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Nobres Pares,

Mairiporã, 26 de março de 2018

Encaminhe-se a(s) Comissão(ões) de

É
EIJustiça , Legislação e RedaÇão-----

FinançG e 0rçamento
Obras e Serviços P úbl icos-------

Esportes-----Ed uca o, Cultura e
; "up. Parc. do Solo e Meio Amb.- r?
rconômico e Turismo---- EI

úde e !»W:»-|]'o;y6:aalrl

ViCe ente

Apresento à consideração dos nobres colegas, o incluso projeto de lei. que

Dispõe sobre a insíituição de Ficha limpa para corgos em comissão na administração
pública direta ou indireto, e dá outros providências.

Na certeza de que o mesmo merecerá parecer favorável de vossas excelências,

rro sentido da aprovação ttnânime, subscrevo-me.

Atenciosamente.

DORIEDSON SILVA FREITAS
V

REDE SUSTENTABILIDADE

As Suas Excelências os Senhores

VEREADORES DA CÂNAAN,I MTINICIPAL DE MAIRIPO IJDO EM RE,UNIÃO

-J-J-i [)l_l)

Corrunieado ao PleÍtáÍlo
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Nobres Pares,

A Lei Complementar Federal no 135, de20l0, chamada de "lei da ficha limpa". de

iniciativa popular que contou com mais de 1,3 milhão de assinaturas, trata da inelegibilidade
de candidatos condenados por decisão em órgão colegiado, que tiverem o mandato cassado

ou renunciarem para evitar a cassação.

É importante lembrar que a Emenda à Lei Orgânica do Município de Mairiporã no

103-A, dispõem superficialmente sobre os impedimentos da nomeação de condenados por

crimes contra a administração pública aos cargos comissionados, sendo extremamente

importante que a legislação do município seja atualizada.

O art. 37. inciso II da Constituição Federal dispõe que é de livre nomeação e

exoneração dos cargos em comissão, porém, não estabelece restrições específicas.

Portanto, o presente Projeto de Lei terá a função de adequar a legislação em vigor, ao

estabelecer o critério da ficha limpa para nomeação de cargos em comissão no âmbito

municipal, trazendo como fundamentos basilares os princípios da moralidade e legalidade na

administração pública, esculpidos em nossa Constituição Federal. A matéria em questão é de

competência legislativa da Câmara Municipal. Além disso, esta medida contribuirá para

afastar, do Poder Público Municipal, pessoas ligadas aos esquemas de corrupção e

inrprobidade, garantindo perante a sociedade uma maior segurança e credibilidade. Isto

posto, encaminho a presente

Plenário "27 de Março", 26 de março de 2018.

DORIEDSON VA FREITAS
V,

CV/DLP

REDE SUSTENTABILIDADE

EXPOSICÃO DE MOTIVOS
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PROJETO DE LEI N'I2I DE 2OI8

Dispõe sobre a instituição de Ficha linpa
poro cargos em comissão na adminisÍração
pública direta ou indireÍa, e dá outras
providências.

(Autoria: Vereador Doriedson Antonio da Silva Freitas)

a cÂuana MUNICIpAL DE MAIRIPoRÃ apRovR:

Art. 1' Fica proibido de exercer cargo ern comissão e de confiança na

arJrninistração pública direta e indireta do Poder Executivo e Legislativo do I\'lunicípio de

Mairiporã, aquele que:
| - for condenado por crirne comum previsto no Código Penal e nas legislações

extravagantes, enquanto perdurar os efeitos da condettação nos termos da Lei de Execttçãcr

Penal (LEP);
ll - fbr condenado por crime dc responsabilidade enquanto perdurar os eleitos da

inelegibilidade;
Ill - tiver suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções púlrlicas

rejeitildas por irregularidades insanáveis que configurre ato doloso de improbidade:

aclrninistrativa, e por decisão irrecorrível do órgão competente, salvo se esta lrouver sido

suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário, para as eleiçôes que se realizarem nos oito arlos

seguintes. contados a partir da data da decisão, aplicando-se o disposto no inciso ll do art. 7l
cla Constituição Federal, a todos os ordenarlores dc despesa, sem exclusão de mandatários

clue houverem agido nessa condição;
lV - for detentor de cargo na adrninistração pública direta, indirc'ta oll

funtlaciorral. que beneficiará a si ou a terceiros. pelo abuso do poder econômico ou político.

clue for conclenado em decisão transitada ern julgado ou proferida por ór-qão jirclicial

colegiado. para a eleiçào na qual concorre ou terrha sido diplomado. bem como para as que

se realizarem nos oito anos seguintes;
V - for condenado, ern decisão transitac'la ern julgado ou profbrida pror Órgão

colegiado da jLrstiça Eleitoral, por corrLrpção eleitoral, por captação ilícita de sufrágio, por

cloaçâo, captação ou gastos ilícitos de recursos c1e campanlta ou por conclttta vedacla aos

agentes públicos em campanhas eleitorais que impliquem cassação do registro ou clo diplorna.
pelo prazo de oito anos a contar da eleição;

VI - sendo Pret-eito ou mernlrro da Cânrara Municipal, que renuncier a seu

nrandato clesde o oferecilnento de represcntaçãtl ou petição capaz de autorizar a abertura de

processo por intiingência a dispositivo da Constituição Federal, da C--clnstituiçãcl Estadual or.r

cla l-ei Orgânica do Município. para as eleições que se realizarettt durante o períocl«r

rernanesceute do nrandato pilra o cluai loram eleilos e tros r-rito tlttos subseqllentes ao término

rla Legislirtura:
VII - lor ct',ndenado à susprensão dos clireitos políticos. em clecisão trattsitada etlt

.iulgaclo ou proferida por órgãro .iudiciat coleqiado, por ato dokrso de improbidade

lrdrninistrativa que importe lesão ao pratrimônio público e ertriquecintento ilíc:itcl. desde a
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condenaçãc) ou o trânsito em julgado até o transcurso do prazo de oito anos após o

cumprimento da pena;

VIII - for excluído do exercício da profissão, por decisão sancionatória do órgão

profissional competente, em decorrência de irrfração ético-profissional, pelo prazo de oito

anos, salvo se o ato houver sido anulado ou suspenso pelo Poder Judiciário;
IX - for corrclenado, em decisão transitada em julgado ou prolerida por órgãc'r

.iudicial colegiaclo, em razão de ter desfeito ou simulado desfazer víltculo conjr.rgal ou de

união estável para evitar caracterização de inelegibilidade, pelo prazo de oito anos após a

decisão que reconhecer a fraude;
X - for demitido do serviço púrblico em decorrência de processo adrninistrativo

ou.juclicial, pelo prazo de oito anos, contado da decisão, salvo se o ato houver sido suspenso

ou anulado pelo Poder Judiciário;
XI - for pessoa física eior-r dirigente de pessoa.jurídica resçr<.rtrsável por doações

eleitorais ticlas por ilegais por decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado

da Justiça Eleitoral, pelo prazo de oito arros após a decisão;

Xll - for magistrado ou nrembro do N{inistério Público aposentado

corr"lpulsoriamente por decisão sancionatória, que tenha perdido o cargo por sentença ou que

tenha peclido exoneração ou aposentadoria voluntária na pendência de processo

adrnirristrativo disciplinar, pelo prazo de oito anos.

Art.2" Aplica-se o disposto no art. lo aos cargos em comissão nos Poderes

Executivo, Legistativo. Empresas de Economia Mista e Autarquias. assim como nas

eltidades da adrninistração inclireta na esfera municipal e quaisqurer pessoas jurídicas que

utilizem, arrecadem, guardem, gerenciem ou administrem dinheiros, betts e valores públicos'

Art. 3' São nulos os atos de nomeação ou designação praticados ent desacordo

coln o clisposto na redação dada por esta lei, a partir da data em que a mesma passar a vigorar,

irnportanclo n sua desobediência em ato de improbidade administrativa. nos termos do 1s 4o

do art. 37 da Constituição Federal.

Art. 4' A nomeação ou designação de servidores em desobediência aos ditames

desta lei será cleclarada nula por ato da autoridade competente, sem prejuízo das sançôes civis

e penais cabíveis, configurando crime de responsabilidade o descumprimento ao disposto

neste artigo.

Art. 5' Ao responsável direto ;'rela contratação caberá a fiscalização sobre a

aplicação clesta lei, mediante a exigência de declaração de não incidência, sob pena de estar

incurso nas sanções previstas no ordenamento jurÍdico brasileiro.

Art. 6o r\ autoridade competente, dentro do prazo <Je noventa clias, cotttados da

publicação desta lei. promoverá a exoneração dos atuais ocupantes dos cargos em cotnissão

que se enquadrem nas rredações previstas no aft. lo.

Parágrafo único. Os atos de exoneração produzirão ef'eitos a oontar das

respectivas publ icações.

*
t
*
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Art.7" Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Plenário "27 de Março", 26 de março de 201 8.

DORIEDSON SILVA FREITAS

REDE SUSTENTABILIDADE

GV/DLP

*
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Dat;r
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alexandre boava <alexandreboava@camaramairipora.sp.gov.br>Iu, Antonio Ap.
Barbosa da Silva <tonhe@camaramairlpora.sp.gov.br>.b, carlos augusto forti
< gusto@cama ra mairi pora.sp. gov. br>.§-e, cicero perei ra dos sa ntos
<pastorcicero@camaramairipora.sp.gov.br>&, doriedson antonio da silva freitas
< dori@ca mara ma iripora.sp. gov. br> la, dr. ricardo
< d r. rica rdo@camara ma iripora. sp. gov. br>.âr, N i I
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<wilsomsorriso@ca ma ramairipora. sp, gov. br> "b
28.03.2018 09:42

Í

k
d-

proj 121. 18.pdf.pdf (3.4 MB)

https.//webmail-seguro.com.br/cama!'amairipora.sp.gov.br/?-task=mail&-aç1;6n=print&-uid=3222&-mbox=lNBOX enviadas 1t1



x
Ít

Câ,mara fuÍunictpaf fe fivl-affipord
aa

lEsta[o fe Sõo (Paub

Art. 1" Fica alterado o inciso I do art. lo do mencionado projeto, passando a
ter a seguinte redação:

"Árt. lo ...
I - os queforem condenados, em decisão transit(tda emjulgado ou proferida por

órgãojudicial colegiado, desde a condenação até o tronscurso do prazo de oito anos após
o cumprimento da pena, pelos crimes:

l. contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o patrimonio
público;

2. contra o patrimônio privado, o sistemafinanceiro, o mercado de capitais e os
previstos na lei que regula afalência;

3. conÍra o meio ambiente e a saúde pública;
1. eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade;
5. de abuso de autoridade, nos cosos em que houver condenação à perda do cargo

ou à inabilitação pqro o exercício de furlção pública;
6. de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores,'
7. de tráfico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo e

hediondos:
8. de reduçdo à condição análoga à de escravo;
9. contra qvida e a dignidade sexual; e
10. praticodos por organização criminosa, quadrilha ou bando."

Art.2" Esta emenda entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Plenário "27 de Março" bro de 2018

MARCIO AL IO DE OLIVEIRA

DLP/

*
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EMENDA SUBSTITUTIVA N' 1

AO PROJETO DE LEI N' 12I DE 2018
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE
MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ

DA cÂnaana

Nós, Vereadores, vimos respeitosamente à presença de
Vossa Excelência, requerer a apreciação do Projeto de lei n" 121/201g, que àispoe sobre
a instituição de Ficha Limpa para cargos em comissão na administração pfrUlicaairetâ ou
indireta, e dá outras providências na(o) Ordem do Dia, da 10" Reunião Ordinária.

Nestes Termos,

Pede Deferimento.

Mairiporã, 07 de maio de 2020.

§}l\
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cÂManA MUNtctPAL DE MAtntponÂ

PROTETO DE LEr 121 DE 2018

Dispoe sobre a instituição de Ficha limpa para cargos em comissão na administração pública direta
ou indireta, e dá outras providências.

Tipo: lnício: Fim:
Maioria Simples L210512020 20:28:57 1210512020 20:30:32

Status: Votos: Resultado:
FECHADA 5:L2 | N:0 lA:0 APROVADO

Comentários:
Votação encerrada

Parlamentar PaÉido Voto

Wilson Sorriso Partido Liberal (PL) Sim

ValdeciAmérica Republicano ( REPUBLICAN) Sim

Marcinho da Serra Partido Social Democrático (PSD) Sim

Boava Partido da Social Democracia Brasileira
(PSDB)

Sim

Dori Rede Sustentabilidade (REDE) Sim

Gusto Partido Social Democrático (PSD) Sim

Chinão Ruiz Republicano (REPUBLICAN) Sim

Tonhé Partido Socialista Brasileiro (PSB) Sim

Professor Essio Partido Liberal (PL) Sim

Nil Dantas Partido da Social Democracia Brasileira
(PSDB)

Sim

Pastor Cícero Partido Liberal (PL) Sim

Marco Antonio Partido Social Democrático (PSD) Sim

Sense 1310512020 16:19:38 8/36
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Votaçôes da Sessáo
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cÂManA MUNTcTPAL DE MAtRtPoRÃ

I.I.3 REUNIÃO ORDINARIA DE 2O2O
L2 de May de 2020

PROJETO DE LEr Lzt DE 20r.8

Proieto de LeiY APROVADO

Dispõe sobre a instituição de Ficha limpa para cargos em comissão na administração pública direta ou
indireta, e dá outras providências.

vorAçÔrs

lnício
12 de May de 2020 20:28:57

Comentário: Votação encerrada

\/ Vereador(a)

Fim
12 de May de 2020 20:30:32

Status
Fechada

Voto nominal

sense 2110512020 10:24:39 llL
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orícto No llrtzozo

Mairiporã, 13 de maio de 2020

Assunto: encaminha projeto de lei aprovado

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,

Comunicamos que na 11a Reunião Ordinária foi APROVADO o PROJETO
DE LEI N' 12112018, que Dispõe sobre a instituição de Ficha limpa para cargos e/n
comissão na administração pública direta ou indireta, e dá outras providências.

Para que Vossa Excelência possa promulgar a competente lei, dentro do
pruzo legal, transmitimos-lhe, copia autêntica do mencionado projeto.

Respeitosamente,

DO IAS BARBOSA
Presidente

A Sua Excelência o Senhor
ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA
Prefeitura Municipal de Mairiporã

ütrPTCI
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AUTOGRA DO PROJETO DE LEI N' r21 DE 2018

Dispõe sobre a in,sÍituição da ficha limpa
para cargos em comi.çsão na administração
pública direta ou indireta, e dá outras
providências.

(Autoria: Vereador Doriedson Antonio da Silva Freitas)

A CÂMARA MUNICII,AL DE MAII{IPORÃ APRovoU

Art. lu Fica proibido de exercer cargo em comissão e de confiança na
administração pírblica direta e indireta clo Poder Executivo e L,egislativo do Município de
Mairiporã, aquele que:

I - for condenado por crime conrum previsto no Código Penal e nas legislações
extravaganles, enquanto perdurar os efeitos da condenação, nos termos da Lei de Execução
Penal (LEP);

II - for cottdenado por crime de responsabilidade enquanto perdurar os efeitos da
inelegibilidade;

III - tiver suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas
rejeitadas por irregularidacles insanáveis que configure ato doloso de improbidade
administrativa, e por decisão irrecorrível do órgão competente, salvo se esta houver sido
suspensa ou anulada pelo Poder.ludiciário, para as eleições que se realizarem nos oito anos
seguintes, contados a partir da data da decisão, aplicando-se o disposto no inciso Il do art. 7l
da Constituição federal, a todos os ordenadores de despesa, sem exclusão cle mandatários que
houverem agido nessa condição;

IV - for detentor de cargo na administração púrblica direta, indireta ou
fundacional, que beneficiará a si ou a terceiros, pelo abuso do poder econômico ou político,
que for condenado em decisão transitada em .iulgado ou proferida por órgão judicial
colegiado, para a eleição na qual concorre ou tenha sido diplomado, bem como para as que
se realizarem nos oito anos seguintes;

V - for condenado, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão
colegiado da Justiça Eleitoral, por corrupção eleitoral, por captação ilícita de sufrágio, por
doação, captação ou gastos ilícitos de recursos de canrpanha ou por conduta vedada aos
agentes públicos em campanhas eleitorais que impliquem cassação do registro ou do diploma,
pelo prazo de oito anos a contar da eleição;

VI - sendo prefeito ou nrernbro da câmara nrunicipal, que renunciar a seu
nrandato dcsde o oferecimento <Je representação ou petiçáo capaz. de autorizar a abertura de
processo por intiingência a dispositivo da Constituição federal, da Constituição Estaclual ou
da Lei Orgânica do Município, para as eleições que se realizarem durante o período
remanescente clo mandato para o qual fcrram eleitos e nos oito anos subsequentes ao término
da legislatura;

VII - for condenado à suspensão dos direitos políticos, em clecisão transitada em

Câ.mora fuLunictpaf fe fuí-airtporã
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julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, por ato cloloso cle irnprobidade
administrativa que importe lesão ao patrirnônio público e enricluecinrento ilícito, desde a
condenação ou o trânsito em julgado até o transcurso clo piazo cle oito anos após o
cumprimento da pena;

VIII - for excluído do exercício da profissão, por clecisão sancionatór.ia do órgão
profissional competente, eln decorrência tie infração etico-profissional, pelo prazo de oito
anos, salvo se o ato lrouver sido anulado ou suspenso pelo pocler Judiciário;

lX - for condenado, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão
judicial colegiado, em razão de ter clesfeito ou simulado disfázer vínculo conjugal o, d.
união estável para evitar caracterização de inelegibilidade, pelo prazo de oito ános após a
decisão que reconhecer a fraude;

X - for demitido do serviço público em decorrência de processo administrativo
ou judicial, pelo prazo de clito anos, contado da decisão, salvo se o ato houver sido suspenso
ou anulado pelo Poder Judiciário;

XI - for pessoa física e/ou dirigente de pessoa.iurídica responsável por doações
eleitorais tidas por ilegais por decisão transitada em julgadoou proferida por órgáo colegiado
da Justiça Eleitoral, pelo prazo de oito anos após a decisão; e

XII - for magistrado ou membro do Ministerio Público aposentado
compulsoriamente por decisão sancionatória, que tenha perrJido o cargo por sentença ou que
tenha pedido exotreração ou aposentadoria voluntária na peÀde-ncia 6e processo
administrativo disciplinar, pelo prazo de oito anos.

Art.2" Aplica-se o disposto no art. lo aos cargos em comissão nos poderes
Executivo e Legislativo, empresas de economia mista e autarquias, assim como nas entidades
da administração indireta na esfera municipal e quaisquer pessoas jurídicas que utilizem,
arrecadem, guardem, gerenciem ou administrenr dinheiros, bens 

" 
uuio.", públicos.

Art. 3o São nulos os atos de nomeação ou designação praticados em desacordo
com o disposto na redação dada por esta lei, a partir da data em que a mesma passar a vigorar,
importando a sua desobediência enr ato cle improbidade administrativa, no, t.rrno, do § 4'
do art. 37 da Constituição federal.

Art. 4" A nomeação ou designação de servidores em desobediência aos ditames
desta lei será declarada nula por ato da autoridade competente, sem prejuízo das sanções civis
e penais cabíveis, configurando crime de responsabilidade o descumpiimento ao disposto no
art.4o.

Art. 5u Ao responsável direto pela contratação caberá a fiscalização sobre a
aplicação desta lei, nrediante a exigência de declaração denão incidência, sob pàna de estar
incurso nas sanções previstas no ordenamento jurídico brasileiro.

Art. 6o A autoridade competente, dentro do prazo de noventa dias, contaclos cla
publicação desta lei, promoverá a exoneração dos atuais ocupantes dos cargos em comissão
que se enquadrem nas vedações previstas no art. lo.

Parágrafo único. Os atos de exoneração proctuzirão efeitos a contar das

V
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respecti vas pu bl icações.

Art.7" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Plenário "27 de Março", l3 de maio de2020.

MESA DIRETIVA

M AS BARBOSA
Presidente

AN'I'ONIO A
fitr \)tl, \)).!r

LDO DE OLIVEI
2a Secretário

RA DANTASA JUVENI
lu

/I)I,I'-MIMC
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Atenciosamente.
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Di retora Administrativa


