, ______________________________________________________, possuidor 

do SIAPE: _______, cargo de __________________, com carga horária de _____ 

(20h/40h), do Quadro de Pessoal da Fundação Universidade Federal de Rondônia - 

UNIR, declaro que exerço outro cargo, emprego ou função pública no âmbito da 

Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, Direta ou Indireta, com carga 

horária de _____ (20h/40h), das ___ h as ___h, conforme estabelecido pelo Art. 37, 

inciso XVI da CF/88 e suas diversas normatizações. 

 

Anexo: (Contrato de trabalho, Publicação oficial...) 

 
 

(Cidade do Campus) - RO, ____ de ______________ de ________. 
 
 
 

_________________________________ 
Assinatura 
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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06/PRAD/UNIR, de 21 de outubro de 2013. 

 
ANEXO X 

 
 

DECLARAÇÃO NEGATIVA DE PARTICIPAÇÃO EM GERÊNCIA 
 
 
Eu, ______________________________________________________, possuidor 

do SIAPE: _______, cargo de __________________, com carga horária de _____ 

(20h/40h/DE), do Quadro de Pessoal da Fundação Universidade Federal de 

Rondônia - UNIR, declaro que não participo de gerência ou administração de 

sociedade privada, personificada ou não personificada e não exerço o comércio, 

exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário (Art. 117, inciso X, da Lei 

nº 8.112/90). 

 
 

(Cidade do Campus) - RO, ____ de ______________ de ________. 
 
 
 

_________________________________ 
Assinatura 

 


