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j:07, 
DENTINHO DO SINDICATO, Vereador neste município, no uso de suas atribúições legais 

requerer da Câmara Municipal de Camaçari, a apreciação da seguinte proposição: 

PROJETO DE LEI N2   0110 /2019. 

RA MUNICIPAL DE CANAAÇAR 
PROTOCOL° LEGISLA.TÍVO 

PryjcEs;,:',3r) 
, 

HORÁRIO: 

ASSINATURA: 

'VEDA A NOMEAÇÃO PARA CARGOS EM 

COMISSÃO, DE PESSOAS QUE TENHAM SIDO 

CONDENADAS PELA LEI FEDERAL N2 11.340, NO 

ÂMBITO DA CIDADE DE CAMAÇARI, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS." 

O POVO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, POR SEU REPRESENTANTE NA 

CÂMARA MUNICIPAL, APROVA E EU, PREFEITO MUNICIPAL, EM SEU NOME, SANCIONO A 

SEGUINTE LEI:  

Art.  12  Fica vedada a nomeação, no âmbito da Administração pública municipal direta e 

indireta, bem como em todos os Poderes da Cidade de Camaçari, Estado da Bahia, para todos 

os cargos em comissão de livre nomeação e exoneração, de pessoas que tiverem sido indiciadas 

e ou condenadas nas condições previstas na Lei Federal ng 11.340, de 07 de Agosto de 2006 — 

Lei Maria ada Penha. 

Parágrafo único - Inicia essa vedação com a condenação em decisão transitada em 

julgado, até o comprovado cumprimento da pena.  

Art.  22  - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90 (noventa) dias.  

Art.  32- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 
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JUSTIFICATIVA 

Este projeto tem por finalidade garantir lisura e segurança a todos os munícipes, 

principalmente às mulheres, a partir do momento em que esta Lei sendo aprovada trará um 

clima mais seguro ao município no sentido de que tanto os cidadãos, quanto seus representantes 

possam estar seguros em relação às pessoas que prestam serviços a esta cidade. 

A violência contra mulher, lamentavelmente, perdura nos diferentes grupos da sociedade 

como um flagelo generalizado, que põe em perigo suas vidas e viola os seus direitos. Embora 

muitos avanços tenham sido alcançados com a Lei Maria da Penha (Lei n2  11.340/2006), ainda 

assim, hoje, contabilizamos 4,8 assassinatos a cada 100 mil mulheres, número que coloca o Brasil 

no 52  lugar no  ranking  de países nesse tipo de crime, segundo o Mapa da Violência 2015. 

Outrás informações divulgadas no Portal Brasil do Governo Federal afirmam que do total de 

atendimentos realizados pelo Ligue 180 — a Central de Atendimento à Mulher - no 12  semestre de 

2016, 12,23% (67.962) correspondem a relatos de violência. Entre esses relatos, 51,06% 

corresponderam à violência física; 31,10%, violência psicológica; 6,51%, violência moral; 4,86%, 

cárcere privado; 4,30%, violência sexual; 1,93%, violência patrimonial; e 0,24%, tráfico de 

pessoas. 

Este projeto visa efetivar o princípio da eficiência e da moralidade administrativa, 

sobretudo para efetivar o princípio da permanência da segurança nos diversos serviços públicos, 

dificultando, assim, a ocorrência de contratações de pessoas que se tornarão agentes públicos, 

com finalidade exclusiva de manter a segurança dos munícipes e a lisura dos serviços. 

Compete ao Gestor Municipal, assim como aos representantes do povo, eleitos 

democraticamente, proporem medidas e instrumentos que venham garantir a segurança pública, 

sobretudo nesta cidade onde o Gestor Municipal tanto contrata pessoas de fora do município. 

De acordo com a proposta, a vedação vale para condenações em decisão transitada em 

julgado, até que o cumprimento da pena seja comprovado. 

A violência contra a mulher, lamentavelmente, perdura nos diferentes grupos da 

sociedade como um flagelo generalizado, que põe em perigo suas vidas e viola os seus direitos. 

É necessário ampliar as medidas de combate a esse crime. 

É imprescindível que o município de Camaçari esteja atento aos anseios de seus habitantes, 

bem como em sintonia com os pleitos da sociedade brasileira; cansada de tantos escândalos de 

corrupção, nepotismo, e infelizmente, nesse momento ter sido palco de um escândalo de 

"estupro e pedofilia" com repercussão nacional. 

Assim, diante da justificativa de tal pedido, solicita dos nobres pares, unânime aprovação. 

Sala das Sessões de Camaçari/BA, 18 de março de 2019. 
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Camaçari, 19 de março de 2019 

Da: Coordenação de Expediente e Documentação 

Para: Gabinete do Vereador Dentinho do Sindicato 

At. Assessoria do Vereador 

Assunto: Levantamento nos Projetos de Lei 

Venho informar a Vossa Senhoria, que foi realizado levantamento nos Projetos 
de Lei arquivados nesse setor de documentação, e não foram encontradas 
proposições constando "Veda a nomeação para cargos em comissão, de 
pessoas que tenham sido condenadas pela Lei Federal N° 11.340, no 
Âmbito da Cidade de Camaçari". Sugiro ao interessado, procurar o arquivo da 
PMC — Prefeitura Municipal de Camaçari, antes de dar entrada no projeto acima 
citado. Nosso arquivo está trabalhando na digitalização de documentos, para 
melhor servir. 

Atenciosamente, 

n enaés  

Chefe do Setor de Documentação 
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