
DECLARAÇÃO DE NÃO ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS, DE 

PROVENTOS DE APOSENTADORIA E  

DE DISPONIBILIDADE E COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. 

Eu, ______________________________________________________________________________, 
 Nome completo 

________________________, _________________________, Portador (a) da Carteira de Identidade 
Nacionalidade  Estado Civil 

n.º _____________________, inscrito (a) no CPF sob o n.º ________________________, residente e 

domiciliado (a) na __________________________________________________________________, 

DECLARO sob as penas da Lei, para fins de ingresso no serviço público municipal de São Roque do 

Canaã que: 

• NÃO exerço qualquer cargo, emprego ou função pública em quaisquer das esferas 
(Federal, Estadual ou Municipal), administração direta ou indireta, incluindo autarquias, 
fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e sociedades 
controladas, direta ou indiretamente pelo Poder Público, não comprometendo, desta forma, 
minha nomeação para o cargo de _________________________________, de acordo com a 
Lei Municipal nº. 564/2009 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de São Roque do 
Canaã) e estou ciente da ilegalidade da acumulação remunerada de cargos públicos, 
ressalvados os casos previstos no artigo 37, inciso XVI, da Constituição Federal;

• NÃO percebo proventos de aposentadoria que caracterizem acumulação ilícita de 
cargos, na forma do artigo 37, inciso XVI e XVII, da Constituição Federal;

• POSSUO disponibilidade e compatibilidade diária para cumprir a carga horária 
exigida para o cargo de __________________________________________, para qual estou 
sendo nomeado (a), de acordo com o Concurso Público Edital __________ (Decreto 

n.º _______________). 

DECLARO ainda que, estar ciente que devo comunicar ao Setor de Recursos Humanos do 

Município de São Roque do Canaã qualquer alteração que venha ocorrer na minha vida 

funcional que não atenda aos dispositivos constitucionais, legais e infralegais que regem os 

casos de acumulação de cargos, empregos e funções públicas, sob pena de instauração de 

processo administrativo disciplinar. 

DECLARO também estar ciente de que prestar declaração falsa é crime previsto no artigo 

299 do Código Penal Brasileiro, sujeitando o declarante às penas, sem prejuízo de outras 

sanções cabíveis, tornando a presente válida para todos os fins de direito, a partir da data 

da posse, nos termos do §5º do art. 22 da Lei Municipal nº. 564/2009, prevista para o dia 

____ de ______________ de _______, conforme Decreto Municipal nº. _______________.  

São Roque do Canaã-ES, ____ de _________________ de 2019. 

_________________________________ 

Assinatura 

(reconhecer Firma em cartório) 




