
 

 

 

 

Exmo. Sr. Presidente. 

 

 

  A Vereadora infra-assinada apresenta à consideração de Vossa Excelência e 

do Colendo Plenário o seguinte: 

 

PROJETO DE LEI Nº 128/2019 

Altera a redação da ementa, do caput do art. 1º e dos 

arts. 3º e 6º, e inclui a alínea "k" no inciso III do art. 

1º, todos da Lei nº 6.004, de 28 de novembro de 

2018. 
 

 

 Art. 1º Fica alterada a redação da ementa, do caput do art. 1º e dos arts. 3º e 6º todos 

da Lei Municipal nº 6.004, de 28 de novembro de 2018, da seguinte forma: 

 

 "Institui a ‘Ficha Limpa Municipal’ à nomeação de servidores a cargo comissionado e 

à designação a função gratificada ou gratificação de função no âmbito da administração 

direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo e do Poder Legislativo, e dá outras 

providências. 

 

 Art. 1º Fica vedada à nomeação para cargos em comissão e a designação para função 

gratificada ou gratificação de função no âmbito dos órgãos da administração direta e indireta 

do Poder Executivo e Legislativo do Município de Bagé de pessoas que estão inseridas nas 

seguintes hipóteses: 

.................................................................................................................................... 

 

 Art. 3º Os servidores ocupantes de cargo em comissão, de função gratificada ou de 

gratificação de função deverão comprovar, por ocasião da nomeação ou designação, que 

estão em condições de exercício do cargo ou função, bem como ratificar esta condição, 

anualmente, até 31 de janeiro. 

.................................................................................................................................... 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Art. 6° A Prefeitura e a Câmara Municipal terão 60 (sessenta) dias, a contar da 

publicação desta Lei, para se adaptarem e regularizarem a situação dos funcionários já 

nomeados para cargos comissionados ou designados para funções gratificadas ou 

gratificações de função.” (NR) 

 

Art. 2º Fica incluída a alínea “k” no inciso III do art. 1º Lei Municipal nº 6.004, de 28 

de novembro de 2018, da seguinte forma: 

 

"Art. 1º ................................................................................................................... 

................................................................................................................................ 

 

III - ....................................................................................................................... 

 

k) pessoas que tiverem sido condenadas pelas infrações previstas na Lei Federal nº 

11.340, de 07 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha).” 

 

Art. 3º Às alterações promovidas pelos arts. 1º e 2º, aplica-se o prazo 

previsto no art. 6º da Lei 6.004, de 28 de novembro de 2018, com a redação dada pelo art. 1º 

desta Lei, contados a partir da publicação desta. 

 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

SALA DAS SESSÕES, 03 de outubro de 2019. 
 

 

 

                           Vereadora Elidiane Lobato 

                      Vice-Líder da Bancada do MDB 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

 O número de crimes cometidos contra a mulher, no âmbito familiar, cresce 

freneticamente, seja ameaças, lesão corporal ou mesmo o feminicídio, que vem atingindo 

índices alarmantes, inclusive em nosso Município. 

Cabe ao Poder Público prevenir e coibir através de políticas públicas a violência contra a 

mulher. Essa iniciativa tem o objetivo de deixar um recado bem claro para a sociedade, de que 

não vamos mais aceitar como normal esse tipo de crime e fazer com que os agressores 

reflitam e diminua os registros de violência. É preciso adotar medidas que possam 

desestimular potenciais agressores. 

 Segundo pesquisas realizadas pelo Núcleo de Violência da USP e o Fórum Brasileiro 

de Segurança Pública, a cada duas horas uma mulher morre, no Brasil, vítima de violência. O 

feminicídio está incluído nessa estatística. Em 2018, os registros de crime de ódio contra a 

mulher cresceram 12%. No Rio Grande do Sul, esse fato é ainda mais alarmante: entre 2017 e 

2018, os números ultrapassaram 40,9% e o estupro aumentou 3%. Em Bagé, houve um 

aumento de 2,45% nos registros de ameaça e o caso de estupro é aterrorizante. Chegou a 

marca de 380%. 

 O Município de Bagé vem traçando politicas para a prevenção da violência e 

acolhimento da mulher vítima da violência doméstica, sendo este mais um instrumento na luta 

pela proteção daqueles que mais precisam e devem estar acobertados pelos componentes desta 

casa de leis.  

Outro objetivo de nossa proposição é a de ampliar a vedação já existente por lei às 

designações a funções gratificadas ou gratificações de função. 

Dessa forma, conto com o apoio dos nobres vereadores para aprovação do presente 

Projeto. 

 

SALA DAS SESSÕES, 03 de outubro de 2019.  

 

 

                               Vereadora Elidiane Lobato 

                   Vice-Líder da Bancada do MDB  


