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EMENTA: "Define criterios para nomeagao e

exercicio dos cargos ce Secretarios e para

todos os cargos em comissao, tais como:

chefia, assessoramento e diregao do Municipio

de Carazinho e da outras providencias."

Art.1° - Fica vedada a nomeagao para os cargos de Secretarios e para todos

os cargos em comissao, tais como: chefia, assessoramento e diregao, do

Poder Executivo como do Poder Legislativo, das Fundagoes Publicas,

Autarquias e Sociedade de Economia Mista, de pessoas que tenham contra si

condenagao, em decisao transitada em julgado, ou proferida por 6rgao judicial

colegiado, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contados a partir da decisao

condenat6ria, pelos crimes:

I - contra a economia popular, a fa pUblica, a administragao pUblica e 0

patrimonio publico;

II - contra 0 patrimonio privado, 0 sistema financeiro, 0 mercado de

capitais e os previstos na lei que regula a falencia;

111- contra 0 meio ambiente e a saude publica;

IV- eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de Iiberdade;

V - de abuso de autoridade;

VI- de lavagem ou ocultagao de bens, direitos e valores;

VII- de trafico de entorpecentes e drogas afins,racismo, tortura, terrorismo

e hediondos;

VIII - de redugao a condigao analoga a de escravo;

IX - contra a vida e a dignidade sexual;

X - praticados por organizagao criminosa, quadrilha e bando.



§ 1° - Aplicar-se-a a vedaC;80 de que trata 0 caput deste artigo, tambem:

I - aos que tenham side demitidos do servic;o publico em decorrencia de

processo administrativo ou judicial, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contados da

decis80, salvo se 0 ato houver side suspenso, ou anulado pelo Poder

Judiciario;

11- aos detentores de cargo na administraC;80 publica direta, indireta ou

fundacional,que beneficiarem a si ou a terceiros, pelo abuso do poder

economico ou politico, condenados em decis80 transitada em julgado ou

proferida por instancia recursal, durante 05 (cinco) anos, contados a partir da

decis80 condenat6ria;

III - aos que tenham side condenados, em decis80 transitada em julgado

ou proferida por instancia recursal da Justic;a Eleitoral, por corrupC;80 eleitoral,

captaC;80 i1icita de sufragio, doaC;80, captaC;80 ou gastos ilfcitos de recursos de

campanha ou por conduta vedada aos agentes publicos em campanhas

eleitorais;

IV -aos que tenham side demitidos do servic;o publico em decorrencia de

processo administrativo ou judicial, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contados da

decis80, salvo se 0 ate houver side suspenso ou anulado pelo Poder Judiciario.



A presente proposlgao tem por objetivo estender os

preceitos e direcionamentos da Lei da Ficha Limpa no que tange a nomeagao

. dos Secretarios Municipais , Diretores, Chefias e Assessoramento visando,

dessa maneira, a protegao da probidade administrativa, da moralidade, bem

como a sobriedade no exercfcio desses importantes cargos de nossa

Administragao Publica Municipal.

Nesse sentido, e de se apontar criterios a nomeagao e

exercfcio dos cargos em comissao, prescrevendo a referida vedagao as

pessoas que tenham contra si condenagao, em decisao transitada em julgado,

ou proferida por 6rgao judicial colegiado, objetivando e visando frontalmente a

protegao da probidade administrativa, da moralidade, propoe-se 0 presente.

Com estas razoes, tendo em vista a extrema relevancia da

materia, bem como dos beneficios que serao dela resultantes, espera-se 0

apoio dos nobres Edis, para aprovagao deste projeto.


