
Ofício nº 081/2016              Giruá, 04 de julho de 2016.
SMAD/MCR

Senhora Presidenta:

Cumprimentamos  cordialmente  Vossa  Excelência,  momento  em que  vimos  encaminhar  para
apreciação e deliberação, o Projeto de Lei nº 074/16 que “Institui a 'Ficha Limpa Municipal' na nomeação de
servidores a cargos comissionados no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do Poder
Executivo, e dá outras providências.”

O presente Projeto de Lei, tem como objetivo obter a necessária autorização a fim de disciplinar
a nomeação para cargos comissionados no nosso município, estendendo assim, as regras da Lei da Ficha Limpa
aos  cargos  comissionados  no  âmbito  da  administração  direta,  autárquica  e  fundacional  do  Poder  Executivo
Municipal. 

O cidadão, para ingressar no serviço público como cargo de confiança dos políticos que estão no
poder,  não  poderá  ter  condenação  em segunda  instância  judicial,  desaprovação  de  contas  ou  qualquer  outro
problema previsto na Lei Complementar nº 64/1990 e suas alterações, inclusive a Lei Complementar nº 135/2010,
que já instituiu o “Ficha Limpa Nacional”, especificamente para políticos. 

A inovação é a obrigação do Poder Executivo, exigir dos nomeados para o exercício dos cargos
em comissão a comprovação que detêm as condições de exercício da atividade, ou seja, que não pesa sobre eles
nenhuma das causas de inelegibilidade. 

Essa condição deverá ser renovada a cada início de mandato ou quando das substituições de
pessoas nos referidos cargos em comissão. 

Destacamos que o projeto alcança não somente situações futuras como também os servidores e
agentes públicos e políticos que já se encontram em exercício. 

Trata-se de um passo para proteger a probidade administrativa e a moralidade no exercício das
funções públicas. 

Contando com a apreciação e consequente aprovação do presente projeto de lei, aproveitamos o
ensejo para renovar nossos votos de elevada estima e distinta consideração.

        Sem mais, e nos colocando a disposição, despedimo-nos,

Atenciosamente,

Ângelo Fabiam Duarte Thomas
Prefeito Municipal

Excelentíssima Senhora
Marelise Roceli Weschenfelder
Presidente do Poder Legislativo
Giruá/RS

Viva a vida sem drogas!



PROJETO DE LEI Nº 074/2016                    DE 04 DE JULHO DE 2016.

Institui  a  “Ficha  Limpa  Municipal”  na  nomeação  de
servidores  a  cargos  comissionados  no  âmbito  da
administração  direta,  autárquica  e  fundacional  do
Poder Executivo e dá outras providências. 

Art. 1º  Fica vedada a nomeação para qualquer cargo de provimento em comissão no âmbito da
administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo, de quem tenha sido condenado pela prática de
situações que descritas  pela  legislação eleitoral  conforme contido  na Lei  Complementar  nº  64/1990,  com as
alterações introduzidas pela Lei Complementar nº 135/2010, configurem hipóteses de inelegibilidade. 

Parágrafo único: A vedação prevista no caput não se aplica aos crimes culposos e àqueles definidos
em lei como de menor potencial ofensivo, nem aos crimes de ação penal privada. 

Art.  2º Antes  da  nomeação  para  cargo  de  provimento  em  comissão  a  pessoa  indicada,
obrigatoriamente, deverá apresentar declaração de que não se encontra na situação de vedação de que trata o
artigo anterior. 

Art.  3º Os  que  forem  ocupar  cargos  de  empregos  de  direção,  chefia  e  assessoramento,  na
administração direta e indireta do Município, também devem apresentar declaração de que não incorrem nas
vedações de que trata o Art. 1º. 

Art. 4º Ficam impedidos de assumir os cargos que tratam o Art. 1º desta Lei, os agentes públicos e
políticos que tiveram suas contas rejeitadas. 

Art.  5°  Todos  os  atos  efetuados  em  desobediência  às  vedações  previstas  nesta  Lei  serão
considerados nulos a partir da sua vigência. 

Art. 6° Caberá ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Administração e
do Setor de Recursos Humanos, a fiscalização de seus atos em obediência a presente lei, com a possibilidade de
requerer  aos  órgãos  competentes  informações  e  documentos  necessários  para  o  cumprimento  das  exigências
legais. 

Art. 7° O Prefeito Municipal, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, contados da publicação da lei,
promoverão a exoneração dos atuais ocupantes de cargos de provimento em comissão, enquadrados nas vedações
previstas no Art. 1°. 

Parágrafo Único: Os atos de exoneração produzirão efeitos a contar de suas respectivas publicações.
Art. 8° Os atuais nomeados que ocupem cargos comissionados referidos no Art. 1° desta lei, terão

um prazo de 30 (trinta) dias, a contar da entrada em vigor da presente Lei, para apresentarem a documentação
exigida pelo Art. 2° da presente Lei, comprovando que não se enquadram em nenhuma hipótese descrita nesta Lei.

Art. 9° Anualmente, até o dia 30 de janeiro de cada ano, os ocupantes de cargos em comissão
referidos  no  Art.  1°,  deverão  fazer  declaração  atestando  que  não  se  enquadram  em  nenhuma  hipótese  de
impedimento descrita nesta Lei.

Art. 10° As denúncias de descumprimento da Lei deverão ser encaminhadas ao Ministério Público
que ordenará as providências cabíveis na espécie. 

Art.  11º  Esta  Lei  entra  em vigor  na  data  de  sua  publicação,  revogando-se  as  disposições  em
contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GIRUÁ/RS, EM 04 DE JULHO DE 2016, 61º ANO DA
EMANCIPAÇÃO.

Ângelo Fabiam Duarte Thomas
  Prefeito Municipal

Viva a vida sem drogas!


