
PREFEITURA
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Mensagem n. 8/SAJ/DAL/21
Em 10 de fevereiro de 2021.

A Sua Excelência o Senhor 
Vereador Robertinho da Padaria
Presidente da Câmara Municipal de São José dos Campos

Senhor Presidente,

Encaminho para apreciação o Projeto de Lei Complementar que "Altera a Lei Complementar 
n. 56, de 24 de julho de 1992, que 'Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município, de suas 
Fundações e Autarquias'.".

Entendo ser de sumo interesse para o Município a aprovação do presente Projeto de Lei 
Complementar, razão pela qual submeto seus termos ao juízo dessa Casa Legislativa para que, na forma do 
artigo 74 da Lei Orgânica do Município, possa ser aprovado.

Os motivos que ensejam a aprovação encontram-se devidamente fundamentados nos 
termos que se seguem, fazendo parte integrante da presente mensagem.

Atenciosamente,

:elicio Ramuth 
Prefeito
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Projeto de Lei Complementar

Assunto: "Altera a Lei Complementar n. 56, de 24 de julho de 1992, que 'Dispõe sobre o Estatuto dos 
Servidores Públicos do Município, de suas Fundações e Autarquias'.".

0 presente Projeto de Lei Complementar tem por objetivo alterar o artigo 116 da Lei 
Complementar n. 56, de 24 de julho de 1992, que "Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município, de suas Fundações e Autarquias.".

Inicialmente cabe esclarecer que o art. 116 da Lei Complementar n. 56, de 1992, dispõe que 
a demissão ou a destituição de cargo em comissão por infringência aos incisos IX, XI, XVI do artigo 98 e 
incisos I, IV, VIII, X e XI do artigo 111, incompatibiliza o ex-servidor para nova investidura em cargo público 
municipal.

Essa incompatibilidade está relacionada às condutas vedadas aos servidores públicos 
municipais, contidas no art. 98 citado, entre as quais estão valer-se do cargo lograr proveito pessoal ou de 
outrem em detrimento da dignidade da função pública, cometer a outro servidor atribuições estranhas ao 
cargo que ocupa, cometer crime contra a administração pública, improbidade administrativa, aplicação 
irregular do dinheiro público, lesão aos cofres públicos e corrupção.

Atualmente, o servidor demitido ou destituído do cargo em comissão por essas razões torna- 
se incompatível para investidura em cargo público municipal, por tempo indeterminado, nos mesmos 
moldes da redação do artigo 137 da Lei Federal n. 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que "Dispõe sobre o 
regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais.".

Ocorre que o referido dispositivo federal foi objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade 
n. 2975, perante o Supremo Tribunal Federal, conforme Ementa abaixo, extraída do respectivo Acórdão:

"Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Art. 137, parágrafo único, da Lei 8.112/1990. 3. 
Direito Administrativo Disciplinar. Sanção perpétua. Impossibilidade de retorno ao serviço 
público. 4. Inconstitucionalidade material. Afronta ao artigo 5^, XLVII, "b", da Constituição da 
República. Norma impugnada que, ao impedir o retorno ao serviço público, impõe sanção de 
caráter perpétuo. 5. Ação direta julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da 
norma questionada, sem pronúncia de nulidade. 6. Comunicação ao Congresso Nacional, 
para que eventualmente delibere sobre o prazo de proibição de retorno ao serviço público a 
ser aplicável nas hipóteses do art. 132, I, IV, VIII, X e XI, da Lei 8.112/1990." (fonte: 
https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur439452/false).
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Com isso, o texto atual do artigo 137 da Lei Federal n. 8.112, de 1990, passou a contar com 
uma limitação de cinco anos para a referida punição, conforme a seguir: "Art. 137. A demissão ou a 
destituição de cargo em comissão, por infringência do art. 117, incisos IX e XI, incompatibiliza o ex-servidor 
para nova investidura em cargo público federal, pelo prazo de 5 (cinco) anos."

Portanto, a proposta é adequar o artigo 116 da Lei Complementar n. 56, de 1992, no mesmo 
sentido, estabelecendo um limite de cinco anos de incompatibilidade para a nova investidura no cargo, 
evitando-se assim questionamentos judiciais.

Entendo ser de sumo interesse para o Município a aprovação deste Projeto de Lei 
Complementar, pois tem o condão de atender à legislação federal e há recomendação do Ministério Público 
do Estado de São Paulo para que o Município adote as providências necessárias nesse sentido, motivo pelo 
qual submeto seus termos a juízo dessa Colenda Câmara Municipal.

Diante do exposto e por sua relevância, submeto o presente Projeto de Lei Complementar 
para apreciação de Vossas Excelências, nos termos do artigo 74 da Lei Orgânica do Município.

leio Ramuth 
Prefeito
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 
DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021

Altera a Lei Complementar n. 56, de 24 de julho de 
1992, que "Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores 
Públicos do Município, de suas Fundações e 
Autarquias".

A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS APROVA A SEGUINTE LEI 
COMPLEMENTAR:

Art. l9 Fica alterado o art. 116 da Lei Complementar n. 56, de 24 de julho de 1992, que 
"Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município, de suas Fundações e Autarquias", 
passando a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 116. A demissão ou a destituição de cargo em comissão por infringência aos incisos 
IX, XI, XVI do art. 98 e aos incisos I, IV, VIII, X e XI do art. 111, incompatibiliza o ex-servidor para nova 
investidura em cargo público municipal, pelo prazo de 5 (cinco) anos."

Art. 29 Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

São José dos Campos, 10 de fevereiro de 2021.

?/o Ramuth 
Prefeito
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