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LEI Nº1.409/2020 

“Dispõe sobre a proibição da prática de nepotismo no 

âmbito do Poder Legislativo e dos órgãos da administração 

direta e indireta do Poder Executivo Municipal e dá outras 

providências.” 

A Câmara Municipal de Córrego do Bom Jesus, Estado de 

Minas Gerais, aprova e a Chefe do Poder Executivo sanciona a seguinte Lei: 

Art. 1º. Fica vedada a prática de nepotismo no âmbito do Poder 

Legislativo e dos Órgãos da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Municipal, 

sendo nulos os atos assim caracterizados. 

Art. 2º. Constituem prática de nepotismo: 

I - A contratação por tempo determinado para atender 

necessidades temporárias de excepcional interesse público, por qualquer dos Poderes 

previstos no artigo anterior, de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou 

por afinidade, até o terceiro grau, do Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários Municipais, de 

Vereadores ou servidores em cargo de direção. 

II - A nomeação para cargos de provimento em comissão ou 

função de confiança e agentes políticos por qualquer dos Poderes previstos no artigo anterior, 

de cônjuge companheiro ou parente, em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro 

grau, do Prefeito, do Vice-Prefeito, dos Secretários Municipais, dos Vereadores ou servidores 

em cargo de direção. 

III - A contratação, em excepcionais de dispensa de 

inexigibilidade de licitação, de pessoa jurídica da qual sejam sócios cônjuge, companheiro ou 

parente em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive do Prefeito, Vice-Prefeito, 

Secretários Municipais, dos Vereadores ou servidores em cargo de direção. 
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Art. 3º. Ficam ressalvadas as nomeações ou designações de 

parentes habilitados em concurso público, no âmbito da Administração Municipal. 

 Art. 4º. O nomeado ou designado, antes da posse, declarará por 

escrito não ter relação familiar ou de parentesco, que importe prática vedada na forma do 

artigo 2º. 

Art. 5º. Os Poderes Legislativo e Executivo terão um prazo de 

30 (trinta) dias para exonerar os parentes de que tratam os artigos 1º e 2º desta Lei. 

Art. 6º. A não observância desta Lei implicará na nulidade do 

ato e punição da autoridade responsável, com a devolução dos valores pagos aos cofres do 

Município. 

Art. 7º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Câmara Municipal de Córrego do Bom Jesus, aos 19 de novembro de 2020. 

 

Dario Ribeiro da Fonseca 

Presidente da Câmara Municipal 
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PROMULGAÇÃO 

Eu, DARIO RIBEIRO DA FONSECA, Presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal 

de Córrego do Bom Jesus, Estado de Minas Gerais, no uso de minhas atribuições legais, faço 

saber que tendo sido rejeitado o veto apresentado pelo Poder Executivo, nos termos do artigo 

49, §6º da Lei Orgânica Municipal, PROMULGO a LEI MUNICIPAL Nº 1.409/2020 que 

“Dispõe sobre a proibição da prática de nepotismo no âmbito do Poder Legislativo e dos 

órgãos da administração direta e indireta do Poder Executivo Municipal e dá outras 

providências”, nos termos do artigo 49, §9º da Lei Orgânica Municipal, para que surta seus 

efeitos de direito. 

Córrego do Bom Jesus/MG, aos 30 de dezembro de 2020. 

______________________________________ 

Dario Ribeiro da Fonseca 

Presidente da Câmara Municipal 

 

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO 

Certifico para os devidos fins que a LEI MUNICIPAL Nº 1.409/2020 que “Dispõe sobre a 

proibição da prática de nepotismo no âmbito do Poder Legislativo e dos órgãos da 

administração direta e indireta do Poder Executivo Municipal e dá outras providências”, 

foi PUBLICADA no Mural de Avisos da Câmara Municipal em 30/12/2020, para 

conhecimento de todos. 

Córrego do Bom Jesus/MG, aos 30 de dezembro de 2020. 

______________________________________ 

Dario Ribeiro da Fonseca 

Presidente da Câmara Municipal 


