
 

PROJETO DE EMENDA A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL 001/2021 
 
 
 

Súmula: Altera o Artigo 6º da Lei Orgânica 
Municipal e dá outras providências. 

 
 
JAMIL PECH, Prefeito Municipal de Paulo Frontin, Estado do Paraná, no uso de 
suas atribuições legais, submete à apreciação dessa Egrégia Câmara de 
Vereadores o seguinte PROJETO DE LEI DE EMENDA A LEI ORGÂNICA 
MUNICIPAL: 
 
 
Art. 1º. O art. 6º da Lei Orgânica do Município de Paulo Frontin passa a vigorar com 
a seguinte redação: 
 

Art. 6º É vedada nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha 
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, do Prefeito, Vice-
Prefeito, Secretários Municipais e Vereadores, para o exercício de cargo em 
comissão ou de função gratificada na administração pública direta, indireta e 
Câmara Municipal de Paulo Frontin, compreendido o ajuste mediante 
designações recíprocas. 
 
§ 1º A vedação prevista no caput deste artigo não alcança a nomeação de 
Secretários Municipais, por se tratarem de agentes políticos. 
 
§ 2º  Fica vedado à Administração Direta e Indireta e à Câmara Municipal 
firmar contrato com empresas que possuam, em seu quadro societário, 
cônjuges, companheiros(as) ou parentes em linha reta ou colateral até o 
terceiro grau, inclusive, do Prefeito, Vice-Prefeito, dos Secretários Municipais, 
Secretários Parlamentares, Presidente da Câmara de Vereadores, 
Vereadores, Presidentes de autarquia ou fundação municipal e dos agentes 
em exercício de cargo de comissão e de confiança. 

 
Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 
 

Paulo Frontin/PR, 01 de março de 2021. 
 
 

 
 

Jamil Pech 



 

Prefeito Municipal 
 
 

Justificativa 
 
 
 

 NOBRES VEREADORES: 
 
 
 
 
 Encaminhamos o projeto de Lei em anexo a fim de corrigir um equívoco que a 
nossa Lei Orgânica Municipal comete em relação a nomeação, contratação ou 
firmação de contratos com empresa que possuam no quadro societário 
cônjuges, companheiros(as) ou parentes em linha reta ou colateral até o terceiro 
grau, inclusive, do Prefeito, Vice-Prefeito, dos Secretários Municipais, Secretários 
Parlamentares, Presidente da Câmara de Vereadores, Vereadores, Presidentes de 
autarquia ou fundação municipal e dos agentes em exercício de cargo de comissão 
e de confiança.  
 

 É de conhecimento que a análise e o voto por parte dos Nobres Edis é 
político, mas consideramos que tal assunto deve ser analisado a luz da 
jurisprudência consolidada. Tal correção se dá sobre a Lei Orgânica Municipal, em 
seu art. 6º, II, estendendo a interpretação da Súmula Vinculante nº 13, proíbe a 
contratação de parentes, em linha reta ou colateral, até 3º grau, de ocupantes 
dos cargos de Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários ou Vereadores, bem como de 
servidores ocupantes de cargo de direção, chefia ou assessoramento. 
 

Por sua vez, a Súmula Vinculante nº 13, é clara ao estabelecer o parentesco 
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau. Tal entendimento também é 
expresso no Prejulgado nº 9 do TCE-PR. 

 
Portanto, ainda que o Código Civil estabeleça que parentes por afinidade são 

aqueles até o 2º grau, para fins de caracterização de nepotismo o entendimento 
é que o parentesco por afinidade abrange até o 3º grau. 

 
Nesse sentido, o Enunciado Administrativo nº 01, CNJ, letra “a” (que trata do 

nepotismo no âmbito do Poder Judiciário) dispõe que “as vedações constantes dos 
arts. 2º e 3º da Resolução nº 07, de 18 de outubro de 2005, abrangem o parentesco 
natural e civil, na linha reta e colateral, até o terceiro grau, inclusive, e o parentesco 
por afinidade, na linha reta ou colateral, alcançando ainda o parente colateral 
de terceiro grau, do cônjuge ou companheiro dos membros e juízes vinculados ao 
Tribunal”. 



 

 
 Ciente de que essa Casa de Leis busca sempre se mover pelos preceitos da 
Lei, e a correção de casos como este se fazem necessários pede a análise e 
aprovação de tal matéria. 
 

Paulo Frontin/PR, 01 de março de 2021. 
 
 

Jamil Pech 
Prefeito Municipal 


