
IDC N 03/2020 

Egrégio Plenário, 

CÂMARA MUNICIPAL DE 

MOGI DAS CRUZES 
ESTADO DE SÃO PAULO 

INDICAÇÃO  25 °  /2020 

APROVAM POR UNIAININInÂnE 
Saia tia an, 6 2(WC2

De antemão, é oportuno destacar que o presente trába ho legislativo, em meio 

a inúmeros apontamentos, adveio, principalmente, diante de um cenário onde fora constado 

que a Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes preservava em seus quadros um 

condenado em trânsito julgado, com o assunto relativo ao: "DIREITO PENAL, CRIMES 

CONTRA A FÉ PÚBLICA, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. (...)" e, além do 

mais, com outros processos na justiça, como por exemplo a ação civil pública por ato de 

improbidade administrativa em virtude de alegado prejuízo ao erário. 

Assim, naquele momento, identificamos também que já existia um processo sob 

n' 31921/2019 na Administração Municipal, onde observava-se uma denúncia oriunda de uma 

aposentada, residente e domiciliada na cidade de Salesópolis — SP. para que o servidor fosse 

exonerado, em virtude de tais problemas com a justiça. Entretanto, em tal oportunidade a 

Procuradoria Geral do Município, nos autos do processo supramencionado (fls. 24-26), explicou 

que: 

"(...) a aferição da conveniência de manter o servidor nos 

quadros da Administração Pública é delegado única e 

exclusivamente à autoridade administrativa apta a exonera-lo, 

desbordando-se das atribuições desta Procuradoria realizar tal 

juízo." 

Logo, tudo isso (o fato de existir um investigado e condenado em trânsito 

julgado ocupado o cargo de Chefe de Divisão no Poder Executivo), deu origem ao 

Requerimento N° 252/2019 (anexo I), de minha autoria, na qual foi possível auferir 

informações quanto ao quadro de servidores públicos do Poder Executivo Municipal — 

uma medida fundamental e necessária — para o estudo do caso, interpretando, inclusive, 

se a finalidade da Administração Municipal, estava de acordo com o principio da 

supremacia do interesse público. 
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Por fim, a Prefeitura Municipal informou a esta Casa de Leis que havia 

EXONERADO O SERVIDOR SEIS DIAS DEPOIS DO PROTOCOLO DO REQUERIMENTO 

252/2019, por meio da Portaria 5.312 

Entretanto. Senhores Vereadores. um apontamento por parte da Administração 

saltou aos nossos olhos: (1) "NO MOMENTO DA NOMEAÇÃO NÃO É EXIGIDO CERTIDÃO 

DE ANTECEDENTES CRIMINAIS POR FALTA DE AMPARO LEGAL." 

Ora. é indispensável que SEJA FIXADO NO ORDENAMENTO JURÍDICO 

MUNICIPAL UM REGRAMENTO COM RESTRIÇÕES À NOMEAÇÃO PARA CARGOS 

PERMANENTES E DE PROVIMENTO EM COMISSÃO NA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 

DIRETA E INDIRETA DE MOGI DAS CRUZES, BUSCANDO ASSEGURAR, SOBRETUDO, A 

MORALIDADE NO PODER PÚBLICO MOGIANO. 

Nesse sentido, é oportuno lembrar a lição de Celso Antônio Bandeira de Mello, 

segundo o qual a "Administração e seus agentes têm de atuar na conformidade de princípios 

éticos. Violá-los implicará violação do próprio Direito, configurando ilicitude que sujeita a conduta 

viciada a invalidação, porquanto tal princípio assumiu foros de pauta juridica, na conformidade 

do art. 37 da Constituição'1

Ademais. pondera Hely Lopes Meirelles: "Por considerações de Direito e de 

Moral . o ato administrativo não terá que obedecer somente a lei jurídica, mas também à lei ética 

da própria instituição, porque nem tudo que é legal é honesto, conforme já proclamavam os 

romanos: 'non omne quod licet honestum esf. A moral comum remata Hauriou, é imposta ao 

homem para sua conduta externa; a moral administrativa é imposta ao agente público para a 

sua conduta interna, segundo as exigências da instituição a que serve e a finalidade de sua 

ação: o bem comum" 2

Assim. amparado no princípio da moralidade, buscando o que é correto, 

observado o anseio da população e entendendo que se o processo legislativo for iniciado neste 

Poder haverá uma forte tendência de ser julgado inconstitucional por vício de iniciativa, tendo 

em vista a não pacificidade no Tribunal de Justiça do Estado frente ao tema, conforme vê-se na 

recente Direta de lnconstitucionalidade n°2237310-61.2019.8.26.0000. é que. observada as 

in, Curso de Direito Administrativo, 28 edição, Malheiros Editores, São Paulo, 2011, p. 121. 

' Direito Administrativo Brasileiro. 28 ed., Malheiros Editores, São Paulo, 2003, p. 88 

-vada as atribuições constitucionais. regimentais e ouvido o Douto Plenário, 
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as atribuições constitucionais, regimentais e ouvido o Douto Plenário, 

INDICO ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, autoridade competente para iniciar 

o processo legislativo acerca da temática em questão, que se digne a Vossa Excelência a 

determinar ao setor competente dessa Municipalidade estudos para consubstanciação do 

Anteprojeto de Lei de que trata esta Indicação — Instituir a "Ficha Limpa Municipal" na nomeação 

de Servidores a Cargos Comissionados no âmbito da Administração Pública de Mogi das 

Cruzes, e dá outras providências. 

Plenário Ver. Dr. Luiz Beraldo d de junho de 2020. 

CAIO CUNHA 

Vereador — PODEMOS 
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ANTEPROJETO DE LEI N° /2020 

Institui a "Ficha Limpa Municipal" na nomeação de Servidores a 

Cargos Comissionados no âmbito da Administração Pública de 

Mogi das Cruzes, e dá outras providências. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, 

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DECRETA E EU SANCIONO A 

SEGUINTE LEI: 

Art. 10 - É vedado à Administração Pública Municipal de Mogi das Cruzes, direta 

ou indireta, admitir pessoas para prover empregos públicos permanentes mesmo que por tempo 

determinado, ou nomear pessoas para provimento de vagas em seu quadro de empregos 

públicos em comissão, que tenha condenação transitada em julgado pela prática de situações 

descritas pela legislação eleitoral. conforme dispõe o artigo 1° da Lei n° 64/1990. e suas 

alterações posteriores. 

Art. 2° - Antes da nomeação para os cargos em provimento em comissão, a 

pessoa indicada, obrigatoriamente, deverá apresentar declaração de que não se encontra na 

situação de vedação de que trata o artigo anterior. 

Art. 3° - Ficam impedidos de assumir os cargos que tratam o artigo 1° desta Lei, 

os agentes públicos que tiveram suas contas rejeitadas. 

Art. 4° - Todos os atos efetuados em desobediência às vedações previstas nesta 

Lei serão considerados nulos a partir de sua vigência. 

Art. 50 - Caberá ao Poder Executivo Municipal e ao Poder Legislativo Municipal 

a fiscalização de seus atos em obediência à presente Lei. com a possibilidade de requerer aos 

órgãos competentes informações e documentos necessários para o cumprimento das exigências 

legais. 

Art. 6° - O Prefeito Municipal e o Presidente da Câmara Municipal, dentro do 

prazo de 90 (noventa) dias contados da publicação desta lei. promoverão a exoneração dos 

atuais ocupantes de cargos de provimento em comissão, enquadrados nas vedações previstas 

no artigo 1 . 
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Art. 70 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. revogadas as 

disposições em contrário. 

Plenário Ver. Dr. Luiz Beraldo 

CAIO CUNHA 

Vereador — PODEMOS 

e junho de 2020. 
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REO N. 402019 

Senhor Presidente, 

REQUERIMENTO  () LSL  /2019 

SECRETACA ONRAL #.414A AS PROVID CIAICAE4 

—I • da.i a 

O presente Requerimento de Informação advém em virtude da necessidade 

de uma análise acerca do quadro de servidores públicos da Prefeitura Municipal de Mogi 

das Cruzes. Com efeito, tal necessidade é fruto de um estudo prévio por parte deste Vereador, 
bem como de indicações de que existem inúmeros servidores, condenado em trânsito em 

julgado, sobretudo no ãmbito do direito penal, ocupando cargos públicos. 

Com efeito, se existir pessoas nessas condições, certamente precisamos saber 

em são. Fato é a necessidade de que — com base nos princípios da supremacia do interesse 

ptiblico e moralidade administrativa. a Administração Municipal esteja orientada pelo respeito à !. 

pública. Certamente, recai sobre nós, representes do povo, o dever de fiscalizar os 

atos do Poder Executivo e garantir a probidade da administração, filosofia esta, muito bem 

elucidada pela doutrina tradicional. Colige-se: 

expõe Beckert que, 'nos regimes democráticos, o povo 

delega poderes, não só de legislação, mas e sobretudo de 

fiscalização, a seus mandatárias nas Câmaras, para que 

assegurem um governo probo e eficiente' '. ( 

esse ponto, ao auferir informações quanto ao quadro de servidores 

oder Executivo Municipal — uma medida fundamental e necessária — sabere-

/ 
MEIR LES, Hei Lopes, Dl eito Mu • 'pai Brasileiro. 18 ed., atualizada por Giovani da Silva 

,São Pa Malheiros, 2 7-; 
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-mos, precisamente, de como está o funcionamento da Administração, garantindo o 

eficaz e amplo controle sobre os atos do Executivo, interpretando, inclusive, se a 

finalidade da Administração Municipal, está de acordo com o princípio da supremacia do 

interesse público, como é o caso dos autos do processo no Poder Judiciário conectado ao 

direito penal, crimes contra a fé pública, falsificação de documento público, crimes contra a fé 

pública, uso de documento falso, sob número unico: 0001233-98.2012.8.26.0523. 

Em síntese, diante de todo o exposto e, reitero, intentando uma análise 

detalhada acerca do quadro de servidores da Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes, 

sobretudo, com a essência precipua de verificar se a finalidade dos atos da 

Administração está de acordo com o princípio da supremacia do interesse público, 

REQUEIRO, nos termos do art. 52, inciso XII, da Lei Orgânica de Mogi das 

cruzes combinado com o art. 210 do Regimento Interno, seja oficiado ao Excelentíssimo SenhoK__ 

Marcus Melo, Prefeito de Mogi das Cruzes, para que informe esta Casa de Leis: 

1) A Administração Municipal conta com alguma espécie de dispositivo para 

impedir a nomeação de pessoa em caráter efetivo ou em comissão, condenado por crime 

doloso de improbidade administrativa ou por crime doloso contra a administração pública, 

excetuando-se os casos previstos nos artigos 23, 24 e 25 do Código Penal Brasileiro, inclusive 

de pessoas considerados inelegíveis para qualquer cargo, nos termos da Legislação Federal? 

Se sim, quais dispositivos são esses? 

2) Partindo do pressuposto de que a Administração Municipal conta coni,.__ 

algum dispositivo de quer trata o item 1 deste documento, indago: A contar do ano de 2017 

.até-a_ data de protocolo do presente documento, pergunto: alguma pessoa foi nomeada em 

caráter efetivo ou em comissão, condenado por crime doloso de improbidade administrativa ou 

por crime doloso contra a administração pública, excetuando-se os casos previstos nos artigos 

23, 24 e 25 do Código Penal Brasileiro, inclusive de pessoas considerados inelegíveis para 

qualquer cargo, nos termos da Legislação Federal? Se sim, (i) Quantos estavam condenados? 

(II) Quantos dos condenados estavam com sentença transitada em julgado? (HO Quantos 

desses tr:orneado foram exonerados? (iv) Quantos ainda estão ocupando cargos na Prefeitura ..- ( 

Mun palfie Mogi as Cruzes? E, por último, (v) seja expedida a esta Casa de Leis a lista dos 
-_,, 
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condenados, com os respectivos nomes, cargos, regimes de contratações, os vencimentos 

base, os atos emanados pela Administração Municipal relativamente à nomeação, como por 

exemplo, as portarias e, no que diz respeito aos cargos ad nutum, seja explanado a importância, 

as razões e os motivos dos mesmos ocuparem cargos da Administração Municipal. 

3) Partindo do pressuposto de que a Administração Municipal não conta com 

nenhum dispositivo de que trata o item 1 deste documento, tampouco com a verificação 

da situação dos ocupantes dos cargos durante o exercício de suas funções, indago. O 

Poder Executivo Municipal tem ciência da existência de um processo no Poder Judiciário, com 

número único: 0001233-98.2012.8.26.0523 sentença transitada em julgado no dia 

07/03/2019 onde o sujeito, Chefe de Divisão da Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes, restou 

CONDENADO a pena de 2 anos, 4 meses ee reclusão e onze dias multa, em regime inicial 

aberto, por infração ao art. 304, do Código Penal, com fixação do valor de cada dia multa em 

um trigésimo do salário mínimo e substituição por penas restritivas de direitos? Se sim, solicito 

Que seja expánado a importãncia, as razões, os motivos para que o mesmo seja mantido como 

Servidor Público da Administração Municipal, observado o princípio da supremacia do interesse 

público. 

Plenário Ver. Dr. Luiz Beraldo 

2- 7 

CAIO CUNHA 
VEREADOR — PV 

11 de de7m ro de 2019. 
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Ofício GPE n.° 409/19 

Senhor Prefeito: 

Mogi das Cruzes, em 16 de dezembro de 2.019. 

49462 / 2019 

11 ii II III II ir II 
181121201915:31

CAI: 275889 

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE MODI DAS CRUZES- CMMC.: 

Assunto: REQUERIMENTO CAMARA MUNICIPAL 

OF N" 409,19 - REQUERIMENTO NI 252/19 DE 

AUTORIA DO VER. CAIO cESAR MACHADO DA CUNHA 

QUE SOLICITA INFORMAÇÕES SOBRE O QUADRO DE 

Conclusão: 30/12/2019 

Órgão: SECRETARIA DE GOVERNO - SGOV 

Através do presente, tenho a 

elevada honra de passar às mãos de Vossa Excelência, o incluso autógrafo do 

Requerimento n° 252/19, de autoria do Vereador Caio Cesar Machado da 

Cunha, que solicita as informações que especifica e que recebeu as assinaturas 

de apoio conforme determina o art. 210 e parágrafos, do Regimento Interno da 

Câmara Municipal. 

Valho-me do ensejo, para reiterar a Vossa Excelência 

os protestos de consideração e apreço. 

Atenciosamente. 

• SADAO SAKAI 
,:__:---r--- ---15TRESIDENTE DA CÂMARA 

À SUA EXCELÊNCIA O SENHOR 
MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA E MELO 
PREFEITO MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES 



PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES 

OFÍCIO N" 45/2020 - SGOV/CAM 

A Sua Excelência o Senhor 
Vereador Rinaldo Sadao Sakai 
Presidente da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes 
Av. Ver. Narciso Yague Guimarães, 381, Centro Cívico 
Nesta 

Assunto: Requerimento n° 252/19 

Senhor Presidente, 

SECRETARIA DE GOVERNO 

Mogi das Cruzes, 9 de janeiro de 2020. 

DISPOSN,ÃO DOS VEREADORES 

Sala dr 

2.o Sentia% 

Reporto-me ao Oficio GPE n° 409/19, protocolado nesta Prefeitura sob o n° 
49.462/19, com o qual Vossa Excelência encaminhou o autógrafo do Requerimento n° 252/19, 
de autoria do nobre Vereador Caio Ccsar Machado da Cunha, o qual mereceu aprovação no 
Plenário dessa Edilidade, por meio do qual solicita informações sobre o quadro de servidores 
públicos da Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes. 

Com Os cordiais cumprimentos, venho à presença dc Vossa Excelência c dos demais 
pares dessa Egrégia Câmara Municipal para comunicar-lhes ciência do Exmo. Senhor Prefeito ao 
referido autógrafo. bem como, encaminho, anexas por cópias, a manifestação prestada e demais 
documentos enviados pela Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos da Secretaria de 
Gestão Pública a respeito do assunto em questão. 

Assim sendo, aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os 
protestos de minha alta consideração. 

Atenciosamente, 

Mior4lun 

Av. Vereador Narciso Vague Guimarães, 277, 3° andar, Centro Civico, Mogi das Cruzes — SP -Telefone (11) 4798-5032 
e-mail: administracaoOpmmc.corn.br 



PREFEITURA DE 

MOGI DAS CRUZES 
PROCESSO NP EXERC L. 

49.462 2019 ! 1 4. 

RUS16,1C.: 
09/01/2020 

DATA

INTERESSADO: CAIO CESAR MACHADO DA CUNHA VEREADOR 

À Secretaria de Governo: 

Cumpre-nos apresentar informações solicitadas pelo Nobre Vereador 
quanto as informações sobre antecedentes criminais de servidores desta Prefeitura: 

O Nobre Edil questiona: 

1) " A Administração Municipal conta com alguma espécie de dispositivo para impedir a 
nomeação de pessoa em caráter efetivo ou em comissão, condenado por crime doloso de 
improbidade administrativa ou por crime doloso contra a administração pública.." 

R: O Estatuto do Servidor Público, lei Complementar n° 82/11 não prevê expressamente 
vedação de nomeação. Por cautela e recomendação do Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo, é solicitado ao indicado para fazer declaração, de próprio punho, de que "não tem 
nenhuma condenação penal transitado em julgado nos últimos cinco (5) anos.". Salienta-se que 
esta declaração foi preenchida em 19/10/2017 (doe. anexo), e a sentença transitou em julgado 
em 07/03/2019. 

2) A contar do ano de 2017 até a data do protocolo do presente documento pergunto: alguma 
pessoa foi nomeada em caráter efetivo ou em comissão, condenado por crime doloso de 
improbidade administrativa ou por crime doloso contra a administração pública..." 

R: Não há dispositivo legal. Os demais itens encontram-se prejudicados posto que, o Poder 
Judiciário só comunica à Administração de sentenças cujos efeitos sejam perda de cargo ou 
emprego público e ainda, no momento de nomeação não é exigido certidão de antecedentes 
criminais por falta de amparo legal. 

3)- " O Poder Executivo Municipal tem ciência da existência de um processo no Poder 
Judiciário, com número único: 0001233.98.2012.8.26.0523, sentença transitado em julgado no 
dia 07/03/2019, onde o sujeito, Chefe de Divisão da Prefeitura municipal de Mogi das Cruzes, 
restou condenado a pena de 2 anos, 4 meses de reclusão e onze dias multa, em regime inicial 
aberto, por infração ao art.. 304, do Código penal, .... Se sim. Solicito que seja explanado a 
importância, as razoes, os motivos para que o mesmo seja mantido como Servidor Público da 
Administração Municipal. observado o princípio da supremacia do interesse-público." • 

R: Sim, A Administração teve ciência por meio do processo Administrativo n°43.778/19, qw: 
após parecer da Procuradoria do Município entendeu que a condenação não impedia o exer ci
de cargo ou emprego público pela falta de nexo de causalidade entre o fato que culminou 
condenação e as atividades exercidas pelo mesmo. 

Finalmente informamos que o servidor foi exonerado em 17/12/19 per 
meio da Portaria n° 5.312. 

• _; 
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PROCESSO tXERC FL. 

49.462 

09/01/2020 

2019 xj2-

DATA RU MC 

rINTERESSADO: CAIO CESAR MACHADO DA CUNHA VEREADOR 

Coordenadoria. 
Eram estas as informações a serem prestadas por esta 

C.G.R.H, 09 de janeiro de 2020. 

$ég caro Maria ristina 1 onçalves 
Coordenador de Recursu. urnanos Chefe Divisão 



4` 2/*mial; 

) jvc co fii7y2ce-(0 £2Ür fleqi2 Coeati- 4)

14G2E3493- 5 g),c-N:9 4O 8e29 325 23/ c&c47e49 .çcô 

/cem" ok ley .7-34 z de ?orce A.so c e€ 

C47-&-- c&A-tniï-0 "4- 921:7670A9 fluAncr7C-- ceÁt:714.0

dib CR-0961, 9,c6 

4116 72 cienf---7/à0- (a) paz ofèfIta cv/4_ ei,i)4E)/

cotei 00 tivIviec;PiPS r e Cio,i~e-ii.vc4 clepaveseZo 

49--c117(M .(1/24w ve- "cc. Nru14 otx 4 Bei ido rez 

1/7 G()

6) AP93 TatiONC(A9c rgresica trejttivIX7/€47.`v9 iv45 &C-

,-ézetyfre_, erm-dc1/29-( 0-fiNviap-C 91e 

409-6 70v10 ~e+ ^lir?, /beA/ICIP7i9 c(74~,»

/tP-t, t7-7 /yd? tar7b2/5 

(44/-4,0) mue4. 

--rcL-TÉN 

o . t.gs 

c4:72/Ja..el- 29D, /79 cic aveR0 do_cf_7 



***MODELO DE DECLARAÇÃO COMISSIONADO*** 

O modelo abaixo deve ser copiado, DE PRÓPRIO PUNHO, em uma folha de sulfite, 

DECLARAÇÃO 

Eu, 

RG n° . CPF n°   , declaro sob as penas da lei e para fins de posse 

no cargo de  , na Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes, que. 

a) não fui demitido(a) por órgãos da união, estados ou municípios, em conseqüência de processo 

administrativo por justa causa ou a bem do serviço público; 

b) não respondo a processo administrativo, nas esferas federal, estadual e municipal e ainda, que 

não tenho contra mim, nenhuma condenação penal transitada em julgado nos últimos 5 (cinco) 

anos. 

 de  1e _ 

Ass:natva do(a servidor(a) 



Secreteria de Governo 
CERTIFICO o recebimento 

expediente em 
 hs. 

MAO FF, ES VECCIS 
RGF 9102 


