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Di.spõe sohra u instittriç'ão elu.lic'hu limpu put'u
cargos' attt c'otui.;.;ão uu udmirti.slruç'[kt 1túhl it'tr
c{ireta ou irtdirctct. c tlci ottlt'u.\ ytrt»'itlaut'iu.s.
(Projeto de Lei n' l2l/2018 - uuÍoriu do
Nobre Vereador Doriedson AnÍonio du Silyu
Freitas)

O PRIIFE,ITO MUNICII'AL DE
MAIRIPORÃ, Senhor ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA. Íirz sabcr clue a ('ârnara
Municipal aprovolr e cu sanciono e promulgo a seguirrte l.ei:

Art. lo Fica proibido de exercer cargo em
comissão e de confiança na adrninistração pública direta e indireta do Poder L,recutivo e

Legislativo do Município de Mairiporã. aquele que:

I - Íbr condenado por crime comunl prer,isto no
Código Penal e rras legislações extravagantes. enquanto perdurar os eÍ-eitos da condenação.
nos termos da Lei de Execução Penal (LEP):

Il - Íbr condenado por crirne de
responsabiIidade enquanto perdurar os cÍ'eitos da inelegibiIidade;

lll - tir,cr suas contas relativas ao exercício de
cargos ou Íünções púrblicas re.leitadas por irregularidades insanáveis que conÍigurc ato
doloso de improbidade administrativa. e por decisão irrecorrível do órgão cornpetente
salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário. puru ui eleições que se V
realizarem nos oito anos seguintes. contados a partir da data da decisão, aplicando-se o
disposto no inciso ll do art. 7l da Constituição federal. a todos os ordenadores de dcspesa.
sern exclusão de mandatários que houverem agido nessa condição;

IV - for detentor de cargo na adntirristração
pública direta. indireta ou fundacional. que beneÍ.iciará a si ou a terceiros. pelo abuso do
poder econômico ou político. que Íbr condenado em decisão transitacla em .iuluado or.r

proÍ'erida por órgão.iudicial colegiado. para a eleição na qual concorre ou tenlra sido
diplomado, bem conro para as que se realizarem nos oito anos seguintesl

V - for condenado, em decisão transitada enr
julgado ou proferida por órgão cole,Íriado da Justiça Eleitoral. por corrupção eleiroral. por'
captação ilícita de suÍiáeio. por doação. captação ou gastos ilícitos de recursos de _,{
campanha ou por cottduta vedada aos agentes públicos em calrpalrhas eleitorais clue-- 

\7

impliquem cassação do registro ou do diplorna, pelo prazo de oito anos a contar da ele içâo:
VI - sendo preÍ'eito ou rnembro da câmara

murlicipal. que renunciar a seu martdato desde o oferecirnento de representação ou petição
capaz de autorizar a abertura de processo por inÍiingêrrcia a dispositivo da Constituição
Íbderal. da Constituição Estadual ou da l.ei Orgârrica do N'lLrnicípio. para as eleições rprc se
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realizarem durante o período rernalrescente do mandato para o clLral Íbrarn eleitos e rrr-rs oito
anos subseqtlentes ao término da legislatu''utr,, 

- for concrenado à suspensão cros direitos
políticos, em decisão transitada em julgado ou proÍ'erida por órgão.f udicial colcgiado. por
ato doloso de improbidade adrninistrativa que importe lesão ao patrirnônio público e

enriqr-recimento ilícito, desde a condenação ou o trânsito em.iulgado até o transcurso dcl

prazo de oito anos após o cumprimento da pena:
VIII - lor excluído do exercício da prolissão.

por decisão sancionatória do órqão profissional competerlte. em decorrência clc inÍiação
etico-protissional. pelo prazo de oito anos. salvo se o ato houver sido arrulado oLl sLlspenso
pelo Poder Judiciário:

lX - for condenado. em decisâo transitada em
julgado ou proÍ'erida por órgão .juclicial colegiado. em razão de ter desÍbito ou sirnulado
desÍàzer vírtculo coniugal ou de união estável para evitar caracterização de inelegibilidade.
pelo prazo de oito anos após a decisão que reconhecer a Íiaude:

X - Íbr dernitido do serviço público em
decorrência de processo administrativo ou judicial. pelo prazo de oito anos. contado da
decisâo. salvo se o ato houver sido suspenso ou anulado pelo Poder Judiciário:

XI - Íbr pessoa Íísica eiou dirigentc de pcssoa
jurídica respc'nsável por doaçires eleitorais tidas por ilegais por decisão transitada em
julgado ou proÍêrida por órgão colegiado da Justiça Eleitoral. pelo prazo de oito anos após a
decisão: e

Xll - for rnaÍlistrado ou membro do IVlinisterio
Público aposentado cornpulsoriamente por decisão sarrcionatória. que tenha perdido o cargo
por sentença ou que tenha pedido exoneração ou aposentadoria voluntária na pendência de
processo adrninistrativo disciplinar. pelo prazo de oito anos.

Art. 2o Aplica-se o disposto no art. l" aos
cargos em comissão nos Poderes [rxecutivo e Legislativo. empresas de econontia mista e

autarquias. assim coffto nas errtidades da admirristraçâo indireta na esfcra mLrnicipal e

quaisqLrer pessoas jurídicas que utilizem. arrecadem. guardem. gerencient ou adrninistrem
dinheiros. bens e valores públicos.

,\rt. 3" Sào rrtrlos os atos rle nontciicl-rrl orr
dcsiunação praticaclos cnt desacot'do cor.r-r o dispostcl na reclação dada ltor esta lci. a paltir da
data em que a rrcsrna passar a vigorar. irnportando a sLra desobediência crn ato de
improhidade administratira. nos tennos do § 4" do art. 37 da Constituiçrio lecle.ral.

.A,rt. -1" ..\ norncação ou dcsign;.tc;iro clc

scrridot'cs eln clcsobediôncia aos ditulnes dcsta le i scrír declarada nula por ato da i.rLrtolicladc
cott.tpctcttte. sell prc'lLrízo clas sançCres civis e pL'nais cabíveis. conÍlÍ-r,uranclo crintc dc

&

responsabiliclacle o descumprintento ao disposto no art. 4o
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Ao responsável direto pela contratação
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brasi

prazo de
ocupantes dos

produzirão eÍ-eitos

lcaçao.

dentro do
dos atuais

no art. I 
o.

atos de exoneração

na data

nas

vas pu

t

t

I)alácio 'I-ibiriçá. crn l5 de.iunho clc 1010.

Ar.\IONI AIACYDA
icipal

ílra lerrg
Secrctária Municipal de Aclrrirristração. 'lccntllo_sia 

e Moclcrnizacl-rtr

FABIANA BRAN CAMPOS
D iretora Adrn in istrativa

,ãçI


