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.INSTITUI O REGIME 'FICHA-LIMPA' COMO

REQUISITO PARA NOMEAÇÁO DE SERVIDORES A

CARGOS COMISSIONADOS OU DESICNAÇÂO EM

FUNÇÃo cRÁTtFIcADA No ÂNlslro DA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTÁRQUICA E

FUNDACIONAL DO PODER EXECUTIVO E DO

PoDER LEGrsLATlvo B oÁ ourRAs

pnovtoÊxctls".

Este documento fora afixado

no mural da Prefêitura

R

O Prefeito Municipal de Jaciara-MT, ABDULJABAR cALvlN MOHAMMAD no uso de suas atribuições

Faz Saber que A Câmara Municipal de Vereadores Aprovou e ele sanciona a seguinte lei'

Art, 1". Não poderá ser nomeado para qualquer cargo em comissão no âmbito da Administração DÍeta'

Autárquica e Fundacional do podeÍ Executivo e do poder Legislativo, quem tenha sido responsabilizado ou

condenado pela prática nas situações que, descritas pela legislação eleitoral conforme artigo t" da lei

complementar 6411990, confi gurem hipÓteses de inelegibilidade'

Parágrafoúnico.Avedaçãoestabelecidanesteartigoaplica.se,noquecouber,aoscaÍgosclassistaseletivos,

contratos temporários e às funções gratificadas'

Art.2". o nomeado ou designado paÍa o cargo em comissão ou função gratificada, obÍigatoriamente

antesdainvestiduÍa,devedeclarar,porescrito,nãoseencontrarinseridonasvedaçõesdescritasporestaLei.

Art,3". Não poderão pÍestar serviços a órgãos e entidades do Municlpio empresas na qual seus

connoladores e/ou dirigentes forem declarados inelegiveis em resultado de decisão transitada em julgado ou

pÍoferida PoÍ órgão colegiado à pelo menos uma das seguintes situações:

I - representação con$a sua pessoa julgada procedenle pela Justiça Eleitoral' em processo de abuso do

podereconômicooupolÍtico;oscondenados'emdecisãotransitadaemjulgadoouproferidaporÔrgão

colegiado da Justiça eleitoral, por comrPção eleitoral' por captação illcita de sufrágio' por doação' captação

ou gastos ilicitos de recurso de campanha ou por conduta vedada aos agentes Públicos em campanha

eleitorais que impliquem cassação do reBisüo ou do diploma' desde a decisão até o transcurso do prazo de 8

(oito) anos;

ll - Condenação por crimes contra a economia popular' a fé pública' administração pública ou o

patrimônio Público.

Il- Contra o patrimônio priYado, o sistema financeiro' o mercado de capitais e os previstos na lei que
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ESTADO DE MATO GROSSO
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CONS'FUINDO Uí^ NOVT H6ÍÔFL^

IV- De lavagem ou ocultação de bens, direitos e va lores, de trafico de entorPecentes e drogas afms,

racismo, tortua, tenorismo e hediondos, de redução à condição análoga à de escravo' contra a vida e a

dignidade sexual;

Art.4".TodososatosefetuadosemdesobediênciaasvedaçõesPrevisEnestaleiserãoconsideradosnulos

a panir da entÍada em viSor desta lei'

Art. 5'. Caber a ao poder Executivo Municipal e ao Poder Legislativo' de forma individualizada' a

fiscalização de seus atos em obediência a presente lei' com a possibilidade de requerer aos órgãos

competentes informaçôes e documentos que entenderem necessários para o cumprimento de suas

disposições.

Art.6", O nomeado ou designado para o cargo em comissão ou função gratificada' obrigatoriamente

antes da investidura, terá a ciência das restrições aqui previstas;

Art. 7"' Ficam impedidos de assumir os cargos que tÍatam o artigo lo desta Lei' os agentes públicos e

polÍticos que tiverem suas contas julgadas inegulares ou com parecer pela rejeição apreciada pelos Tribunais

de Contas.

Art'8"'Asautoridadescompetentes,dentrodoprazodeó0(sessenta)dias'contadosdapublicaçãodalei,

promoverão a exoneração dos ocupantes de cargos de provimento em comissão ou função gratificada que se

enquadrem nas situações Previstas no Art l" e AÍ 3o' sob pena de responsabilidade'

Parágrafoúnico.osatosdeexoneÍaçãoproduzirãoefeitosacontaldesuasrespectivaspublicações.Às

denúncias de descumprimento desta Lei poderâo ser formuladas por qualquer pessoa' por esctito ou

verbalmente, caso em que deverão ser reduzidas a termo' sendo vedado' todavia' o anonimato'

Art. g.. Está lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas todas as disposições em

contrário,
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ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
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CONSTRUINOOUMÀ NOVÁ HÉTOT À

DESPACHO: Sanciono a presente Lei sem ressalvas

Registradaepubticadadeacordocomalegislaçãovigente,comafixaçãonoslugaresdecostumeestabelecidosporLei
Municipal. Data SuPra.
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O objetivo primordial do presente proieto' e que todos os envolvidos-com coisa

pública sejam eles agentes poiitl*' o' servidores públicos' de toda a administração pública

municipal, estejam cada vez mais comprometidos com a população Mais do que isso' a intenção do

pro.ieto é demonstrar o esforço da classe política para que a sociedade possa resgatar a confiança e

a credibilidade de todos o'"nuo'u'Jo'no processo de administração da cidade e de tomada de

decisões 
tos "Lei da Ficha Limpa Municipal" traz

O presente Projeto de Lei' que cognomr^iT": 1'l ::-1:::::^ '':^;';;:
regras com vistas ao prin.ipãlo*tttucional da Moralidade Administrativa. com disposiçoes

livremente inspiradas n. L"i cÃpr"."ntar ne 64, e em leis ou projetos de lei já apresentados em

outros Municípios brasileiros - como porto Alegre, por exempro, entre outros -, tende a

impossibilitar que cidadãos togno'n;uao' "ficha-suii" assumam cargos em comissão ou de função

gratificada nos Poderes r-egi?i"iiuo e Executivo ou da Administração lndireta Autárquica ou

Fundacional' 
A importância do Proieto de Lei é evidente' qual seia' o de evitar que cidadãos

com débito perante a Justiça e a Sociedade assumam cargos demissíveis od nutum' é imperioso

evitar que esses mesmos tiOuaa* '"iut 
"agraciãdos" com a possibilidade de ocupar' por meio de

ESTADO DE MATO GROSSO

CÂUNNA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n'e 7L4' de 15 de outubro de 98)

MENSAGEM AO PROJETO N.9 20, DE 15 DE ABRIL DE 2019'

Senhor Presidente,

Nobres Vereadores,

indicações e nomeaç0es
No ma is, não se exorbita da atribuiç ão inerente à iniciativa legislativa do Vereador'

não sendo Possível dizer que o Proieto invade competência do Poder Executivo até mesmo

porque não se quer aqui modificar qualquer estrut ura administrativa de cargos ou funções, mas

apenas estabe lecer novas condiçôes para seu preenc himento

Nesses termos, esperamos que o Presente Proj eto de Lei seia discutido, votado'

aprovado e levado à sanção, vindo' Posteriormente grar a legislação Positiva do MunicíPio

RGE DE SOUZA
uTolt

GABINETE DO VEREADOR
Àcnnn (MT). l5 DE ABRIL DE 20l9'
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ESTADO DE MATO GROSSO

cÂuanA MUNIcIPAL DE JAcIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n.s 7!4, de 15 de outubro de 98)

PROJETO DE LEI NO 20, DE 15 DE ABRIL DE 2019'

"Institui o regime 'Ficha-Limpa' como
requisito para nomeação de servidores a
,rrgot comissionados ou designação em
fuíçao gratificada no âmbito da

Administração Direta, Autárquica
Fundacionát do Poder Executivo e do

Poder Legistativo e dá outras
providências"

FAçO SABER, que a Câmara Municipal de laciara' Estado de Mato

Grosso no uso de suas Stribriçõ"t leais e regimentais, APROVOU e eu'

pniierro MUNTCTPAL, sanciono a seguinte Lei:

Art. 10. Não poderá ser nomeado para qualquer cargo em comissão no

âmbito da Rdministraiã"'ôirãiã, Ãutárquica e Fundacional do Poder

Executivo e do Poder 'f-"qitlatiuo, quem tenha sido responsabilizado ou

condenado pera prática nuJ iiiruço"r que, descritas pela legisração ereitoral

conforme artigo 10 o. i"i ."Ãpiãmentar 6411ggo, configurem hipóteses de

inelegibilidade '

Parágrafo único. A vedação estabelecida, neste artigo aplica-se' no que

couber, aos cargos aru*itã eletivos' contratos temporários e às funÇões

g ratificadas.

Art. 20. o nomeado ou designado para o cargo em comissão ,ou-funÇão

iruiifi.uOu, obrigatoriamente 
- 

antes da investidura' deve declarar' por

escrito, não se encontra.r inserido nas vedações descritas por esta Lei'

Art.30.NãopoderãoprestarserviçosaorgãoseentidadesdoMunicípio
empresas na qual ,",i, iãÁtroradores e/ou dirigentes forem declarados

i;;[sí;;L ám iesurtaoo oã-ààcisao transitada em iulsado ou proferida por

o.ãàã iãrãgi"do à pelo menos uma das seguintes situações:

I - representação contra sua pessoa julgada procedente pela..lustiÇa

Eleitoral, em processo 
-oe 

anusô do póder econômico ou politico; os

condenados, em decisãJir.u'''ituau em iulgado ou proferida por órgão

colegiado da Justiça 
"r"íúràr, 

po,. corrupçãó eleitoral, por captação ilícita de

sufrágio, por doação, .uàtuiáo ou gastos-ilícitos de recurso de campanha ou

por conduta vedada uJ.-uf"nt"r" públicos em campanha eleitorais que

Itr; r..:. 1 ('11 ,' ( l'lslii'rlLri "' 'r'li'i' '_ L': l 'i 
:' r'i{ it'1"11:'; ;1,'1 ri"
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ESTADO DE MATO GROSSO

cÂunnA MUNIcIPAL DE JAcIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n.e 774, de 15 de outubro de 98)

diploma, desde a decisão até oimpliquem cassação do registro ou do

transcurso do prazo de B (oito) anos;

II - condenação por crimes contra a economla

administração pública ou o patrimônio público'

II- Contra o PatrimÔnio Privado, o sistema financeiro, o mercado de

capitais e os previstos na lei que regula fal ência, contra a saÚde Publica e o

meio a m b iente;

bens, dlreitos e valores, de trafico de

mo, tortura, terrorismo
escravo, contra a vida

popular, a fé Pública,

e hediondos, de
e a dignidade

IV- de lavagem ou ocultação de

entorpecentes e drogas afins, racis

redução à condição análoga à de

sexual;

Art. 60. O nomeado ou designado
g ratificada, obrigatoria mente antes

restriçÔes aqui Previstas;

Art. 40. Todos os atos efetuados em desobediência as vedações prevista

nàrtu t"i serão considerados nulos a partir da entrada em vigor desta lei'

Art,50. Caber a ao poder Executivo Municipal e ao Poder Legislativo' de

forma individua lizada, a fiscalização de seus atos em obediência a presente

iãi,.ãÀ a possibilidadede requórer aos.orgãos competentes informações e

documentos que entenderem necessários para o cumprimento de suas

disposições.

para
da

o cargo em
investidura,

comissão ou fun
terá a ciência

çao
das

Art.70. Ficam impedidos de assumir os cargos que tr
políticos que
pela rejelção

atam o artigo 10 desta
suas contas julgadas

Lei, os agentes Públicos e

irreg ula res ou com Parecer
Contas.

apreciada Pelos Tribunais de
tive re m

Art.80. As autoridades competentes, dentro do prazo de 60 (sessenta)

Olur, ãontrOos da publicação da lei, promoverão a exoneração dos ocupantes

à" 
-lurgot de provimenlo em comissão ou função gratificada que se

ã.q*oiãÃ nas'sitraçãás previstas no Art' 10 e Art' 30' sob pena de

responsa bilidade.

Parágrafo único. Os atos de exoneração produzlrão efeitos a contar de

,ru, -r"rp".tivas publicações. As denúnãias de descumprimento desta Lei

Éãããtaã t", formuladas por qualquer pessoa' por escrito ou verba.lmente'

:;;; ;. que deverão ser reduzidas a termo' sendo vedado' todavia' o

a non im ato .
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ESTADO DE MATO GROSSO
cÂMARA MUNrctpAL DE JAcIARA

Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n.e 774, de 15 de outubro de 9g)

Art. 90. Está lei entra em vigor na data de
revogadas todas as disposições em contrário.

sua publicação, ficando

GABINETE DO VEREADOR
]ACIARA (MT), 15 DE ABRIL DE 2019.

CHARLES DO RGE DE SOUZA
VEREAD AUTOR

cMJ _--
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ESTADO DE MATO GROSSO

cÂunna MUNIcIPAL DE JAcIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n.e 714, de 15 de outubro de 98)

pnnecsR tuRíotco os 1/2019.

RECEBIDO EM
ooo,27 t la

PRO]EÍO DE LEI N9 O2Ol2019. INSTITUI O REGIME "IICHA LIMPA"

coMO REQUISIÍO PARA NOMEAçÃO DE SERVIDORES A CARGOS

CoMISSIONADOS OU DESIGNAçÃO EM FUNçÃO GRAÍIFICADA NO

ÂMBrro DA ADMlNlsÍRAçÃo DIRETA, AUTÁRQU|CA E FUNDACIoNAL

Do poDER ExEcuÍlvo E Do PoDER LEGlsLATlvo É DÁ ourRAs

PRovrDÊNctAs.

nruróRto

Trata-se de Projeto de Lei que institui o regime "Ficha Limpa"' como

requisito para nomeação de servidores â cârgos comissionados ou designação em função

gratiflcadanoâmbitodaAdministraçãoDireta,AutárquicaeFundacionaldoPoderExecutivoe

do Poder Legislativo e dá outras providências'

Os autos vieram instruídos com os seguintes documentos' no que importa

a presente a ná lise:

a) Mensagem ao Projeto de Lei;

b) Projeto de Lei.

Nos últimos tempos, após a edição da Lei Complementar ne 135' de 04 de

.lunhode2010,tambémchamadade"leidafichalimpa"'váriosmunicípiosaoredordopaís

tem editado legislações domésticas que asseguram a âplicação de tais preceitos em nível

municipal

Rua lurucé, 1301 - centro - CEP 78820-000

www.camâíaiacraÍa.mt.8ov.bÍ

laoara/rvli rone (66)3461 7350 - Fãxi (66)3461-7373 - sitei \[
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ESTADO DE MATO GROSSO

cÂunnn MUNIcIPAL DE JAcIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n.e 714, de 15 de outubro de 98)

A referida Lei Complementar ns 135' de 04 de junho de 2010' chamada

de,,leidafichalimpa",alterouaLelcomplementarnp64/lgg0,prescrevendocasosde

inelegibilidade,prazosdecessaçãoedeterminandooutrasprovidências,paraincluirhipóteses

de inelegibilidade que visam proteger a probidade administrativa e a moralidade no exercício

de mandato eletivo.

O Projeto de Lei visa evitar que pessoas incluídas na situação prevista no

artigo 1.0, inciso l, alínea d da Lei Complementar 54/1990, ocupem cargos em comissão ou em

função gratificada no âmbito da administração direta' autárquica e fundacional dos Poderes

Executivo e Legislativo, trazendo simetria com o que determlna a legislação complementar

federal, veiamos:

Art. 1e São inelesíveis:

l- para qualquer cârgo:

(.,.)

Nesta senda, no que diz com a legalidade do Proieto de Lei' verifica-se

que a iniciativa do mesmo encontra amparo legal' e amolda-se ao artigo 30' lda constituição

Federal, competindo ao Município legislar sobre assuntos de interesse local'

A!!-3q ComPete aos MunicíPios:

L- legislaÍ sobÍe assuntos de interesse local;

Bu.,.u',1ts,. 'r,t 'eir'.' l" t"r'?- Ú!^ '"": ' - :r"l l ' "';l'l "')

w!,vw.aJrlJrnl-rt ar.r lrri rl,lv trí 2
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Conforme dito na mensagem do próprio Proieto de Lei' o mesmo busca

regular e aplicar a referida legislação complementar junto ao município de Jaciara/MT'

d) os que tenham contra sua pessoa representação iulgada procedente pela lustiça

Eleitoral, em decisão transitada em julgado ou pÍoferida por ór8ão colegiado' em

processo de apuração de abuso do poder econômico ou político' para a eleição na qual

concorrem ou tenham sido diplomados' bem como para as que se realizarem nos 8

(oito) anos seguintes; (Redação dada pela Lei Complementar ne 135' de 2010)
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ESTADO DE MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n'e 714, de 15 de outubro de 98)

Alem do mais, nos termos da Lei Orgânica do Município de Jaciara:

Art. 15. Compete privativamente ao Município:

l- legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar as legislações

federal e estadual no que couber;

Ademais, a iniciativa do Projeto de Lei pode ser efetuada no Legislativo, já

que não se interfere nas matérias elencadas no parágrafo único do artigo 52 da Lei Orgânica

Municipal (dispositivo que trata das matérias de iniciativa privativa do Prefeito Munlcipal)'

porque não se refere ao acesso ao cargo público' mas' à aptidão para o seu exercício'

Nesse sentido, entendimentos do Tribunal de lustiça do Estado de 5ão

Paulo, ve.iamos:

,AçÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ' LEi MUNiC|PAI N" 3'441' dE 30 dC

setembro de 2011, de Mirassol - Projeto de iniciâtiva de Vereador - Diploma

legislativo que dispõe sobre a nomeação para cargos em comissão no âmbito

dos órgãos do Poder Executivo, Poder Legislativo Municipal e Autarquias de

Mirassoledáoutrasprovidências-Estabelêcimentoderestriçõêsànomeação

de pessoa para o exercício de função pública inerente ao cargo em comissão -

Restriçôes semelhantes à estabelecida pela "Lei da Ficha Limpa" (LC n'

135/2010) - Moralidade administrativa que se revela como princípio

constitucionaldamaisaltaenvergadura-Exigênciadehonorabilidadeparao

exercício da Íunção pÚblica que não se insere nas matérias de reserva de

iniciativa legislativa do Chefe do Poder Executivo - Ausente o vício de iniciativa -

Exonerações de servidores contratados em descompasso com esta lei que não

consubstancia aplicação Íetroativa do diploma legal - Precedentes deste Órgão

Especial que cuidaram de situações análogas neste mesmo sentido Lei Municipal

;.i".lrt,1r:;í", f oof:a0r"7350 - Fax: (66)3461-7373 - sitei \I\ru" r,.,-ie, f:of - c"ntro - cEP 78820-000

www.camarâiaciaía.mt.Bov bí
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ESTADO DE MATO GROSSO

cÂunna MUNIcIPAL DE JAcIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n'e 714, de 15 de outubro de 98)

reputada constitucional - Ação direta de inconstitucionalidade julgada

improcedente, revo8ada a liminar" (ADIN ne 0301346-30 2011'8 26'000' Rel'

Des. De Santi Ribeiro, julgado em 30 de maio de 2012)'

AçãoDiÍetadelnconstitucionalidade-Emendan"79/72'queacrescentou,à

Lei Orgânica Municipal, o artigo 107-A' que estabelece vedações à nomeação de

servidores para o exercício de funções comissionadas no âmbito da

Administração Púbtica Municipal - Vício de in constituciona lid ade formal -

lnvasão à esfera de competência privativa do Chefe do Poder Executivo -

lnocorrência-EstabelecimentodecritériosparaoacessoaoscargospÚblicos

que não se enquadra em atividade privativa do CheÍe do Executivo - lnexistência

de ofensa a constituição Bandeirante - Precedentes do Colendo Órgão Especial e

do Supremo Tribunal Federal - Ação julgada improcedente (ADIN ns 0131438-

38.2012.8.26.0000, Rel. Des' Castilho Barbosa' julgado em 27 de fevereiro de

2013).

Logo, não existe nenhum óbice quanto à competência e iniciativa do

Projeto de Lei, sendo, nítida a legalidade do mesmo'

Por fim, deve ser dito que no corrente ano' foi editado o Decreto Federal

ne g.727, de 15 de março de 2019' o qual estabelece critérios a serem observados para a

ocupação dos cargos em comissão no Poder Executivo Federal' Assim' em tese' por observância

do prlncípio da simetria, deveria ser observado o teor do referido decreto junto ao Poder

Executivo municiPal

Entretanto, verifica-se que a própria Lei Complementar ne 135/2010

serviu de norte para o Decreto Federar ne g.727/zoLg, sendo que foi a dita rei complementar

que também serviu de inspiração para o presente Proieto de Lei'

Rr"J"r,,.ê1301-C"nã-*cEp78S2OOOO-1";;lMT-.-Fon"166)3461-7350-Êax:(66)3461-7373-site
w\^,w,camarâiaciãaa.mt.gov bl
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Portanto, entendo que a vigência do Decreto Federal ne 9.727/ZOtg, não

prejudica a matéria versada no presente Projeto de Lei, pois este pretende dar efetividade

daquilo que é disposto na "lei da ficha limpa" em âmbito municipal, sendo que tanto a origem

do decreto federal quanto o ob.jeto do presente projeto de lei se originam e buscam inspiração

no mesmo instrumento legal, que é a "lei da ficha limpa".

Assim, não há óbice quanto à legalidade do Projeto de Lei.

coNcr.usÃo

Em razão do quanto articulado o parecer é no sentido da legalidade do

No que tange ao mérito, a Procuradoria Jurídica não tem atribuição para

pronunciar, pois caberá tão somente aos vereadores no uso da função legislativa, verificar a

viabilidade ou não para aprovação do projeto, respeitando-se para tanto, as formalidades legais

e regimentais vigentes.

Por fim, necessário rememorar aos nobres Edis que um parecer.jurídico

consiste em um parecer técnico opinativo, que analisa a viabilidade jurídica de determinada

providência, analisando a ampla juridicidade da mesma. 1...1 o ogente o quem incumbe opínor

não tem o poder decisórío sobre a motério que lhe é submetido, visto que coisos diversos são

opinar e decidir. (CARVALHO FILHO, 2007, p. 134).

É o parecer.

Jaciara/MT, 24 de ma^iqde 2019.

t*\Nür.'*
MICHET KA»ES

oAB/MT 14.185

Rua Juíucê, 1301 - Cenlro - CEP 78820-000 - laciara/MT * Fone: (66)3461-7350 - Fax: (66)3461'7373 - Site

www.câmâralaciàra.mt.gov.bí
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il - coNcLUSÕES DO RELATOR

A prêsente propositura veda a nomeação para cargos em comissão ou função

gratificada, no âmbito dos órgãos dos Poderes Executivo e Legislativo de nosso Município de

qrem seia inelegível em razão de condenação decorrente de ato ilícito, nos termos da Lei

complementar 135 de 2010 - a lei federal da "Ficha Limpa". Além disso, igualmente vêda a

contratação de empresas nas quais seus diretores ou controladores forem declarados

inelegíveis por decisão transitada em julgado proferida por órgão colegiado nas situações

e lencad as em seu art.49.

Em análise quanto à iniciativa, vislumbra-se que a propositura não viola o

PrincípiodaSeparaçãodePoderes,tampoucoinvadecompetêncianormativareservadaà
União,vezque,oprojetonãoimpõeproibiçõesdeordemcivil,penaleeleitoral,esimlaborana
esfera de competência própria do Município, atuando no círculo de atribuições decorrente de

sua autonomia emergente dos arts. 29 e 30 da Constituição Federal'

Por todo exposto, concluo pela emissão de PARECER FAVORAVEL' pela

constitucion a lidad e, legalidade e regimentalidade, sendo a matéria oportuna e conveniente a

sua aprovação, devendo por tanto ser ap

São as conclusões

a pelo Plenário.

)
VEREADOR TIA PEREIRA DOS SANTOS

Membro Su plente da Comi o de Constituição, Justiça e Redação
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COMISSÃO DE CONSTITUICÃO. JUSTICA E REDACÃO

PROJETO LEI N.9 20, DE 15 DE ABRIL DE 2019.

PODER tE6ISIATIVO

RElÁTÓRIO

I- EXPOSICÃO DA MATÉRIA EM EXAME

É submetido à Comissão o Projeto de Lei "lnstitui o regime "Ficha-Limpa" como

requisito para nomeação de servidores a cargos comissionados ou designação em função

gratificada no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo e

do Poder Legislativo e dá outras providências

PTENÁRIO IÉLIX PEREIRA DE ALMEIDA JÚNIOR

JACIARA(MT),06 DE JUNHO DE 2019.

úaturucê, t301,centro-(Ep 78820-000 lacrarà/MT Fone: (6r))3461-7350 - Éax: (66)3461'7373-Ste:

www.caínaralaciaf a.rnt.gov.bl
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cowrrssÃo oe consrrtutcÃo. JUslcA e nroacÃo

PROJETO LEI N.9 20, DE 15 DE ABRIT DE 2019.

PODER TEGISTATIVO

rrr- ogcrsÃo ol colvttssÃo

A Comissão reunida nesta data infra, após a apreciação do Relatório elaborado pelo

nobre Edil relator, passam à votação:

Pela Ordem:

í''J.tnVOTOS:

Reitera o voto: I - '-r-

I

NDO JORGE

stitui

plrruÁRro rÉttx prRetRa DE ALMEIDA JÚNloR

JACTARA(MT),06 DE JUNHO DE 2019.

Rua tuÍucê, 1301 - Centro - cEP 78820-OOO - laciara/MT - Fone: (66)3461-7350 - Fax: (66)3461-7373 - site
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www.camarajaciara.mt.gov.br
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VEREADOR PEREIRA DOS SANTOS

de Constituição, Justiça e RedaçãoMembro Suplente da

Pelas Conclusões:

VEREADOR

Secretá rio da Com
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PROJETO LEI N.9 20, DE 15 DE ABRIL DE 2019.
PODER TEGISTATIVO

PARECER:

De acordo com o artigo 107 do Regimento lnterno, e diante da decisão unânime da Comissão
quanto â aprovação do relatório apresentado, e após a discussão e votação emitem PARECER

feVORÁVgl a matéria do presente Projeto de Lei. Estiveram presentes os vereadores abaixo-
assinados:

VEREADOR T PEREIRA DOS SANTOS

Membro Suplentê da Comis o de Constituição, Justiça e Redação

VEREADOR CH O JORGE DE SOUZA

tuição, J ustiça e Redação

plrruÁRro pÉr-tx penerna or elurroa lúruloR
JACTARA(MT),06 DE JUNHO DE 2019

FtSI(JI

H

FERN

s

,QUts

coMrssÃo pE coNsTtTUtCÃo, JUST|CA E REpAcÃo

Secretário da Comissão

Rua lurucê, 1301- Centro - CEP 78820-000 - Jaciara/MT - Fone: (66)3461-7350 * Fax: (56)3461-7373 - Site:
www.camaÍajaciara.mt.gov.br
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