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Faço saber que a Câmara Municipal de Breves aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º - Fica vedado, sob pena de nulidade, a nomeação ou designação de cônjuges, 

companheiros e parentes, consanguíneos ou afins, na linha reta ou colateral até o 

terceiro grau, de Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores, Secretários Municipais ou de 

ocupante de cargo de direção, chefia ou de assessoramento para cargos de provimento 

em comissão ou função gratificada para os órgãos da Administração Pública direta, 

indireta, autárquica ou fundacional do município de Breves, Estado do Pará, e nas 

demais admissões e contratações, inclusive temporários de cargos e funções públicas 

municipais. 

Art. 2º - Para os efeitos desta Lei, equipararam-se ao cônjuge, companheiro e parentes 

até o terceiro (3º) grau, quaisquer pessoas que, comprovadamente, guardem relação de 

subordinação ou dependência doméstica, ou trabalhista ou que vivam, a qualquer título, 

as expensas daquele competente para nomear ou indicar a nomeação. 

Parágrafo Único – Estende-se aos membros da Diretoria e aos controladores, 

proprietários de ações, daquelas empresas que constem da declaração entregue à Justiça 

Eleitoral como financiadores de candidatos a postos eletivos no âmbito do Município, a 

vedação prevista no caput do Artigo anterior. 

 



Art. 3º - Ficam excepcionadas, nas hipóteses do Artigo anterior, as nomeações ou 

designações de servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo, admitidos por 

concurso público, observada a compatibilidade do grau de escolaridade do cargo de 

origem, ou a compatibilidade da atividade que lhe seja afeta e a complexidade inerente 

ao cargo em comissão a ser exercido, além da qualificação profissional de servidor, 

vedada, em qualquer caso, a nomeação ou designação para servir subordinado a Chefe 

de Poder ou servidor determinante da incompatibilidade. 

Art. 4º - Fica vedada a contratação com empresas para qualquer fim em que algum dos 

membros da diretoria, sócio ou proprietário mantenha relação de parentesco até o 

terceiro grau com as pessoas mencionadas no Art. 1º desta Lei. 

Art. 5º - A nomeação aos cargos de comissão ou designação para função gratificada que 

contrarie o disposto no Art. 1º, da presente Lei, por ser nula de pleno direito, acarretará 

ao ocupante de cargo eletivo responsável pela nomeação à restituição aos cofres 

públicos de toda despesa oriunda da contratação irregular, sob pena de perda de 

mandato. 

Art. 6º - Fica estabelecido o prazo improrrogável de 30 (trinta) dias para que as pessoas 

mencionadas no Art. 1º, requeiram, espontaneamente, sua exoneração, sob pena das 

sanções administrativas cabíveis. 

Parágrafo Único – O Chefe do Poder ou quem tiver a competência para fazer, 

promoverá, esgotado o prazo do caput deste Artigo, a exoneração das pessoas 

mencionadas no Art. 1º, que se encontrem em situação incompatível com esta Lei, sob 

pena de perda do mandato. 

Art. 7º - O Departamento de Recursos Humanos do órgão contratante, exigirá, para o 

fim de nomeação ou de designação, prévia declaração das pessoas indicadas de que as 

mesmas não mantêm vínculo matrimonial, de união estável ou parental até o terceiro 

grau com qualquer dos ocupantes de cargos ou funções descritos no Art. 1º da presente 

Lei. 

Art. 8º - É vedada a manutenção, aditamento ou prorrogação de contrato de prestação de 

serviços ou para aquisição de bens, materiais e mercadorias com empresas que venha a 

contratar empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, 

colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos 



eletivos, de direção, chefia e de assessoramento, devendo tal condição constar 

expressamente dos aditais de licitação. 

Art. 9º - O disposto nesta Lei é extensivo à Câmara Municipal. 

Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

Palácio Legislativo “Pedro dos Reis Vaz”, Câmara Municipal de Breves, Estado do 

Pará, em 06 de abril de 2018. 

 

 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

“De tanto ver triunfaras nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer 

a injustiça, de tanto ver agigantar-se o poder nas mãos dos maus, o homem chega a 

desanimar-se da virtude, a rir-se da honra, a ter vergonha de ser honesto.” Rui Barbosa 

Isto foi dito em 1914, no início do século vinte. E já estamos na segunda década do 

século vinte e um, e, a verdade tenebrosa, é que o texto de Rui Barbosa está 

absolutamente atual. Parece ter sido escrito ontem e não a cento e quantro anos. 

Estou tentando com esta proposição, ferir de morte um dos piores flagelos que 

infelicitam o nosso país e que na sua esteira traz a desmoralização das autoridades, 

instituições públicas e abre as portas para a corrupção. Que é este vilão? O nome dele é 

nepotismo, filho do arbítrio, irmão da corrupção, pai da injustiça, inimigo da 

competência. 

A cada dia a imprensa noticia eventos de abuso da máquina administrativa pelos 

ocupantes dos cargos eletivos do Poder Público, que loteiam entre os membros de suas 

famílias os cargos que não dependem de concurso público, prejudicando a eficiência da 



Administração e espalhando por entre a população o senso de desconfiança nos agentes 

políticos. 

Além de ser claramente contrário aos princípios da moralidade e da impessoalidade da 

Administração – ambos insertos no Art. 37 da Constituição, o nepotismo é tentadora 

fonte de acertos ilícitos entre os agentes públicos, que levam à corrupção e à 

malversação do erário, trazendo violações à Lei de Improbabilidade Administrativa e 

piorando e já deplorável imagem dos Poderes Públicos em face do opinião popular. 

É sempre uma atitude louvável lutar contra essa tendência – e, para tanto, nada melhor 

que normas proibindo o nepotismo no âmbito de cada Poder. É a isso que se propõe o 

presente Projeto de Lei. 

Foi ele elaborado com base nas premissas lançadas pela Resolução nº 07, de 18 de 

outubro de 2005, do Conselho Nacional de Justiça, órgão de cúpula do Poder Judiciário 

que efetivamente proibiu essa prática nefasta no âmbito do mesmo. 

De modo sucinto, o Projeto tem por principal escopo, impedir que um Chefe ou 

membro de Poder, nomeie parente seu, até o terceiro grau, para qualquer cargo em 

comissão (aquele de livre nomeação ou exoneração, segundo a Constituição) ou função 

gratificada (que, segundo José dos Santos Carvalho Filho, é aquela em que “o servidor, 

sem um vínculo permanente, percebe remuneração pelo desempenho da atividade” – 

Manual de Direito Administrativo, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 529) existente 

dentro do mesmo Poder. 

Na prática, tanto o Prefeito Municipal, o Vice-Prefeito, Vereadores e Secretários 

Municipais ou equivalentes quanto aqueles ocupantes de cargo de hierarquia superior, 

estarão proibidos de nomear, para esses cargos e funções, seus parentes. Dentro do 

Executivo, incluem-se nessa proibição, os órgãos da Administração Indireta – ou seja, 

as autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista do 

Município. 

Também se pretende proibir a contratação de empresa prestadora de serviço público 

cuja composição societária seja integrada por parentes dos membros do Poder 

contratante, até o terceiro grau. 

 



Como se trata da ocupação de cargos comissionados ou funções gratificadas, que não 

geram ao seu ocupante nenhum direito ou vínculo senão a própria remuneração, a 

exoneração dos servidores em situação irregular poderá dar-se de imediato. O presente 

Projeto confere aos membros de Poder o prazo de 30 (trinta) dias, desde a data da 

publicação, para regularizar a situação de seus subordinados. 

Cada Poder deverá encarregar um de seus órgãos ou setores – mais especificamente, 

aquele que cuida da situação funcional dos agentes – de fazer um levantamento da 

proporção existente entre os cargos efetivos e os comissionados, em todos os seus 

órgãos. Enfim, cremos que o presente Projeto de Lei, constitui importante passo rumo 

aos resgate da confiança dos munícipes nas instituições públicas, bem como ao efetivo 

cumprimento de disposições encartadas na Constituição da República, abro aspas a 

Ulissys Guimaraes “Não se pode fazer política com o fígado, conservando o 

rancor e ressentimentos na geladeira. A Pátria não é capanga de 
idiossincrasias pessoais. É indecoroso fazer política uterina, em benefício de 
filhos, irmãos e cunhados. O bom político costuma ser mau parente.”  
Ulysses Guimarães 

. 

Sendo assim, merece ser aprovado e sancionado para, enfim, fazer parte do conjunto 

normativo municipal. 

 

Plenário “Elson Gouveia Câmara”, em 06 de abril de 2018. 

 

 

Enaldo Prata Aguiar 

Vereador DEM 

 

 


