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AUTUACAO

Aos...-..;....dias do mês , .-- .: :::é: . 20-...-.:, nesta cidade de Jaguariúna,
na Secretaria da Câmara Municipal, autua o processo acima referido como adiante se vê.
Do que para constar, faço este termo.
Eu, . :Secretário, a subscrevi



Câmara Municipal: de Jaguariúna
Estado de São Paulo

Substitutivo ]

Jaauariúna.

PROJETO DE LEIN' /2020

Dispõe .SQbli

Jaauariúna

A CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARlúNA APROVA

Art. I'. É vedada a nomeação para cargos de provimento em comissão ou de
função de confiança, no âmbito dos Poderes Executivo e Legislativo, dos órgãos e
entidades da Administração. Pública Direta e Indireta do Municíç)to, de cônjuge,
companheiro ou parente em linha reta. :colateral.ou por afinidade; até o terceiro grau,
ainda, a contratação para cargo de direêáo, chefia ou assessoramento, por entidades,
organizações sociais, consórcios de municípios e afins, que recebam recursos do
Município de Jaguariúna para a prestação de serviços, sendo nulos os atos assim
caracterizados, em relação às seguintes autoridades:

Prefeito Municipal, Vice-Prefeito. Vereadores e Secretários Municipais

Parágrafo único - Ficam excepcionadas

a) a nomeação para o cargo de Secretário Municipa

b) a nomeação de servidor efetivo estável para o exercício de função de
confiança, desde que comprovada a habilitação para o desempenho das
funções inerentes ao cargo e não haja subordinação direta às autoridades
especificadas no incisa lle

c) a contratação que tenha obedecida ao devido processo legalde licitação
concurso público ou processo seletivo.

Art. 2'. O nomeado, contratado ou designado declarara por escrito, antes da
posse, não ter relação familiar ou de parentesco que importe na prática vedada por /p
esta lei

Art. 3'. Fica vedada a nomeação para o cargo de Secretário Municipal. pa/a
cargo de provimento em comissão ou função de confiança, a pessoa quejesteja
declarada inelegível: pelo tempo em que permanecer nesta condição.
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Câmara Municipal çh Jaauariúna
Estado de São Paulo
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pio de Jaguartuna

Art. 4o. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário, com seus efeitos a partir de I' de janeiro de 2021

Câmara Municipalde Jaguariúna, 10 de março de 2020

VEREADORES
'----q,L

'Davr0

Lúc "'
''-b.

JUSTIFICATIVA

Considerando os questionamentos em relação ao Projeto de Lei n' 009/2020,
que dispõe sobre a proibição do nepotismo no âmbito dos Poderes Executivo e
Legislativo do Município de Jaguariúna, que aconteceram nas reuniões das
Comissões Permanentes, que se realizam no Plenário da Câmara Municipal para a
análise dos projetos em tramitação na Casa de Leis, pretendemos que sejam
esclarecidos e sanados com o referido substitutivo

Reiteramos a justificativa apresentada no prometo original, qual seja, visa o
atendimento aos princípios estabelecidos em nossa Constituição Federal,
relativamente à legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, que
devem sempre nortear as administrações públicas

Acreditamos que a aprovação deste prometo de lei irá possibilitar que hajamaior
harmonia e a devida independência entre os poderes, que sem dúvida será/bem
acolhida por todos os cidadãos do nosso município

llljglpaLde-Jaguaüúna, 10 de março de 2020.
' ! ,' "-xWo
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LIDO EM SESSÃO
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⑧ Câmara Municipa:l de Jaauariúna
Estado de São Paulo

PROJETO DE LEIN' (:D9r2020

Dispõe sobre a oroibicão do nepotismo no âmbito dos

Poderes Executivo e Legislativo do Mçlr)içíoio de Jaauariúna

A CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA APROVA

Art. I'. É vedada a prática de nepotismo, inclusive o cruzado, no âmbito dos
Poderes Executivo, Legislativo e dos órgãos e entidades da Administração Pública
Direta e Indireta do Município. sendo nulos os atos assim caracterizados, em relação
às seguintes autoridades:

Prefeito Municipal, Vice-Prefeito, Vereadores e Secretários Municipais

Parágrafo único. Compreende-se por nepotismo cruzado o ajuste para burlar a
regra mediante nomeações ou designações recíprocas entre órgãos ou entidades da
Administração ou entre os Poderes.

Art. 2'. Constitui prática de nepotismo a nomeação para cargos de provimento
em comissão ou de função de confiança, ainda, as contratações por entidades,
organizações sociais, consórcios de municípios e afins, que recebam recursos do
Município de Jaguariúna para a prestação de serviços, por qualquer das entidades
previstas no artigo anterior, de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateralou por afinidade.. até o terceiro grau, dos agentes públicos especificados no
artigo I' desta lei, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa
jurídica investido em cargo de direção. chefia ou assessoramento.

Parágrafo único - Ficam excepcionadas as nomeações para os cargos de
Secretário Municipale as nomeações de servidor efetivo estável para o exercício de
função de confiança, desde que comprovada habilitação para o desempenho das
funções inerentes ao cargo, e não haja subordinação direta entre os impedidos

Art. 3'. O nomeado ou designado declarara por escrito, antes da posse, não ter
relação familiar ou de parentesco que importe na prática vedada por esta lei.

Art. 4'. Fica vedada a nomeação para o cargo de Secretário Municipal, para
cargo de provimento em comissão ou função de confiança, a pessoa que esteja
declarada inelegível, pelo tempo em que permanecer nesta condição. (



Câmara Municipal de Jaguariúna
Estado de São Paulo

Art. 5'. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário, com seus efeitos a partir de lo de janeiro de 2021

Câmara Municipalde Jaguariúna. 17 de fevereiro de 2020

VEREADORES

';g'J r.

PKovõtÕiã'
Ne de Ordem Ü/ZÕ, /IPnp.

là-J9LI'Z90r..
LIDO EM SESSÃO
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⑧Câmara Municit)al de Jagualiúly:
listado de São Paulo

JUSTIFICATIVA

Referido prometo de lei visa atender aos princípios estabelecidos em
nossa Constituição Federal, relativamente à legalidade. impessoalidade.
moralidade. publicidade e eficiência. que devem sempre nortear as
administrações públicas

Acreditamos que a aprovação deste prometo de lei irá possibilitar que
haja maior harmonia e a devida independência entre os poderes, que sem
dúvida será bem acolhida por todos os cidadãos do nosso município

Câmara Municipalde Jaguariúna, 17 de fevereiro de 2020



instituto brasileiro de
administração municipal

PARECER

N' 0494/2020

AP - Agente Político, CF
Constituição e Emendas
Constitucionais. SM - Servidor
Público. Nepotismo. Súmula
Vinculante n' 13. Questionamentos
diversos

CONSULTA

A Câmara Municipalfaz os seguintes questionamentos a respeito
de nepotismo

1) Município tem competência para legislar sobre nepotismo? Em
caso positivo, a iniciativa é comum ao Legislativo e ao Executivo?

2) É constitucionalregra que excepciona vedação ao nepotismo
em nomeações realizadas anteriormente ao vínculo de parentesco entre o
agente político e o nomeado? (ex.: Dlretora que se casa com um Diretor
Presidente de entidade da administração indireta)

3) A vedação ao nepotismo se aplica na nomeação para cargos
de Secretários?

A consulta não vem documentada
RESPOSTA:

A vedação ao nepotismo é medida que visa assegurar o
cumprimento dos princípios constitucionais da isonomia, moralidade e
mpessoalidade na Administração Pública (art 37, capuz. da CRFB). Assim

é que tem a jurisprudência reiteradamente desautorizado o favorecimento
de parentes e familiares de agentes públicos em nomeações, designações
e contratações, tendo o Supremo Tribunal Federal consolidado seu

l



nstituto brasileiro de
administração municipal

posicionamento com a aprovação e edição, em novembro de 2008, da
Súmula Vinculante n' 13. Senão vejamos

'A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateralou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive
da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica
investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o
exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de
função gratificada na administração pública direta e indireta em
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federale
dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações
recíprocas, viola a Constituição Federal." (Súmula Vinculante n' 13
do STF)

Com efeito, os princípios dispostos no art. 37, c.apufda CRFB
constituem pressupostos de validade de todo ato realizado pela
Administração. Assim, ainda que não havendo proibição expressa em lei
os atos administrativos que consubstanciem prática de nepotismo são
considerados inválidos, e portanto, não geram direitos adquiridos. Sobre o
tema, recomendamos a leitura do artigo ''.4 Súmu/a U/ncu/ante Do 73 e o
/Vepof7smo nos /Wun/c/P/os", disponível aos associados na página
eletrõnica do IBAM < lam.ibam.org.br >, na seção ''Livros e Estudos''. Nele
é possível, inclusive, esclarecer dúvidas quanto aos graus de parentesco
abrangidos pela Súmula Vinculante n' 13 do STF.

Passamos a responder, assim, os questionamentos específicos
da consulta em vista das conclusões lançadas no referido trabalho, bem
como da jurisprudência mais atual.

1) Município tem competência para legislar sobre nepotismo? Em
caso positivo, a iniciativa é comum ao Legislativo e ao Executivo?

Em relação à possibilidade de o Município tratar do tema do
nepotismo mediante lei, não havendo reserva de iniciativa, já se
posicionou o STF no tema de repercussão geralno 29, cujo leading case
foi o RE 570392

2



instituto brasileiro de
administração municipal

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO
GERAL. LEIPROIBITIVA DE NEPOTISMO. VICIO FORMAL DE
INICIATIVA LEGISLATIVA: INEXISTÊNCIA. NORMA COERENTE
COM OS PRINCÍPIOS DO ART. 37. CAPUT. DA CONSTITUIÇÃO
DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. l. O
Procurador-Geral do Estado dispõe de legitimidade para interpor
recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça
proferido em representação de inconstitucionalldade (art. 125, $ 2o
da Constituição da República) em defesa de lei ou ato normativo
estadualou municipal, em simetria a mesma competência atribuída
ao Advogado-Geral da União (art. 103, $ 3', da Constituição da
República). Teoria dos poderes implícitos. 2. Não é privativa do
Chefe do Poder Executivo a competência para a iniciativa
legislativa de lei sobre nepotismo na Administração Pública: leis
com esse conteúdo normativo dão concretude aos princípios da
moralidade e da impessoalidade do art. 37. caput. da Constituição
da República, que, ademais, têm aplicabilidade imediata, ou seja
ndependente de leí. Precedentes. Súmula Vinculante n. 13. 3.
Recurso extraordinário provido." (RE 570392. Relator(a): Min
CARMEN LUCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11/12/2014:
ACÓRDÃO ELETRÕNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19 02-2015)

Evidentemente. na edição de leis que tratem da proibição ao
nepotismo, o Município deverá disciplinar o tema em vista dos critérios
básicos previstos na Súmula Vinculante n' 13, do STF, podendo detalhá-
las e aclara-las, orientando, assim, a atividade dos gestores com maior
segurança jurídica

2) E constitucional regra que excepciona vedação ao nepotismo
em nomeações realizadas anteriormente ao vínculo de parentesco entre o
agente político e o nomeado?(ex.: Diretora que se casa com um Diretor
Presidente de entidade da administração indireta)

Como já afirmado, a regra é que os cargos e funções de
confiança não sejam ser ocupados por cônjuges, companheiros ou

3



instituto brasileiro de
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parentes de autoridades nomeantes, sob pena de descumprimento da
Súmula Vinculante n' 13 do STF. No entanto, quando se trate de
impedimento superveniente, isto é, quando o vínculo de parentesco se
forme após a nomeação, abrem-se duas interpretações possíveis.

A primeira, que decorre de interpretação estritamente literal, teria
por base o fato de a nomeação para cargo comissionado ser ato
administrativo que continua produzindo efeitos até o momento da
exoneração da servidora, de modo que, após o casamento, haveria
invalidade superveniente, o que obrigaria o seu afastamento. Ademais,
não existe direito a permanência no cargo por parte dos ocupantes de
cargo em comissão.

A segunda, que leva em conta a finalidade da vedação, tem em
conta o fato de que no momento da escolha da servidora para ser
nomeada, não havia relação de parentesco sobre a qualincidisse qualquer
vedação. Deste modo, inexistindo, comprovadamente, favorecimento de
parente quando do provimento do cargo comissionado, o requisito de
moralidade administrativa estaria atendido. Uma vez que ocorra o
casamento, não há possibilidade de ser efetuado novo provimento em
cargo diverso daquele que ocupa na Câmara que tenha, por exemplo,
melhor remuneração. No entanto, a mera continuidade do vínculo, tendo
em vista o fato de a servidora já ocupa-lo anteriormente, não é conduta
revestida de invalidade, salvo se tratar de cargo diretamente subordinado.

Esta interpretação, inclusive, foi amplamente acolhida pela
doutrina e por diversas entidades governamentais que impediam o
nepotismo mesmo antes da edição da Súmula Vinculante n.' 13 do STF,
tais como o Conselho Nacionaldo Ministério Público (Item V do Enunciado
n.o O1/2006, que dispõe sobre a interpretação da Resolução n.o 1/2005-
CNMP), Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul(Provimento
n.' 04/2006) e o Ministério Público do Estado do Acre (Recomendação/
Orientação n.o 01/2008). O próprio Conselho Nacionalde Justiça. autor da
Resolução que serviu de paradigma à elaboração da Súmula Vinculante
n.' 13 pelo STF vinha se manifestando nesse sentido, senão vejamos:



instituto brasileiro de
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'As vedações previstas no art. 2' da Resolução n.' 07, de
18 de outubro de 20056, não se aplicam quando a designação ou a
nomeação do servidor tido como parente para a ocupação de
cargo comissionado ou de função gratificada foram anteriores ao
ngresso do magistrado ou do servidor gerador da
ncompatibilidade, bem como quando o início da união estávelou o
casamento foram posteriores ao tempo em que ambos os cônjuges
ou companheiros já estavam no exercício das funções/cargos, em
situação que não caracterize ajuste prévio para burlar a proibição
gera[da prática de nepotismo.[ ..]

Tratando-se, pois, de nomeação para outro cargo
comissionado, após a investidura de irmão do servidor no cargo de
magistrado vinculado ao mesmo tribunal, caracterizada está a
prática de nepotismo vedada pela Resolução n.o 7/2005 deste
Conselho (artigos I' e 2', 1)." (CNJ: Pedido de Providências n.o
20081000000741. Rel. Cons. José Adonis Callou de Araújo. J. em
11/03/2008)

Em igualsentido, posicionou-se a Advocacia-Geraldo Senado

[...] a proibição constante da Súmu]a Vinculante 13
também não abrange o cônjuge, companheiro ou parente nomeado
em data anterior ao ingresso do senador ou ao exercício do cargo
em comissão pelo servidor gerador da incompatibilidade, nem
aqueles cuja união estável ou casamento houver ocorrido
posteriormente ao exercício dos respectivos cargos ou funções

Em razão da plausibilidade jurídica da interpretação menos
restritiva, bem como da envergadura dos precedentes citados, concluímos
pela possibilidade de que a servidora ocupante de cargo em comissão
permaneça no exercício de seu cargo após o seu casamento com
dirigente de entidade da adminsitração indireta, desde que não tenha, em
relação a ele, subordinação hierárquica funcionaldireta, tampouco venha
a ser posteriormente exonerada e nomeada para outro cargo



nstituto brasileiro de
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comissionado no âmbito do Poder Executivo. Abrimos ressalva, por
derradeiro, para a possibilidade de que o STF venha a se posicionar em
sentido diverso futuramente, uma vez que a Súmula Vinculante n.' 13 não
dispõe expressamente sobre a situação.

3) A vedação ao nepotismo se aplica na nomeação para cargos
de Secretários?

Os cargos políticos são aqueles ocupados pelos agentes
políticos, e compõem a estrutura fundamentaldo governo. Os titulares de
cargos políticos são os responsáveis pelas decisões primordiais
relacionadas à condução do governo e do estado, isto é, participam do
processo de elaboração das leis e atos normativos de caráter geral,
concebem e arquitetam as políticas e ações de governo. Na lição precisa
de Hely Lopes Meirelles. os agentes políticos

[...] são os componentes do Governo no$ seus primeiros
escalões, investidos em cargos, funções, mandatos ou comissões,
por nomeação, eleição, designação ou delegação para o exercício
de atribuições constitucionais. [.-]. Têm normas específicas para
sua escolha, investidura, conduta e processo por crimes funcionais
e de responsabilidade, que lhes são privativos.

Os agentes políticos exercem funções governamentais:
judiciais e quase-judiciais, elaborando normas legais, conduzindo
os negócios públicos, decidindo e atuando com independência nos
assuntos de sua competência. São autoridades públicas supremas
do Governo e da Administração na área de sua atuação [...]

Nesta categoria encontram-se os Chefes de Executivo [...]
e seus auxiliares imediatos (Ministros e Secretários de Estado e de
Município)l os membros das Corporações Legislativas (Senadores
Deputados e Vereadores)l e demais autoridades que atuem com
ndependência funcional no desempenho das atribuições
governamentais, judiciais ou quase-judiciais, estranhas ao quadro
do servidor público." (in Direito Administrativo Brasileiro. São

6
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Paulo: Malheiros Editores. 1992, p. 73/74)

É de se observar que na condição de agentes políticos, o que os
qualifica para o exercício de suas funções não é a habilitação técnica, mas
a condição de cidadãos que exercem munus público consistente na
condução dos destinos da sociedade (cf. MELLO. Celso Antânio Bandeira
de. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros, 2001, p.
229-30). É por isso que os agentes políticos não se confundem com os
servidores públicos, que ainda que tenham funções de direção e chefia,
como é o caso dos cargos comissionados, encontram-se em patamar
hierárquico inferior ao dos agentes políticos. Os titulares de cargos
políticos são detentores de atribuições fundamentais e exercem a vontade
primária do poder público, conforme ensina Cármen Lúcia Antunes Rocha

'Tem-se por agente político a pessoa física que,
titularizando cargo político. desempenha função estatal política
primária, constitucionalmente configurada. normalmente de
natureza governamental ou político-judicial, segundo estatuto
jurídico institucionalformulado no sistema jurídico fundamental. (-.)
Pode-se considerar política a competência voltada a definição de
objetivos, à eleição de meios e Instrumentos adequados à sua
consecução, à decisão quanto ao seu emprego e à resolução de
questões sociais postas no sistema como próprias da pessoa
estatal." (ROCHA, Cármen Lúcia. Princípios Constitucionais dos
Servidores Públicos. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 63 e 66)

Os Secretários Municipais ou equiparados são agentes políticos
delegatários das competências do chefe do Poder Executivo em parcela
da administração municipalpertinente às atividades de sua pasta. Tratam-
se os Secretários Municipais, assim como os Ministros de Estado em
âmbito federal, de ocupantes dos postos do primeiro escalão na
Administração Pública, e figuram como membros do staff do Prefeito
Municipal, sendo autoridades máximas nos assuntos afetos às respectivas
pastas

Embora sejam nomeados pelo Prefeito Municipal. são agentes

7
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políticos, e não servidores públicos comissionados. Com efeito, a
composição do gabinete decorre de alianças e acordos partidários que
dão sustentação política ao governo, inclusive perante o Legislativo, de
modo que diferentemente da nomeação de cargos de confiança, que deve
apoiar-se em critérios puramente técnicos, a nomeação de Secretários
Municipais não prescinde do elemento político

A qualificação de agentes políticos dada aos Secretários
Municipais. que já era entendimento doutrinário consolidado, foi
constitucionalizada com a redação do art. 29, V, da CRFB conferida pela
EC n' 19/1998, que previu expressamente a figura dos Secretários
Municipais, e estabeleceu para eles o mesmo regime de fixação de
remuneração do Prefeito e do Vice-Prefeito. A Constituição estabelece,
ainda. em seu art. 39, $ 4', que devem ser remunerados. exclusivamente
por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer
gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação, ou
qualquer outra espécie remuneratória, exigência prevista também a partir
da EC n' 19/1998. Corrobora o específico caráter desses cargos de
agentes políticos a jurisprudência do STF

'A Lei Maior impôs tratamento jurídico diferenciado entre
a classe dos servidores públicos em gerale o membro de Poder. o
detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os
Secretários Estaduais e Municipais. Estes agentes públicos, que se
situam no topo da estrutura funcionalde cada poder orgânico da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, são
remunerados exclusivamente por subsídios, cuja fixação ou
alteração é matéria reservada à lei específica, observada, em cada
caso, a respectiva iniciativa (incisos X e Xldo art. 37 da CF/88)
(STF: AD13.491, Rel. Min. Ayres Britto)

O Supremo Tribunal Federal, em decisões de seus órgãos
colegiados, firmou entendimento no sentido de que a nomeação de
agentes políticos, dentre estes os Secretários Municipais, não é abarcada
pela Súmula Vinculante n' 13. Nessa linha, podemos destacar as
seguintes decisões do Supremo TribunaIFederal

8
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'Agravo regimental em reclamação. 2. Nomeação da
esposa de Vice-Prefeito para ocupar cargo de secretária municipal
Agente político. 3. Ausência de violação ao disposto na Súmula
Vinculante 13. 4. Não cabimento da reclamação. 5. Agravo
regimentala que se nega provimento." (Rc129317 AgR, Relator(a)
Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 19/03/2019.
PROCESSO ELETRÕNICO DJe-069 DIVULG 04-04-2019 PUBLIC
05-04-2019)

'Agravo regimental em reclamação. 2. Nomeação de
cônjuge de Prefeita para ocupar cargo de Secretário municipal. 3.
Agente político. Ausência de violação ao disposto na Súmula
Vinculante 13. 4. Os cargos que compõem a estrutura do Poder
Executivo são de livre nomeação e exoneração pelo Chefe desse
Poder. 4. Fraude à lei ou hipótese de nepotismo cruzado por
designações recíprocas. Inocorrência. Precedente: RE 579.951/
RN, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Dje 12.9.2008. 7. Agravo
regimental a que se dá provimento para julgar procedente a
reclamação." (Rcl 22339 AgR. Relator(a): Min. EDSON FACHIN,
Relator(a) p/ Acórdão: Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma
julgado em 04/09/2018, PROCESSO ELETRONICO DJe-055
DIVULG 20-03-2019 PUBLIC 21-03-2019)

No entanto, como afirmado anteriormente, a Súmula Vinculante
n' 13 extrai do texto constitucionaluma verdadeira presunção absoluta de
desacato ao princípio da moralidade em nomeações de parentes de
autoridades para cargos comissíonados e funções de confiança, que não
perquire a intenção da autoridade nomeante

De qualquer forma, vale registrar que essa presunção, pelas
peculiaridades da atividade dos agentes políticos, não existe em relação à
nomeação de agentes políticosl mas mesmo assim, em casos concretos.
pode restar caracterizada ofensa ao princípio da moralidade, quando, por
exemplo haja nomeação de parente de autoridades para uma Secretaria
Municipal totalmente desprovida de habilidades e qualificações para a
condução de uma Secretaria Municipal. apenas pela sua condição de

9
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instituto brasileiro de
administração munidpal

parente. A respeito do assunto, colacionamos as seguintes decisões
judiciais:

Em hipóteses que atinjam ocupantes de cargos políticos,
a configuração do nepotismo deve ser analisado caso a caso, a fim
de se verificar eventualtroca de favores ou fraude a lei. Decisão
judicialque anula ato de nomeação para cargo político apenas com
fundamento na relação de parentesco estabelecida entre o
nomeado e o chefe do Poder Executivo, em todas as esferas da
federação, diverge do entendimento da Suprema Corte
consubstanciado na Súmula Vinculante n' 13." (Rcl 7590, Relator
(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma. julgado em 30/09/2014,
ACORDÃO ELETRÕNICO DJe-224 DIVULG 13-11-2014 PUBLIC
14-11-2014 - grifo nosso)

'ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.NEPOTISMO
CARGO POLITICO. SUMULA VINCULANTE N. 13, STF
NOMEAÇÃO DE IRMÃOS DE PREFEITO MUNICIPAL PARA O
CARGO DE SECRETARIO MUNICIPAL. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA RECONHECIDA. APELO DESPROVIDO. A
APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE N. 13, STF, NO
TOCANTE A NOMEAÇÃO PARA CARGOS POLÍTICOS.
DEMANDA EXAME DE CADA CASO, CONFORME TEM AGIDO A
SUPREMA CORTE. HIPOTESE NA QUAL O RECONHECIMENTO
DA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA É DEVIDO, POIS NÃO
DEMONSTRADO QUE OS ESCOLHIDOS PARA OCUPAR OS
CARGOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS TRÊS IRMÃOS DO
PREFEITO POSUIAM A HABILITAÇÃO DEVIDA E FOSSEM OS
UNICOS CAPAZES DE TAL MISTER NAQUELA LOCALIDADE
ALIADO AO FATO DE QUE O CHEFE DO EXECUTIVO FOI
ALERTADO PELO MINISTERIO PUBLICO ACERCA DA
ILEGITIMIDADE DAS NOMEAÇÃO E OPTOU POR MANTER OS
AGENTES EM QUESTÃO". (TJMG: Apelação n
1.0351.12.002530-6/002 - grifo nosso)

Portanto, a não aplicação da Súmula Vinculante n' 13 não quer

10



nstituto brasileiro de
administração municipal

significar a possibilidade da nomeação indiscriminada de parentes das
autoridades locais indiscriminadamente para os cargos de Secretário
Municipal. Ainda que determinada situação não se amolde expressamente
ao teor da Súmula vinculante n' 13, o caso concreto deverá sempre ser
analisado à luz do princípio da moralidade. A Súmula vinculante n' 13 é
corolário dos princípios da moralidade, da impessoalidade e da eficiência.
sendo tão somente uma faceta de tais princípios cuja abrangência é muito
maior

É o parecer, s.m

Gustavo da Costa Ferreira M. dos Santos
Consultor Técnico

Aprovo o parecer

Marcus Alonso Ribeiro Neves
Consultor Jurídico

Rio de Janeiro, 09 de março de 2020
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② Câmara Municit)aLdç..!Bg!!@!.iÚIB
Estado de São Paulo

Jaguariúna, 19 de fevereiro de 2020

Ofício n.' 0068/2020.-PRE

Senhor Presidente

Passamos às mãos de Vossa Excelência para parecer dessa

digna Comissão o Projeto de Lei no 009/2020, dos Srs. David Hilário Neto. Alfredo
Chiavegato Neto, Luiz Carlos de Campos e Tais Camellini Esteves, que dispõe
sobre a proibição do nepotismo no âmbito dos Poderes Executivo e Legislativo do
Município de Jaguariúna), lido em Sessão Ordinária, realizada em 18 de fevereiro do
corrente, por esta Casa de Leis.

Limitados ao exposto)/.apresentamos a Vossa Excelência os

nossos reais protestos de elevada estima g'aistir#íssima consideração

VEREADOR WALÀER LPB+0ZZiDE CAMARGO
;esjçléntê

/

/

\b

Ao Senhor

Vereador Afonso Lopes da Silva
Presidente da Comissão Permanente de

Constituição, Justiça e Redação
Jaauariúna -- S.P.

Rua Alfredo 13ueno, 1189 -- Centro -- Telefones (19) 3847-4336
www.camaraiaguariuna.wg( v.br



Câmara MuniciDaLdç.Jêg!!êljú!!g
Estado de São Paulo

Jaguariúna, 18 de março de 2020

Ofício n.o 140/2020.-PRE

Senhor Presidente

Passamos, às mãos de Vossa Excelência para anexar no Projeto de Lei n'

o09/2020, o Substitutivo dos Srs. David Hilário Neto, Alfredo Chiavegato Neto, Luiz Carlos de
Campos e Tais Camellini Esteves ao Projeto de Lei n' 009/2020, de autoria dos mesmos, que
dispõe sobre a proibição da nomeação ou a contratação de parentes de agentes políticos no
âmbito do Município de Jaguariúna, lido na Sessão Ordinária realizada aos 17 de março corrente

Limitados ao exposto, apresentamos a Vossa Excelência os nossos reais

protestos de elevada estima e distintíssima considgéaçã+

VEREADOR WAL DE CAMARGO

Ao Senhor

Vereador Afonso Lopes da Silva
Presidente da Comissão Permanente de

Constituição, Justiça e Redação
Jaa uariúna -- S.P.



Câmara Nlunicioalde ariana
Estado de São Pauta

PROJETO DE LEIN' CDqr2020

Dlsoõe sobre a oroibicão do nepotismo no âmbito dos

Poderes ExQct.itivo e Leaislatlve.do Muniçípia.de.Jaguarlúna.

A CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARlúNA APROVA

Art. lo. E vedada a prática de nepotismo, inclusive o cruzado. no âmbito dos
Poderes Executivo. Legislativo e dos órgãos e entidades da Administração Pública
Direta e Indireta do Município, sendo nulos os aios assim caracterizados, em relação
às seguintes autoridades:

Prefeito Municipal. Vice-Prefeito. Vereadores e Secretários Municipais

Parágrafo único. Compreende-se por nepotismo cruzado o ajuste para burlas a
regra mediante nomeações ou designações recíprocas entre órgãos ou entidades da
Administração ou entre os Poderes.

Art. 2'. Constitui prática de nepotismo a nomeação para cargos de provimento
em comissão ou de função de confiança. ainda. as contratações por entidades,
organizações sociais. consórcios de municípios e afins, que recebam recursos do
Município de Jaguariúna para a prestação de serviços, por qualquer das entidades
previstas no artigo anterior, de cônjuge. companheiro ou parente em linha reta,
colateralou por afinidade, até o terceiro grau. dos agentes públicos especificados no
artigo I' desta lei, inclusive. da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa
jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento.

Parágrafo único - Ficam excepcionadas as nomeações para os cargos de
Secretário Municipal e as nomeações de servidor efetivo estável para o exercício de
função de confiança. desde que comprovada habilitação para o desempenho das
funções inerentes ao cargo, e não haja subordinação direta entre os impedidos.

Art. 3'. O nomeado ou designado declarara por escrito. antes da posse, não ter

relação familiar ou de parentesco que importe na prática vedada por esta lei.

Art. 4'. Fica vedada a nomeação para o cargo de Secretário Muniçiláal, /cara
cargo de provimento em comissão ou função de confiança, a pessoa l:Fe esteja.
declarada inelegível, pelo tempo em que permanecer nesta condição.



Câmara Municipal de Jagyêli1luB
Estado de São Paulo

Art. 5'. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário. com seus efeitos a partir de I' de janeiro de 2021

Câmara Municipalde Jaguariúna. 17 de fevereiro de 2020.

VEREADORES

,;t.n,

''''--.-.

'l«.'-

ÇÜ' .oqpm'

PKOVÕtÕiÕ
Ne de Ordem.

LIDO EM SESSÁQ
«
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Câmara Municipal de Jaguariúna
Estado de São Paulo⑤
JUSTIFICATIVA

Referido projeto de lei visa atender aos princípios estabelecidos em
nossa Constituição Federal. relativamente à legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência. que devem sempre nortear as
administrações públicas.

Acreditamos que a aprovação deste prometo de lel Irá possibilitar que
haja maior harmonia e a devida independência entre os poderes, que sem
dúvida será bem acolhida por todos os cidadãos do nosso município.

Câmara Municipalde Jaguariúna. 17 de fevereiro de 2020.

VEREADORES: ..b+M



Câmara Municii)al dç JaguBrillltB
Estado de São Paulo

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipalde Jaguariúna/SP

Afonso Lopes da Silva, vereador Líder de Partido nesta Casa
de Leis, encaminha à Vossa Excelência o Prometo de Lei n' 009/2020 que dispõe
sobre a proibição do nepotismo no âmbito dos Poderes Executivo e Legislativo do
Município de Jaguariúna, e solicita a realização de reunião com os Líderes de
Partidos para discussão da propositura, nos termos dos ans. 55 e 56 do Regimento
Interno. consoante deliberado na Reunião de Comissões Conjunta, realizada no dia
09 de setembro de 2020, no plenário desta Casa

Câmara Municipalde Jaguariúna. 15 de setembro de 2020

VEREADOR AFdlSO LÓF'Eb DA SALVA
LíderHé Partido

l N' =':-= ': '61
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⑧Câmara MunicjD4llk..IBBylilb
Estado de São Paulo

Ofício Ro 516/2020 - PRE

Jaguariúna. 28 de setembro de 2020

Ao Senhor

Afonso Lopes da Sirva
Líder do CID - CIDADANIA

JaquariÚ na -- S.P

Prezado Senhor

Atendendo solicitação de Vossa Senhoria, Líder do Partido
Cidadania, protocolada nesta Casa em ll de setembro de 2020, sob no 826/2020, vimos
convidar Vossa Senhoria para uma reunião, nesta Casa de Leis, no próximo dia 29 de
setembro de 2020 - terça-feira, com início às 18h00, para discutirmos sobre o Projeto de

Lei no 009/2020. dos Srs. David Hilário Neto, Alfredo Chiavegato Neto, Luiz Cardos de
Campos e Tais Camellini Esteves, que dispõe sobre a proibição do nepotismo no âmbito
dos Poderes Executivo e Legislativo do MuDiqpio (cópia anexa)

Atenciosamente,

VEREADOR VçHCTER OZZiDE CAMARGO

Rua Cel. Amarelo 13ucno, 1189 -- Centro -- 'l'ciclones (19) 3847-4336
SITE- wwxy,cantilBjgeuariuna.sp.eov.br



Câmara Municipal dela:
Estado de São Paulo

Ofício Ro 517/2020 - PRE

Jaguariúna, 28 de setembro de 2020

Ao Senhor

José Muniz
Líder do DEM - Democratas

Jaquariúna -- S.P.

Prezado Senhor

Atendendo solicitação do Líder do Partido Cidadania, protocolada
nesta Casa em ll de setembro de 2020, sob n' 826/2020, vimos convidar Vossa
Senhoria para uma reunião, nesta Casa de Leis, no próximo dia 29 de setembro de 2020

terça-feira, com início às 18h00, para discutirmos sobre o Projeto de Lei n' 009/2020.
dos Srs. David Hilário Neto, Alfredo Chiavegato Neto, Luiz Cardos de Campos e Tais
Camellini Esteves. que dispõe sobre a proibição do nepotismo no âmbito dos Poderes

Executivo e Legislativo do Município (cópia anexa)

AMARGO ⑩

Rua C Amâncio Bueno, 1189 -- Centro -- 'l'clefoncs (19) 3847-4336

#'



⑤
Câmara Municipal de Jaguariún@ⓔ Estado de São Paulo

Ofício no 518/2020 - PRE

Jaguariúna, 28 de setembro de 2020

Ao Senhor

Rodrigo da Salva Blanco
Líder do Movimento Democrático Brasileiro

Jaquariúna -- S.P.

Prezado Senhor

Atendendo solicitação do Líder do Partido Cidadania, protocolada
nesta Casa em ll de setembro de 2020, sob n' 826/2020, vimos convidar Vossa
Senhoria para uma reunião, nesta Casa de Leis, no próximo dia 29 de setembro de 2020

terça-feira. com início às 18h00, para discutirmos sobre o Projeto de Lei n' 009/2020,
dos Srs. David Hilário Neto, Alfredo Chiavegato Neto, Luiz Cardos de Campos e Tais
Camellini Esteves, que dispõe sobre a proibição do nepotismo no âmbito dos Poderes

Executivo e Legislativo do Município (cópia anexa)
Atenciosamente

VEREADOR WALIER LU
icjpfi(e

DE CAM/ RGO ⓔ
Rua Ccl. Amâncio 13ucno, 1189 -- Centro -- Telclbnes ( 19) 3847-4336

SITE- www.cam41njagya!.lula:sp.gov.br
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Câmara Munici al de Ja

Estado de São Paulo

Ofício Ro 519/2020 - PRE

Jaguariúna, 28 de setembro de 2020

Ao Senhor
Vereador David Hilário Neto

Líder do Bloco Parlamentar PTB/PSDB

Jaguariúna -- S.P.

Prezado Senhor

Atendendo solicitação do Líder do Partido Cidadania, protocolada
nesta Casa em ll de setembro de 2020. sob no 826/2020, vimos convidar Vossa

Senhoria para uma reunião, nesta Casa de Leis. no próximo dia 29 de setembro de 2020

- terça-feira, com início às 18h00, para discutirmos sobre o Projeto de Lei n' 009/2020:

dos Srs. David Hilário Neto, Alfredo Chiavegato Neto, Luiz Carlos de Campos e Tais

Camellini Esteves, que dispõe sobre a proibição do nepotismo no âmbito dos Poderes
Executivo e Legislativo do Município (cópia anexa)

VEREADOR WAL/ER LQ CAMARGO

Rua Cel. Amâncio Bucno, 1189 -- Centro -- 'l'elclbncs (19) 3847-433(1
SI'l'E- \v\\ }v: ço;]] orq i ;!:g!!;!riul14: $p : pç) v:br



⑧ Câmara Municipal de JaeuarjúDl&
Estado de São Pauta

Ofício no 520/2020 - PRE

Jaguariúna, 28 de setembro de 2020

Senhora Vereadora
Inalda Lúcio de Barros Santana

Representante do PDT - Partido Democrático Trabalhista
Jaauariúna -- S.P.

A

Prezada Senhora

Atendendo solicitação do Líder do Partido Cidadania, protocolada
nesta Casa em ll de setembro de 2020, sob n' 826/2020, vimos convidar Vossa
Senhoria para uma reunião, nesta Casa de Leis, no próximo dia 29 de setembro de 2020

- terça-feira, com início às 18h00, para discutirmos sobre o Prometo de Lei n' 009/2020,
dos Srs. David Hilário Neto, Alfredo Chiavegato Neto, Luiz Cardos de Campos e Tais
Camellini Esteves. que dispõe sobre a proibição do nepotismo no âmbito dos Poderes

Executivo e Legislativo do Município (cópia gáex+)
Atenciosamente

VEREADOR DE CAMARGO

Rua Ccl. Amàtcio 13ucno, 1189 - Centro -- Telclbnes (19) 3847-4:
SITE- w.Lvw:ç8nlil1.8igg!!!Ügilil:sD:gQy..br
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Câmara Municipal de Jaauariúna
Estado de São Paulo⑥

Ofício n' 521/2020 - PRE

Jaguariúna, 28 de setembro de 2020

Senhora Vereadora

Cássia Murer Montagner
Líder do Governo na Câmara Municipa
Jaquariúna = S .P,

A

Prezada Senhora

Atendendo solicitação do Líder do Partido Cidadania, protocolada
nesta Casa em ll de setembro de 2020. sob n' 826/2020, vimos convidar Vossa
Senhoria para uma reunião, nesta Casa de Leis, no próximo dia 29 de setembro de 2020

- terça-feira, com início às 18h00, para discutirmos sobre o Prometo de Lei Ro 009/2020:
dos Srs. David Hilário Neto, Alfredo Chiavegato Neto, Luiz Carlos de Campos e Tais
Camellini Esteves, que dispõe sobre a proibição do nepotismo no âmbito dos Poderes

Executivo e Legislativo do Município (cópipüõpxa)
Atenciosamente

VEREADO;t:il;jji15lÍlilZZIOE CAMAnGO/1
./

Amarelo 13ueno. 1189 -- Centro - TeleGoncs ( 19)..)897-4336
SITA!- www.camaraiaeuariuna.sn.aov.br
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ⓔ Câmara Municioalde Jaguariúna
Estado de São Pauta

Prometo de Lei n' 009/2020

PARECER EM CONTUNTO DAS C

Autoria: ILUSTR]SSIMOS VEREADORES DAVID HILAR]O NETO, LUIZ
CARA.OS DE CAMPOS, TAIS CAMELLINI ESTEPES e ALFREDO
CHIAVEGATO NETO.

Relatores: ILUSTRISSIMOS VEREADORES AFONSO LOPES DA SILVO e
LUIZ CARLOS DE CAMPOS.

Parecer: FAVORÁVEL

De iniciativa dos senhores vereadores David hiládo Ncto, Luiz Cardos de

Campos, Tais Camellini Estepes e Alfredo Chiam'egato Neto o Substituta\ o ao Prometo

de Lei n' 009/2020 dispõe sobre a proibição da nomeação ou a contratação de

parentes de agentes públicos no âmbito do Município de Jaguariúna

No mérito, o substitutivo ao prometo veda a nomeação de para cargos de

provimento cm comissão ou de função de con6íança, no âmbito dos Poderes

Executivo e Legislativo, dos órgãos c entidades da Administração Pública Direta e

[ndircta do h[unicípio, dc conjugue, companheiro ou parente em linha rega, co]açera]

ou por a6nnidade, até o Ecíceiro grau, ainda, a contratação pata o cargo dl}.dijÉção,

) \.AX



⑤ Câmara Municioalde Jaeuariúna
Estado de São Paulo

Prometo de Lei n' 009/2020

chc6la ou assessoramento, por entidades, organizações sociais, consórcios de

municípios c a6ms, quc recebam recursos do hlunicípio dc Jaguariúna para p'estação

de scl:viços, sendo nulos os fitos assim caracterizados, em relação às seguintes

autoridades: Prefeito Municipal, Vice-l'refeito, Vereadores e Secrctários blunicipais.

No mais, o prometo exccpcionou da vedação da nomeação os cargos dc

Secretário Municipal; a nomeação dc servidor efedvo estável para o exercício de

função de con6lança, dcsde quc comprovada a habihração para o dcsempenho das

funções inerentes ao cargo e nào haja subordinação direta às autoridades espccinlcadas

no inciso 1; c por 6lm, excetuou também a conuatação quc tenha obedecido ao devido

processo legal de licitação, concurso público ou processo seletivo.

Ademais, no prometo consta que o nomeado, conüatado ou designado

declarara por escrito, antes da posse, não ter relação familiar ou de parentesco quc

importe na prática vedada por esta lei

Por âim, o prometo estabelcce que Rica vedada a nomeação para o cargo

de Secretário Nlunicipal, para cargo de provimcnto em comissão ou função de

con6íança, a pessoa que esteja declarada inclegível, pelo tempo em que pemlanecer

nesta condição

Na Justificativa, os autores explicam que o prometo visa atender os

princípios cstabe]ecidos cm nossa Consdcuiçào Fcdera], re]advamenrc à ]egahdy

impcssoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, que de\ em sempre norgeç$á/ás

2



Câmara Municipal de Jaguariúna
Estado de São Paulo

Prometo de Lei n' 009/2020

administrações públicas. Além disso, argumentam que a aprovação deste prometo irá

possibilitar que haja maior harmonia e a devida independência entre os poderes.

É o relatório

Desta feita, competem as Comissões I'ermanentes, reunidas em

conjunto, na fomla que faculta o Regimento Interno, lavrar parecer a respeito de sua

legalidade, oportunidade e con\-cniência

Primeiramente, em relação à competência legislativa, o STF já se

manifestou sobre o tema esclarecendo quc não é pri\ atava do Prefeito a iniciativa

legislativa sobre o nepotismo na Administração Pública, não havendo reserva de

iniciativa, consoante julgado abaixo transcrito

;Ementa: RECURSO EXTRAOliDINARIO. REPERCUSSÃO

GERAL LET PROIBITIVA DE NEPOTISMO. VICIO FORMAL DE
INICn\TIVE LEGISLATIVA: INEXISTÊNCIA. NORMA
COEJiENTE COM OS PRINCÍPIOS DO ART. 37, CAPUT, DA
CONSTITUIÇÃO DA ltEPÚBLTCA. lijgCURSO
EXTRAORDINÁltlO PliOVIDO. 1. 0 Procurador-Gerando Estado

dispõe de legitimidade para interpor recurso cxuaordinádo contra

acórdão do Tribunal de Justiça proferido cm representação de
inconstitucionalidadc(art. 125, S 2', da Constituição da República) em

defesa de [ei ou ato normativo estadual ou municipal, em simelái?#a
/

/
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Câmara Municipal de Jaguariúna
Estado de São Paulo⑤

Prometo de Lei n' 009/2020

mesma competência auibuída ao Advogado-Geral da União (art. 103, S

3', da Constituição da República). Teori2t dos poderes implícitos. 2. Não

é privativa do Chefe do Poder Executivo a competência para a

iniciativa legislativa de lei sobre nepotismo na Administração
Pública: leis com esse conteúdo normativo dão concretude aos

princípios da moralidade e da impessoalidade do att. 37, caput, da

Constituição da República, que, ademais, têm aplicabilidade

imediata, ou seja, independente de lei. Precedcntes. Súmula

Vincu[ante n. 13. 3. ]tecurso exuaordinário provido.( RE 570392/ RS -
RIO GRANDE DO SUL RECURSO EXTliAOliDINARTO

Relator(a): bíin. CÁRMEN LUCIA Julgamento: 11/12/2014

Publicação: 19/02/2015 Órgão Julgador: TlibunalPleno)

\lém disso, o prometo se baseou na Súmula Vinculante n' 13 do STF quc

visa assegurar o cumprimento dos princípios constitucionais da isonomia, morabdadc

e impcssoalidadc na Adminisuação Pública.

\nalisados o prometo, verifica-se, portanto, que o Substitutívo ao Prometo

dc Lei n' 009/2020 é legal, conveniente e oportuno, estando apto a ser apreciado pelo

egrégio Plenário

Favorávelé o parecer

Câmara MunicipaldeJaguariúna, 06 de outubro de ;(J#81)
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⑧'
Câmara Mun

Prometo de Lei n' 009/2020

Pela Comissão Permanente de Consdcuição,Justiça e Redaç3o

VEREADOR AFOÓS0 !Ó+ÉibA SILVA

Presidente Relator

VEREADORA C4éSiA MU KbK MONTAGNER
Vice-Presidente

eH l:ADEGA:i:a $!B:!:Q.
Secretário

nto, l:!nanças e Çontabilidad

VEREADORA Ç2ÁSSIA hIURER MONTAGNE
Presidente

nil;:l:;liicio DE BERROS SANTANA
\vice -- Presidente

< ''' LUIZ CARDOS DE CAMPOS

① Estado de São Paule

Pela Comissão de Orçamc C

R

R'êlatorSecretário EM S ESTÃO



Câmara Municipal de Jaguariúna
Estado de São Paulo

EMENDA MODIFICATIVA AO SUBSTITUTIVO AO PROTETO DE LEI
N' 009/2020.

O artigo I' do Subsdutivo ao I'lojeca de Lei n' 009/2020, que dispõe
sobre a proibição da nomeação ou a contratação de parentes dc agentes políticos no
âmbito do hÍunicípio de Jaguariúna, passa a vigorar com seguinte redução

Art. I' E vedada a nomeação de conjugue, companheiro ou

parente em linha reta, colateral ou por aâlnidade, até o terceiro grau,

inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica

investido em cargo de direção, chefia ou assessoramentq para o exercício de

cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratiHlcada na

administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União,

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste
mediante designações recíprocas> viola a Constituição Federal."

Câmara h'lunicipalde Jaguariúna, 05 de outubro de 2020.
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Câmara Municipal de Jaguariúna
Estado de São Paulo
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Câmara Municipal de Jaguariúna
Estado de São Paulo

JUSTIFICATIVA

À presente emenda tem o intuito altera o artigo I' do Subsdtutiva

ao Prometo dc Lei n' 009/2020, que dispõc sobre a proibição da nomeação ou a

contratação de parentes de agentes políticos no âmbito do Município de Jaguariúna,

passa a vigorar com seguinte redaçào, a Run de constar a redação estabelecida pela

Súmula Vinculante n' 13 do Supremo Tribunal Federal.

Ante o exposto, solicitamos a colaboração dos nobres colegas desta

Casa dc Leis para a aprovação da presente propositura, uma vez que revestida de

interesse público.

Câmara l\Íunicipd de Jaguariúna, 05 de outubro de 2020.



Câmara Municipal de JaguarjúDê
Estado de São Paulo

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEIN' 009 /2020

Disoõe sobre a proibição da nomeação ou a

contratacão de oarentes de agentes políticos no

âmbito do Município dQJaguarjúna

A Mesa da Câmara Municipalde Jaguariúna, Estado de São Paulo. etc.
Faz Saber a Câmara Municipalaprovou a seguinte lei
Art. I'. É vedada a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha

reta, colateralou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de

servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou
assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de
função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federale dos Municípios. compreendido o ajuste mediante

designações recíprocas, viola a Constituição Federal

Art. 2o. O nomeado, contratado ou designado declarara por escrito, antes da

posse, não ter relação familiar ou de parentesco que importe na prática vedada por esta lei

Art. 3o. Rejeitado

Art.4'. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário, com seus efeitos a pjKtif de I' de janeiro de 2021

Mesa da Câmara Municipalcj#J@ariúna, 9Z,,de outubro de 2020.

VEREADOR DE CAMARGO

VEREADORA CÁSSIA MüRER MONTAGNER
ide Presitl.gríúe

VEREADOR APOtlêã,tórVg DA SILVA
Primeiro Secretário



Câmara Municit)al de Jaguariúna
Estado de São Paulo

AO PROJ ETO DE LEINO 009 /2020.

VEREADOR CRISTIANO JOSE CECON
Segundo Secretário

Registrado na Sgcn:tãí:iãã'ãfixadk na mesma data no quadro de avisos da
mau Municipalportaria da Câ

õs :IN



ⓔ Câmara Municipal de Jaauariúna
Estado de São Paulo

Jaguariúna, 7 de outubro de 2020

Oficio n.o 525/2020 - PRE

Senhor Prefeito

Passamos às mãos de Vossa Excelência para sanção e promulgação, o

autógrafo do Substitutivo ao Projeto de Lei no 009/2020, de iniciativa dos Srs. David Hilário
Neto, Alfredo Chiavegato Neto, Luiz Carlos de Campos e Tais Camellini Esteves, que dispõe
sobre a proibição da nomeação ou a contratação de parentes de agentes políticos no âmbito do
Município de Jaguariúna, o qualfoi apreciado, da forma abaixo descrita, em Sessões Ordinária e
Extraordinária, realizadas, respectivamente, aos 6 de outubro do corrente, por esta Edilidade.
Estava ausente nas Sessões o Vereador Cristiano José Cecon

Referido Projeto de Lei foi votado artigo por artigo, uma vez que fizemos
requerimento solicitando destaque da matéria para votação, conforme preceitua o Art. 213, Vlll, do

Regimento Interno, aprovado por unanimidade de votos pelo Plenário. Primeiramente, porém, foi
apresentada Emenda de nossa autoria e dos Srs. Ângelo Roberto Torres, José Muniz, Inalda Lúcio
de Barros Santana, Cássia Murer Montagner, Afonso Lopes da Silva e Romilson Nascimento Silva

modificando o Art. lo do Substitutivo ao Projeto de Lei no 009/2020 (cópia anexa)
Emenda Modificativa ao art. I' do Substitutivo ao Projeto de Lei n'

009/2020

Art. I' É vedada a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateralou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante
ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou
assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de
função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federale dos Municípios, compreendido o ajuste mediante
designações recíprocas, viola a Constituição Federal.''

Referida Emenda foi aprovada por 07 (sete) votos favoráveis, sendo 04
(quatro) contrários dos Srs. Alfredo Chiavegato Neto, David Hilário Neto, Luiz Carlos de Campos e
Tais Camellini Esteves. Aprovada a Emenda, ficou prejudicado o Artigo I' do Substitutivo ao
Projeto de Lei n' 009/2020. Na Segunda Discussão do Substitutivo, o Art. I', com nova redação

Rua Alüredo Bucilo, 1189 - Centro - Telelbncs (19) 3847-4336
'ww.camaraiaeuariuna.sp.eov. br



Câmara Municipal de :bauariúna
Estado de São Paulo⑧

dada pela emenda, já aprovada, foi aprovado por lO (dez) votos favoráveis, sendo 01 (um)
contrário do Sr. Alfredo Chiavegato Neto.

Apreciação do Art. 2o do referido Substitutivo:
;Art. 2'. O nomeado, contratado ou designado declarara por escrito,

antes da posse, não ter relação familiar ou de parentesco que importe na prática vedada por
esta lei.

O referido artigo foi aprovado por unanimidade de votos, em Primeira e em
Segunda Discussão

Apreciação do Art. 3' do referido Substitutivo
;Art. 3o. Fica vedada a nomeação para o cargo de Secretário Municipal,

para cargo de provimento em comissão ou função de confiança, a pessoa que esteja
declarada inelegível, pelo tempo em que permanecer nesta condição.

O referido artigo 3o foi !giellêde por 07 (sete) votos contrários, sendo 04
(quatro) favoráveis dos Srs. Alfredo Chiavegato Neto, David Hilárío Neto. Luiz Carpas de Campos e
Tais Camellini Esteves

Apreciação do Art. 4' do referido Substitutivo

;Art. 4o. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário, com seus efeitos a partir de I' de janeiro de 2021.''

O referido artigo foi aprovado por lO (dez) votos favoráveis, sendo 01 (um)
contrário do Sr. Angelo Roberto Torres, em Primeira Discussão, e aprovado por unanimidade de

votos em Segunda Discussão.
Encaminhámos cópia da justificativa apresentada pelos autores, bem como

do Parecer Conjunto das Comissões Permanentes Competentes
Atenciosamente

VEREADOR WALT

À Sua Excelência o Senhor

Márcio Gustavo Bernardes Reis

Prefeito Municipal
Jaauariúna -- S.P.
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