
PROPOSTA DE EMENDA À LEI ORGÂNICA Nº 001/2015 
 
 
“Dispõe sobre alteração na Lei Orgânica do Município e dá outras 
providências.” 
 
A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABRÁLIA PAULISTA, 
usando de atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprova e o 
Presidente da Câmara promulga a seguinte Emenda à Lei Orgânica. 
 
Art. 1º. O artigo 49 da Lei Orgânica Municipal passa a vigorar com a seguinte 
redação: 
 
“Artigo 49 – É vedado ao Vereador, bem como as pessoas ligadas ao mesmo 
por matrimônio, união estável ou parentesco, afim ou consanguíneo até o 2º 
grau ou por adoção: 
 
I – desde a expedição do diploma: 
a) firmar ou manter contrato com os Poderes Executivo e Legislativo, com suas 
autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista ou com suas 
empresas concessionárias de serviço público;” 
 
b) omissis. 
 
II – desde a posse: 
a) omissis; 
b) omissis; 
c) omissis; 
d) omissis.” 
 
Art. 2º. O artigo 121 da Lei Orgânica Municipal passa a vigorar com a seguinte 
redação: 
 
“Art. 121. É vedado ao Prefeito bem como as pessoas ligadas ao mesmo por 
matrimônio, união estável ou parentesco, afim ou consanguíneo, até o 2º grau 
ou por adoção: 
 
 
I – desde a expedição do diploma: 
a) firmar ou manter contrato com os Poderes Executivo e Legislativo, com suas 
autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista ou com suas 
empresas concessionárias de serviço público;” 
 
b) omissis. 
 
II – desde a posse: 
a) omissis; 
b) omissis; 
c) omissis.” 
 



Art. 3º. As despesas decorrentes desta Emenda à Lei Orgânica correrão por 
conta de dotação orçamentária própria do Orçamento vigente, suplementada 
se necessário. 
 
Art. 4º. Esta Emenda à Lei Orgânica entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Cabrália Paulista, 05 de novembro de 2.015. 
 
 
 
Vereadores: João Martins Junior, Antonio Marcos dos Santos e Marcio José 
Zanini 
 
 
 
JUSTIFICATIVA: 
 
 
Nobres Pares, o expediente em pauta visa alterar a Lei Orgânica Municipal, 
com a finalidade de adequar a referida norma local a decisão emanada do 
Supremo Tribunal Federal – STF. 
 
Conforme decidiu o Egrégio STF no julgamento do Recurso Extraordinário 
423.560 de Minas Gerais, “A proibição de contratação com o Município dos 
parentes, afins ou consanguíneos, do prefeito, do vice-prefeito, dos vereadores      
é norma que evidentemente homenageia os princípios da impessoalidade e da 
moralidade administrativa, prevenindo eventuais lesões ao interesse público e 
ao patrimônio do Município, sem restringir a competição entre os licitantes.” 
 
Cabrália Paulista, 05 de novembro de 2015. 
 
Vereadores: 
 
João Martins Junior,  
Antonio Marcos dos Santos e  
Marcio José Zanini 
 
 
 


