Estado de Santa Catarina
CÂMARA MUNICIPAL DE PALHOÇA
Setor de Expediente
EMENDA A LEI ORGANICA DO MUNICÍPIO n.º 006/2011.
LEI ORGÂNICA. “Insere o artigo 19-A, que veda no
âmbito dos Poderes Executivo e Legislativo Municipais,
abrangendo a Administração Pública Direta e Indireta, a
nomeação de parentes e afins.”.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PALHOÇA,
Estado de Santa Catarina,
Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de
Vereadores aprovou e eu PROMULGO a seguinte Emenda à Lei Orgânica:
Art. 1º - Fica inserido o artigo 19-A na Lei Orgânica do
Município, com a seguinte redação:
“Art. 19-A É vedado, no âmbito dos Poderes Executivo e
Legislativo, a ocupação de cargos de provimento em comissão, o exercício de função
gratificada e a contratação por tempo determinado para atender a necessidade
temporária de excepcional interesse público, exceto, neste caso, se decorrente de
aprovação em processo de seleção pública através de provas ou de provas e títulos, a
quem seja cônjuge, companheiro, ou parente consangüíneo, em linha reta ou colateral
até o terceiro grau, ou por afinidade até o segundo grau:
I - do Prefeito;
II - do Vice-Prefeito;
III - de Secretário Municipal ou de titular de cargo que lhe seja
equiparado;
IV - de titular de cargo de Direção em Autarquia, Fundação
Pública, Empresa Pública ou Empresa de Economia Mista;
V - de titular de cargo de Direção no âmbito da Administração
Pública;
VI - de Vereador; e
VII – de titular de cargo de Direção no âmbito da Câmara
Municipal, ou dos titulares de cargos que lhes sejam equipados.
§ 1º- Aplicam-se o disposto no caput às nomeações,
designações ou contratações com o mesmo parentesco entre os ocupantes dos cargos
públicos dos Poderes Executivo e Legislativo.
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§ 2º - Ficam ressalvados da presente vedação, as nomeações
decorrentes do disposto na Súmula Vinculante n. 13 do Supremo Tribunal Federal.”
(NR).
Art.2º - Esta emenda entra em vigor na data de sua publicação.

Palhoça, 19 de outubro de 2012.

OTÁVIO MARCELINO MARTINS FILHO
Presidente

Publicado na Secretaria da Câmara Municipal de Palhoça aos
dezenove dias do mês de outubro do ano de dois mil e doze.
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