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Disp6e sobre regras gerais de moralidade administrativa

para   investidura   dos   agentes   pllblicos   no   ambito   da
Administragao  Pdblica  Direta  e  lndireta  do  Municipio  de

Jacarei, e estabelece situag6es impeditivas a nomeacao,

nos termos em que especifica.

0  PREFEITO  DO  MUNICIPIO  DE  JACAREl,  USANDO  DAS

ATRIBUIQOES  QUE  LHE  SAO CONFERIDAS  POR  LEI,  FAZ

SABER   QUE   A   CAMARA   MUNICIPAL   APROVOU   E   ELE

SANCIONA E  PROMULGA A SEGUINTE  LEI:

Art.  1°  Nos  atos  de  qualquer  nomeagao  ou  designa?ao  para

cargo  efetivo,  comissionado  ou  mesmo  funeao,  no  ambito  de  toda  a  Administragao  Publica

direta  e  indireta,  a  autoridade  competente  devera  observar,  como  regra  geral,  os  seguintes

preceitos:

a) moralidade administratjva;

b) eficiencia;

c) probidade;

d) idoneidade dos agentes publicos;

e) supremacia do interesse pdblico; e

f) vedagao ao nepotismo.

Art.  2° Fica vedada a nomeaeao, designaeao ou contrata?ao a

cargo  efetivo,  comissionado  ou  mesmo  fun?ao,  no  ambito  de  toda  a  Administragao  Pdblica

direta e indireta,  aqueles que estejam enquadrados nas seguintes hip6teses:

I.        os que tenham  contra  sua  pessoa  representagao julgada

procedente  pela  Justiga  Eleitoral,  em  decisao  transitada  em  julgado  ou  proferida  por  6rgao

colegiado,  em  processo  de  apura?ao  de  abuso  do  poder  econ6mico  ou  politico,  desde  a

decisao ate o transcurso do prazo de 8 (oito) anos;

11.         os   que  forem   condenados,   em   decisao  transitada   em

julgado  ou  proferida  por  6rgao judicial  colegiado,  desde  a  condenagao  ate  o  transcurso  do

prazo de 8 (oito) anos ap6s o cumprimento da pena,  pelos crimes:
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a)       contra  a  economia  popular,  a  fe  pdblica,  a  administra?ao

pi]blica e o patrim6nio pdblico;

b)       contra   o   patrim6nio   privado,    o   sistema   financeiro,    o

mercado de capitais e os previstos na lei que regula a falencia;

c)       contra o meio ambiente e a satlde ptlblica;

d)       eleitorais,   para  os  quais  a  lei  comine  pena  privativa  de

ljberdade;

e)       de   abuso   de   autoridade,   nos   casos   em   que   houver

condena?ao a perda do cargo ou a inabilitagao para o exercicio da fungao ptlblica;

f)        de lavagem ou oculta?ao de bens, direitos e valores;

g)       de   trafico   de   entorpecentes   e   drogas   afins,   racismo,
tortura, terrorismo e hediondos;

h)       de redueao a condigao analoga a de escravo;

i)         contraavidaeadignidadesexual;  e

j)         os   que   forem    praticados   por   organiza?ao   criminosa,

quadrilha ou  bando.

111.         os  que  forem  declarados  indignos  do  oficialato,  ou  com

ele incompativeis,  pelo prazo de 8 (oito) anos;

IV.         os   que  tiverem   suas   contas   relativas   ao   exercicio   de

cargos  ou  fune6es  ptlblicas  rejeitadas  por  irregularidade  insanavel  que  con figure  ato  doloso

de improbidade administrativa,  e por decisao irrecorrivel do 6rgao competente,  aplicando-se o

disposto  no  inciso  11  do  art.  71  da  Constituigao  Federal,  a todos  os  ordenadores de  despesa,

sem  exclusao  de  mandatarios  que  houverem  agido  nessa  condieao,  desde  a  decisao  ate  o

transcurso do prazo de 8 (oito) anos;

V.         os  detentores  de  cargo  na  Administragao  pdblica  direta,

indireta,  que beneficiarem a si ou a terceiros,  pelo abuso do poder econ6mico ou politico, que

forem condenados em decisao transitada em julgado ou proferida por 6rgao judicial colegiado,

desde a decisao ate o transcurso do prazo de 8 (oito) anos;

VI.         os   que  forem   condenados,   em   decisao  transitada   em

julgado ou proferida por 6rgao colegiado da Justi?a  Eleitoral,  por corrup?ao eleitoral,  por
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captagao ilicita de sufragio,  por doa?ao,  captaeao ou gastos ilicitos de recursos de campanha

ou   por   conduta   vedada   aos   agentes   ptlblicos   em   campanhas   eleitorais   que   impliquem

cassagao  do  registro  ou  do  diploma,   desde  a  decisao  ate  o  transcurso  do  prazo  de  8

(oito) anos;

VII.         os   que   forem   condenados   a   suspensao   dos   direitos

politicos,  em  decisao transitada  em julgado  ou  proferida  por 6rgao judicial  colegiado,  por ato

doloso    de    improbidade    administrativa    que    importe    lesao    ao    patrim6nio    pJiblico    e

enriquecimento ilicito, desde a condenagao ou o transito em julgado ate o transcurso do prazo

de 8 (oito) anos ap6s o cumprimento da pena;

VIIl.         os  que  forem   excluidos  do  exercicio  da   profissao,   por

decisao  sancionat6ria  do  6rgao  profissional  competente,  em  decorrencia  de  infraeao  etico-

profissional  relacionada  com  fun?ao  do  cargo  a  ser  nomeado,  pelo  prazo  de  8  (oito)  anos,

contado da decisao;

lx.         os     que     forem     demitidos     do     servigo     pdblico     em

decorrencia  de  processo  administrativo  ou  judicial,  pelo  prazo  de  8  (oito)  anos,  contado  da

decisao;

X.         a   pessoa   fisica   e   os   dirigentes   de   pessoas  juridicas

responsaveis  por  doag6es  eleitorais  tidas  por  ilegais  por  decisao  transitada  em  julgado  ou

proferida por 6rgao colegiado da Justiga  Eleitoral,  pelo prazo de 8 (oito) anos ap6s a decisao;

§  1° A vedagao prevista  no  inciso  11  do art.  2° nao se aplica aos

crimes culposos,  aqueles definidos em  lei como de menor potencial  ofensivo,  nem  aos crimes

de agao penal privada.

§  2° A  nomeagao de  servidor comissionado que  seja  parte  em

processo administrativo  ou judicial,  na  condieao de  r6u  ou  similar,  fica  condicionada  a devida

justificativa   da   autoridade   nomeante,   observada   a   gravidade   da   conduta   imputada   ao

interessado, bern como aos preceitos estabelecidos pelo artigo 1° desta Lei.

Art.    30   Todos   os    atos    efetuados   em    desobediencia    as

vedag6es previstas nesta Lei serao considerados nulos, a partir de sua edigao.
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Art. 4°    Cabers ao  Poder Executivo e ao  Poder Legislativo,  de

forma  individualizada,   a  fiscalizagao  de  seus  atos  em  obediencia  a  presente  Lei,   com  a

possibilidade    de    requerer   aos    6rgaos    competentes    informag6es    e    documentos    que

entenderem necessarios para o cumprimento das exigencias legais.

Art.  5°   0  nomeado  ou  designado,  obrigatoriamente  antes  da

investidura,  tera  ciencia  das  restrig6es  previstas  nesta  Lei  e,  declarara,  por escrito,  que  nao

se encontra inserido nas hip6teses de vedagao previstas no art.  2° da presente Lei,  sob pena

de responsabilidade penal,  administrativa e civel,  conforme o caso.

Art.  6°   Deverao  as  respectivas  autoridades competentes  pela

nomeagao,  designa9ao ou contrataeao,  no ambito da Administragao  Pdblica direta e  indireta,

tomar todas as medidas cabiveis para as devidas responsabilizag6es.

Paragrafo    ilnico.    As    autoridades    que    nao   tomarem    as

providencias   cabiveis   ou,   de   qualquer   forma,   frustrarem   a   aplica?ao   da   presente   Lei,

responderao  pelo  ato,  na  forma  da  legislagao  municipal  e  Lei  de  lmprobidade  Administrativa

(Lei n° 8.429,  de 2 de junho de  1992).

Art.  70    As  eventuais  despesas  decorrentes  da  presente  Lei

correrao por conta das dotag6es or?amentarias pr6prias, suplementadas se necessario.

Art.  8°    Esta  Lei  entrara  em  vigor  na  data  de  sua  publicagao,

nao se aplicando aos atos ja concretizados.

Camara Municip rei.  24 de abril de 2018.

Dr.  RODRIGO SALOMON

Vereador - PSDB
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JUSTIFICATIVA

Submeto  a  apreciagao  dos  Nobres  Vereadores  o  presente

Projeto  de  Lei,  que  visa  dispor  sobre  regras  gerais  de  moralidade  administrativa  no  que

conceme a  investidura dos agentes pdblicos,  no ambito da Adminjstracao Pdblica seja  Direta

ou  lndireta  de  nosso  Municipio,  estabelecendo,  assim,  situae6es  impeditivas  a  nomeagao,

conforme disposto no presente Projeto de Lei.

A    proposieao    em    tela    tern    por    embasamento,    a    Lei

Complementar n°  135,  de 04 de iunho de 2010,  a qual trouxe alteraedes a Lei Complementar

n°  64,  de  18  de  maio  de  1990  que  estabelece  casos  de  inelegibilidade,  prazos  e  cessao  e

determina  outras  providencias,  para  incluir hip6teses  de  ineleaibilidade  aue visam  Droteaer a

probidade administrativa no exercicio do mandato.

Salientamos   que   em   04/07/2014   foi   publicada   no   Boletim

Oficial  do  Municipio  de  Jacarei  a  Resolueao  n°  689/2014,  que  disp6e  sobre  crit6rios  para

nomeagao  de  servidores  em  cargos  efetivos  e  cargos  em  comissao  no  ambito  do  Poder

Legislativo de Jacarei e da outras providencias.

Imperativo,  portanto,  que  tais  preceitos  jmpeditivos,  por  sua

extrema   relevancia,   vez   que   fundado   em   principio   primordial   como   o   da   "Moralidade",

principio  este  de  cunho  constitucional  e  basilar  que  rege  a  Administragao  PLlblica  Direta  e

lndireta de qualquer dos Poderes da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios

(v.art.  37,  da  CF/88),  passe  a  fazer  parte  da  Legislaeao  de  nosso  Municipio,  abrangendo  a

Administraeao  Pdblica  Direta  e  lndireta  como  urn  todo  e,  nao  ficando  restrita  ao  ambito  do

Peder Legislativo.

Por tal  motivo,  apresentamos  o  presente  Projeto  de  Lei,  que

contempla   toda    a   Administracao    Ptiblica    Direta   e    lndireta   de    nosso    Municipio,    com

dispositivos que disciplinam de forma mais rigorosa as condig6es para nomeagao, designacao

ou contrataeao a cargo efetivo,  comissionado ou mesmo fungao.

Como preceitua a Lei Complementar n° 135, de 04 de junho
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de  2010,  ora  refletida  em  nosso  Projeto  de  Lei,  as  veda?6es  impostas  visam  Droteaer  a

probidade administrativa  auando da  nomeacao,  desianacao ou  contratacao a caraos efetivos

ou de comissao,  na Administracao Publica  Direta, Autarauica ou  Fundacional.

Salientamos   aqui,   que   nosso   Projeto   utiliza   somente   os

termos Administragao Direta e lndireta, vez que no conceito desta ulltima estao englobadas as
"autarquias, fundae6es pdblicas, empresas publicas e sociedades de economia mista".

0 artigo  10 de nosso  Projeto elenca tamb6m alguns preceitos

que   deverao   ser   observados   pela   autoridade   competente,   quando   das   contratag6es,

designae6es,   nomeae6es,   quais  sejam,   moralidade,   eficiencia,   probidade,   idoneidade  dos

agentes pdblicos, supremacia do interesse pdblico e vedagao o nepotismo.

A  obra  Direito  Administrativo  Brasilejro,  do  llustre  Professor

Hely Lopes Meirelles (23.a edieao, atualizada,  pag.88) traz uma citaeao de "We/for segundo o

qual "a moralidade administrativa nao se confunde com a moralidade comum., ela 6 composta

por  regras  de  boa  administra?ao,  ou  seja..  pelo  conjunto  das  regras  finals  e  disciplinares

suscitadas  nao  s6  pela  distin?ao  entre  o  Bern  e  o  Mal,  mas  tambem  pela  ideia  geral  de

administrag5o e pela ideia de fungao administrativa".

Nossa  legislaeao,  nao traz  urn  conceito formal  do  que  seja  a

denominada  "probidade  administrativa",  o  que temos  e  a  disposigao  constitucional  do  art.37,

§4°, da CF/88 que elenca as consequencias aqueles que pratiquem atos de improbidade.

Mas,   ao   estudarmos   o   assunto   vemos   que   e   urn   tema

intimamente   relacionado   com   a   moralidade   administrativa.   Nesse   aspecto,   vale   citarmos

alguns julgados  do  Superior Tribunal  de  Justice,  elencados  pela  Advogada  Ana  Cristina  de

Melo    Silveirat,    em    seu    trabalho    intitulado    "A    Probidade   Administrativa    como    Direito

Fundamental  Difuso". Vejamos:

Mestranda  em   Prote¢ao  dos   Direitos  Fundamentais  pela  Universidade  de   ltahna.   Especialista  em   Direito
Processual    Civil    pela   Pontificia   Universidade   Cat6ljca   de    Sao    Paulo.    Advogada.    Endereeo   eletr6nico:
anamelosilveira mail.com.

PRAeA  Dos  TREs  PoDEREs,   74  -CENTRo  -JACAREi/SP  -CEP.12.327-901   -TEL..   (012)3955-2200  -www.jacarci.sp.leg.br6



CAMARA MUNICIPAL DE JACARHL=
PALACIO DA LIBHRDADE

Profieto de l:e.i - Disp6e sobre regras gerais de moralidade administrativa para inv`8stiab;gfitgrHgr:Sfr
agentes  pdblicos  no  ambito  da  Administra?ao  Pdblica   Direta  e   lndireta  do   Municipio  drej

Jacarei,  e  estabelece  situa?6es  impeditivas  a  nomeagao,  nos  termos  em  que  especifica.

Folha 7

"Assim,  extrai-se  do  AgRg  no  AREsp  176178/PI,  de  relatoria  do

Min.   Humberto  Martins:   A  prob.Idade  administrat.Iva  consiste   no

clever  de  o  `funcionario  servir  a  Administragao  com  honestidade,

procedendo   no   exercicio   das   suas  fung6es,   sem   aproveitar  os

poderes ou facilidades delas decorrentes em proveito pessoal ou de

outrem a quem queira favorecer'.  0 desrespeito a esse clever a que

caracteriza     a     improbidade     administrativa.     Cuida-se     de     uma

imoralidade  admjnistrativa  qualificada.  A  improbidade  administrativa

a uma imoralidade qualificada pelo dano ao efario e correspondente

vantagem ao improbo ou a outrem. Ainda,  REsp.1023904 /RJ, rel.

Min.    Luiz    Fux:    Cuida-se    de    uma    imoralidade    administrativa

qualificada.    A    improb.Idade    administrativa    6    uma    imoralidade

qualificada   pelo  dano   ao   erario  e  correspondente   vantagem   ao

improbo  ou  a  outrem(...).  Da  mesma  forma,  Resp.1089911/PE,  rel.

Min. Castro Meira: A Lei n° 8.429/92 visa a resguardar os principios

da  administra?ao ptlblica sob o prisma  do combate  a  corrupgao,  da

imoralidade qualificada e da grave desonestidade funcional,(...)."

Destarte,  nos resta evidente  a  necessidade de aprovagao do

presente  Projeto  de  Lei,  o  qual  nao  traz  nenhuma  inovaeao  legislativa,  mas,  apenas  e  tao

somente,  estatuj  em  nosso  Municipio,  normas ja  exjstentes  no  ambito  Federal  e,  de  certo

modo,  desde 2014 ja  aplicadas ao  nosso  Legislativo,  por meio da  Resolugao  n° 689/2014  e,

que  sao fundamentais  ao  exercicio  de  qualquer profissao,  assumindo  uma  relevancia,  ainda

maior, quando relacionada a Administraeao Pdblica,  Direta e lndireta.

Feitas    estas    considerag6es,    nos    cabe    agora    tratar   da

competencia   desta   Casa   Legislativa   para   instituir   a   presente   Lei   no   ambito   do   Poder

Executivo Municipal,  nao cabendo, falar-se em vicio de iniciativa.

0  art.40,  da  Lei  Organica  de  nosso  Municipio  (Lei  Municipal

n° 2.761,  de 31  de maree de  1990) traz em seus incisos as leis que sao de iniciativa exclusiva

do Prefeito. Os incisos I e 11  abaixo transcritos disp6e sobre:

I - criagao, transformagao ou extingao de cargos, fung6es ou
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empregos pdblicos na Administragao Direta e aut6rquica ou aumento de sua remunerag5o;

11  -  servidores  pdblicos,  seu  regime  juridico,  provimento  de

cargos, estabilidade,  aposentadoria e vencimentos.

Como se denota,  o Proieto de nossa autoria nao invade seara

de  comDetencia  Drivativa  do  Prefeito,  pois  nao  trata  da  criagao,  transformagao,  extingao  de

cargos,   fune6es,   enfim,   as   normas   constantes   dos   incisos   I   e   11,   do   art.40,   da   LOM,

supramencionadas.  Mas, sim, de preceitos que deverao ser atendidos no acesso aos cargos,

conforme dispostos  no  presente  Projeto de  Lei  e que  mantem  direta  relaeao com  o  Principio

da Moralidade,  que 6 preceito de ordem constitucional.

Corroborando   nosso  entendimento,   varios  sao  os  julgados

que encontramos neste sentido. Vejamos:

"EMENTA:  AGAO  DIRETA  DE  INCONSTITUCIONALIDADE.  LEI  N°

1219/2012,  DO  MUNIcipIO  DE  VITTORINO.  ESTABELECIMENTO

DE VEDACAO  DE  NOMEAeAO  DE 'FicHA sujAi  PARA cARGOs

DE      PROVIMENTO      EM      COMISSAO      DA     ADMINISTRACAO

MUNICIPAL,   NOS   CASOS   QUE   ESPECIFICA.   ALEGACAO   DE

INCONSTITUCIONALIDADE     FORMAL     POR    USURPACAO     DE

INICIATIVA     DO     PREFEITO     MUNICIPAL,     AFRONTANDO     0

DISPOSTO    NO   ART.    66,    11    DA   CONSTITUICAO    ESTADUAL.

PREPONDERENCIA        DO        PRINcipIO        DA        MORALIDADE

ADMINISTRATIVA.          ACAO          JULGADA          IMPROCEDENTE.

(RE  791525,   Relator(a):   Min.   RICARDO  LEWANDOWSKI,  julgado

em 22/04/2014,  publicado em  DJe-078  DIVULG 24/04/2014 PUBLIC

25/04/2014)."

"EMENTA:      A?AO      DIRETA      DE      INCONSTITUCIONALIDADE

MUNIcipIO   DE   ANHEMBI   LEI   MUNICIPAL   QUE   "ESTABELECE

AS      HIPOTESES      DE      IMPEDIMENTO      PARA      NOMEACAO,

DESIGNACAO      OU      CONTRATACAO,      EM      COMISSAO      DE

FUN?OES,    CARGOS    E    EMPREGOS    NA      ADMINISTRACAO
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PUBLICA  DIRETA  E  INDIRETA  DO  MUNIcipIO"  lMPEDIMENTOS

QUE       EQUIVALEM      A      HIPOTESES       DE      INELEGIBILIDADE

PREVISTA       EM        LEI        FEDERAL       VicIO       DE       INICIATIVA

INOCORRENCIA   -   MATERIA   QUE   NAO   E   DA   COMPETENCIA

PRIVATIVA DO  PODER  EXECUTIVO  PRECEDENTES  DO ORGAO

EspEciAL   AeAO   juLGADA   iMPROcEDENTE.    tTj-sp   -   ADi:

00690601220138260000            SP            0069060-12.2013.8.26.0000,

RELATOR:   FERREIRA   RODRIGUES,   DATA   DE   JULGAMENTO:

25/06/2014,     ORGAO     ESPECIAL,      DATA     DE     PUBLICA?AO:

15/07/2014).  "

"EMENTA:  I  -ACAO  DIRETA  DE  INCONSTITuCIONALIDADE.

LEI  MUNICIPAL  DE  ECHAPORA  N.  02/2014,  8  DE  DEZEMBRO

DE      2014,      QUE      'ESTABELECE      AS      HIPOTESES      DE

iMPEDIMENTO    PARA    A    NOMEAeAO,    DEsiGNAeAO    Ou

CONTRATACAO,  EM  COMISSAO,  DE  FUNCOES,  CARGOS  E

EMPREGOS     NA    ADMINISTRACAO     PUBLICA     DIRETA     E

INDIRETA  DO  MUNIcipIO.   11  -DIPLOMA  QUE  NAO  PADECE

DE   VicIO   DE   INICIATIVA.   MATERIA   NAO   RESERVADA  AO

CHEFE    DO    PODER   EXECUTIVO.   A   LEI    LOCAL   VERSOU

SOBRE  iMPEDIMENTOs  A  NOMEAeAO  PARA  cARGOs  DE

PROVIMENTO       EM       COMISSAO       OU       EM       CARATER

TEMPORARIO,        COM        BASE       NAS        HIPC)TESES        DE

INELEGIBILIDADE    PREVISTAS    NA    LEI    DA    FICHA    LIMPA.

ESSA     MATERIA     NAO     SE     INSERE     DENTRE     AQUELAS

RESERVADAS   EXCLUSIVAMENTE  A  INICIATIVA  DO  CHEFE

DO  PODER  EXECUTIVO,  ELENCADAS  NOS  ITENS  1  A 6  DO §

20  DO  ARTIGO  24  DA  CONSTITul?AO  DO  ESTADO  DE  SAO

PAULO   E  APLicAVEis  AOs   MUNlciplos   POR   FOReA   DO

ARTIGO  144  DA  MESMA  CARTA.  Ill  -FIXAR  IMPEDIMENTOS

A    NOMEAeAO     PARA    cARGOs     DE     pROviMENTO     EM

COMISSAO    E    MATERIA    QUE    ESTA    NA   ALCADA        DA
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COMPETENCIA         COMUM         ATRIBuiDA        AO          PODER

LEGISLATIVO   E   PODER   EXECUTIVO   E   PASSA  AO   LARGO

DO TEMA DA ORGANIZACAO  DA ADMINISTRACAO PUBLICA,

ESSE   SIM   PRIVATIVO   DO   CHEFE   DO   EXECUTIVO.    IV   -

A?AO  IMPROCEDENTE.  CASSADA A  LIMINAR."  (TJ-SP  -ADl:

20116023220158260000         SP         2011602-32.2015.8.26.0000,

RELATOR:  GUERRIERI   REZENDE,   DATA  DE  JULGAMENTO:

io;06;2015,    ORGAO    EspEciAL,    DATA    DE    puBLicAeAO:

12/06/2015).  "

"EMENTA:   AQAO   DIRETA   DE   INCONSTITUCIONALIDADE   -

LEI   N.   313/2015,   DO   MUNIcipIO   DE   CORONEL   MACEDO  -

LEGISLAGAO,   DE  INICIATIVA  PARLAMENTAR,  QUE  DISPOE

SOBRE  RESTRICOES SIMILARES AS  DA "LEI  FICHA LIMPA" -

POSSIBILIDADE   -   AUSENCIA   DE   VicIO    NO    PROCESSO

LEGISLATIVO     OU     DE     OFENSA    A     CONSTITUICAO     DO

ESTADO    DE    SAO    PAULO    -    ACAO    DIRETA    JULGADA

IMPROCEDENTE.   (TJ-SP   -ADl:   21798575020158260000   SP

2179857-50.2015.8.26.0000,    RELATOR:   ADEMIR   BENEDITO,

DATA    DE   JULGAMENTO:    09/12/2015,    ORGAO    ESPECIAL,

DATA DE  puBLicAeAO:  16;12;2Oi5i.  "

Ante   todo   o   exposto,   reiteramos   a   relevancia   da   mat6ria

objeto  do  presente  Projeto  de  Lei,  cuja  propositura  teria  cabimento  em  qualquer  momento,

mas,  diante do quadro avassalador de corrupeao que assola nosso Pals,  nos mais diversos e

variados  campos  de  atuagao,  assume  agora  uma  preponderancia  ainda  major,  de  tal  modo

que, nao podemos deixar para depois a votaeao e aprovagao deste Projeto que consideramos

urn  avango  na transparencia  dos  atos  administrativos,  seja  no  ambiente  Legislativo,  como ja

regulado atrav6s da Resolugao n° 689/2014, seja agora, com a presente Propositura.

Cabe aqui ressalvar que,  uma vez aprovado este Projeto que

abarca  a  Administragao  Direta  e  lndireta  de  nosso  Municipio  como  urn  todo,     atraves    de

ato pr6prio apresentaremos o pleito de revogagao da   Resolu?ao  n°  689/2014,   vez  que  seu
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objeto 6 parte da presente Propositura, nao havendo razao para sua manuten?ao.

Por    fim,     al6m    da    argumentaeao    sobre    a    moralidade

administrativa  que  envolve  este  Projeto  de   Lei,   tamb6m   nos  adiantamos  em   demonstrar

atraves  dos  julgados,  supracitados,   que  nao  ha  qualquer  vicio  de  iniciativa,   pois  nao  se

vislumbra  invasao de  competencia  privativa  do Chefe do  Poder Executivo,  uma vez que  nao

cuida  da  estrutura  ou  da  atribuigao  de  seus  6rgaos  ou  regime juridico  de  seus  servidores,

mas,   apenas   imp6em  vedag6es  de  nomeag6es,   designag6es  ou   contratae6es  a  cargos

efetivos,  comissao  ou  de  fun?ao,  no  ambito  da  Administra?ao  Pdblica,  Direta  e  lndireta  do

Municipio de Jacarei, quando se enquadrem nas disposie6es desta Propositura.

Diante  do  exposto,   peeo  mais  uma  vez  a  colaboraeao  e  o

entendimento dos Senhores Vereadores para aprovagao deste Projeto de Lei.

Camara

Eziiii:aj2£:£±24 de abril de 2018.

r.  RODRIGO SALOMON

Vereador - PSDB
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