
 

Secretaria Geral Parlamentar 
Secretaria de Documentação 

Equipe de Documentação do Legislativo 

PARECER  nº 1903/2019  DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 122/2019. 

Trata-se de Projeto de Lei, de iniciativa do Nobre Vereador Gilberto Nascimento, que 
objetiva vedar "a nomeação para cargos em comissão de pessoas que tenham sido 
condenadas pela Lei Federal 11.340/2006, no âmbito do Município de São Paulo, e dá outras 
providências." 

Conforme a exposição de motivos que acompanha a iniciativa, o projeto tem com 
objetivo consolidar o enfrentamento à violência contra a mulher, criando mais uma barreira à 
impunidade frente a este tipo de crime. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
legalidade da propositura, não obstante na forma de um SUBSTITUTIVO, com o objetivo de 
aperfeiçoar a redação legislativa de acordo com a Lei Complementar n° 95/1998, que dispõe 
sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis. 

Nos termos do projeto e já considerando o substitutivo da CCJLP, veda-se a 
nomeação, na administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes do Município de 
São Paulo, para cargos em comissão de livre nomeação e exoneração, de pessoas sobre as 
quais pairem os efeitos de condenação fundada em ilícitos penais previstos na Lei Federal n° 
11.340, de 07 de agosto de 2006 (Lei Maria de Penha). 

Ademais, iniciar-se-á a vedação prevista, nos termos da propositura, apenas com a 
decisão transitada em julgado e extinguir-se-á com o comprovado cumprimento integral da 
pena aplicada. 

Ante o exposto, a Comissão de Administração Pública é FAVORÁVEL ao projeto, nos 
termos do SUBSTITUTIVO da CCJLP. 

Sala da Comissão de Administração Pública, 09 de outubro de 2019. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 10/10/2019, p. 139 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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