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LEr ilo 129120.22

Veda a contraÍação em caryos públicos dirctos e em
decorrência de empresas tercehizldas, de pessoas
condenados pelos crinus previstos no arligo l2I do
Decrea-Lei Federul n" 2.818, de 07 de dezembn de
1910 (Código Penal Brosileiro), pela Lei Federal
n"13-101/2015 de 09 de nurço de 2015 e na Lei
Federul n" 11.340 de 2006 (Lei Mafia da Penha).

O Prefeito do MunicÍpio de Sucupira do Riachão, Estado do Maranhão, no uso

das atribuições que pela Lei Orgânica lhe são conferidas, faz saber que o Poder Legislativo

Municipal editou, aprovou e ele, em nome do povo, sanciona a sêguinte LEI

Art. lo. Fica vedada, no âmbito do Município de Sucupira do Riachão, a

contratação em cargos públicos de pessoas condenadas pelos crimes previstos na Lei

Federal no 11.3,10, de 07 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha) e pelos crimes previstos

no aftigo 121 do Decreto-Lei Federal no 2.828, de 07 de dezembro de 1940 (C.odigo Penal

Brasileiro alterado pela Lei Federal n"13.104/2015 de 09 de março de 2015).

§ 10. A vedação prevista deverá constar no respectivo edital do concurso público,

cabendo ao candidato proceder à apresentação das respectivas certidões

negativas antes de sua posse.

§ 20. Nos casos em que a nomeação for desünada a cargos de livre provimento

e exoneração, constará nos fiormulários próprios para a sua contratação a

solicitação das devidas certidões negativas criminais, que deverão ser

apresentadas sem as anoüações referentes ao cápufdeste artigo.

§ 30. A vedação de contratação inicia-se com a condenação em decisão transitada

em julgado até o comprovado cumprimento da pena.

§ 40. Aqueles que ocupem cargo público de livre provimento e o(oneração e forem

condenadas com decisão transitada em julgado deverão imediatamente ser

exoneradas de seus cargos.
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AÍt. 20. Fica vedada às empresas terceirizadas, nos contraüos firmados com o

Poder Público Municipal, a contratação de perrcas condenadas pelos crimes previstos no

artigo anterior.

§ 1o. @nstarão no edital de chamamento público e no contrato de prestação de

serviços entre o poder público e a empresa contmtada cláusulas contendo a

vedação prwista nesta lei.

§ 2o. Todos os trabalhadores tercêirizados destinados ao trabalho junto ao poder

público deverão apresentar a respectiva certidão negativa criminal ao diretor do

órgão em que atuará.

§ 30. Nos casos de continuidade dos contratos de prestação de seruiços entre

empresas e o poder público municipal preexistentes à vigência da presente lei,

seja por renovaÉo direta ou nos casos de nova licitação, üodos os babalhadores

deverão atender os dispostos constantes no parágrafo anterior.

Art. 30. As vedações previstas nesta lei terão efeitos na administração pública

direta e indireb do Município.

Art. 40. Esta lei entrará em vigor no dia de sua publicação.

Gabinete do Prefeito de Sucupira do Riachão, Estado do Maranhão, aos seis dias do mês

de setembro do ano de dois mil e vinte e dois.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPR -SE.

ITI;l;l;müil[ll(ilrfrfl

0

Rua São José, N'479, CentÍo - CEP: 65668{00 - CNPJ: 01.612.338/0001ó7
Fone/fax: (99) 3553-109E/l 0l 9

t-Éâil. ár.fôi.-i..-^Dhir.rô;ô-lróôá\rft.ll nn



in nistrondo po.o o povo
rí

Sancionada, registrada e numerada a presente Lei, que

Vda a @ntratação etn caryospúblico dirc@ eem deanêrcia deemptws
no aúigto 727 tu

,etu-Lei Federal no 2,848, de 07 de dezentbrc de 7940 (Ctódigo Penal

Brasileim), pla Lei Menl no73.7O4/2O75 de O9 de matp de 2O75 e na Lei

tuderal no tl.3/rode2alro (Lei ltlaria da Penha) no gabinete do prefeito municipal

de Sucupira do Riachão (ÍvlA) sob o no

ano de dois mil e vinte e dois.

12912022 aos seis dias do mês de setembro do

Sucupira do Riachão (MA) 06 de setembro de2022

ftv"ab
Walterlins Rodrigues de

Prefeito Municipal
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