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JUSTIFICATIVA

O projeto de emenda à Lei Orgânica em epígrafe, visa adequar os
requisitos para nomeação de Secretários Municipais, especialmente no que se
refere à Lei Federal que trata da chamada "Ficha Limpa"

Inicialmente, no que tange aos requisitos de residência e
domicilio propostos na presente emenda, é importante destacar que
juridicamente são institutos distintos, sendo o primeiro o local onde a pessoa
mora de maneira definitiva ou temporária, já o domicilio se refere ao vínculo
jurídico estabelecido com o município.

Tais requisitos são indispensáveis para considerar a nomeação de
um Secretário Municipal, isto porque se torna imprescindível que esta pessoa
conheça a cidade de São José dos Campos para executar suas atribuições;

Além disso, sabemos que o item da residência já é aplicado como
critério em outro diploma municipal, que é o Decreto n° 13.572/09, o qual
especifica as condições para participar do programa habitacional, estando
presente este requisito, de residir no município há pelo menos 2 anos.

Em relação ao domicilio eleitoral, este se faz necessário, pois
demonstra a intenção do indivíduo de permanecer no município,
'estabelecendo um vínculo jurídico.

No tocante a restrição da inelegibilidade, é importante salientar
que a Lei Complementar Federal n° 135, de 2010, chamada de "lei da ficha
limpa", de iniciativa popular que contou com mais de 1,3 milhão de
assinaturas, trata taxativamente dos critérios que impedem os candidatos
condenados por decisão em órgão colegiado, que tiverem o mandato cassado
ou renunciarem para evitar^ cassação, de concorrerem às eleições.
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No âmbito municipal, a Lei Orgânica, não faz menção a
impossibilidade de nomeação de condenados por crimes contra a
administração pública ao cargo de Secretário Municipal, sendo imprescindível
que adequemos a legislação do município de maneira a manter a equidade nos
critérios adotados para a ocupação dos cargos públicos, em respeito aos
princípio da moralidade da administração pública, previsto na Constituição
Federal.

Outrossim, servirá como um importante mecanismo de combate à
corrupção e as más condutas, transmitindo para a sociedade maior
credibilidade nos Poderes Executivo e Legislativo Municipais

Isto posto, encaminhamos a presente proposição, atendendo aos
requisitos do art. 62, inciso II, da Lei Orgânica Municipal, esperando sua
aprovação pelos demais vereadores desta Casa.

São José dos Campos, 07 de Abril de 2015.
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