
 
PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE ABAETETUBA 

Av. D. Pedro II, 1130- Tele/ Fax: 3751-4435 
CNPJ: 04.363.065/0001-52 Caixa Postal nº 6- CEP: 68440-000 

Site: www.cmabaetetuba.pa.gov.br 
E-mail: camara_abaetetuba@hotmail.com 

Abaetetuba- Pará 
 

PROJETO DE LEI Nº. 033/2021. 

 
Dispõe sobre a proibição de contratação pelo Poder Público do 
Município de Abaetetuba (Executivo e Legislativo) de Pessoas 
Físicas e Jurídicas condenadas em segunda instancia, por crimes 
de violência e abuso contra mulheres, crianças e adolescentes.  

 

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE ABAETETUBA, usando das atribuições que lhe são 

conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona e a seguinte 

Lei:  

Art. 1° - Ficam proibidas de contratar com o Poder Público Municipal as pessoas físicas e 

jurídicas que tenham sido condenadas por crimes contra mulheres, crianças e adolescentes. 

I – No caso de pessoas físicas, esta lei se estende a cargos vinculados a  administração 

direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo e do Poder Legislativo Municipal; 

II – Para as pessoas jurídicas ficam vedados ainda: 

a) Qualquer tipo de incentivo fiscal; 

b) Doações; 

c) Empréstimos junto a agências de fomento municipais, inclusive para seus sócios; 

III – O impedimento de que trata o inciso anterior se iniciará na data de publicação da 

condenação em segunda instância e se estenderá até o cumprimento integral da pena, ou 

com o transito em julgado da decisão absolvitória. 

IV – São crimes que ensejam a aplicação desta lei os de natureza violenta, de sangue, 

abuso sexual, exploração de trabalho infantil, maus tratos e afins. 

Parágrafo único – a proibição descrita no caput deste artigo engloba os cargos de natureza 

temporária, comissionada ou função de confiança.  

Art. 2º - Antes da nomeação para os cargos mencionados no parágrafo único do artigo 

anterior, a pessoa interessada obrigatoriamente, deverá apresentar declaração de 

antecedentes criminais que ateste a sua idoneidade quanto aos crimes descrits no inciso III, 

do artigo 1º desta Lei. 
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Art. 3° - A vedação imposta nesta lei não se aplica aos crimes culposos e àqueles definidos 

em lei como de menor potencial ofensivo, nem aos crimes de ação penal privada. 

 

Art. 4ª - Todos os atos efetuados em desobediência às vedações previstas nesta lei serão 

considerados nulos a partir de sua vigência.  

 

Art. 5º - O cidadão que prestar declaração falsa ou desatualizada acerca da sua condição, 

responderá criminalmente conforme impresso no Código Penal Brasileiro.  

 

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

                                     

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba: Mário Ferreira Fonseca, em 21 de junho de 

2021. 

 

Gelciney Matos de Carvalho-GEL 
VEREADOR – PL  
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JUSTIFICATIVA 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Senhoras Vereadoras, 
Senhores Vereadores, 
 
          Em pesquisa publicada pela Organização Social Visão Mundial o Brasil já foi 

classificado como campeão de casos de violência praticada contra crianças e adolescentes 

na América Latina. Nesse estudo foram considerados como crimes o abuso físico e 

psicológico, trabalho infantil, casamento precoce, a ameaça on line e a violência sexual; 

Como resultado, chegou-se a inaceitável conclusão de que, no Brasil, 13% dos 

entrevistados enxergam que existe alto risco dessas práticas contra crianças no país. Esse 

patamar significa que estamos atrás, inclusive, de países como o México (11%), o Peru e a 

Bolívia (10%), que possuem grave histórico de violência. 

Pior, alimenta o nosso “recorde” o fato de que três em cada dez pessoas conhecem 

pessoalmente uma criança que sofreu violência, conforme a pesquisa apontou.  

A pandemia agravou a violência contra mulheres, segundo o Brasil de Fato. A 

constatação é firmada e confirmada por pesquisas e especialistas. Segundo dados recentes 

do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que traz um recorte desse período da 

pandemia, uma mulher é agredida fisicamente a cada dois minutos, e a cada oito minutos 

uma pessoa do sexo feminino é vitima de estupro. 

Em elação ao feminicídio, ápice da violência de gênero, a situação também piorou. A 

situação é tão grave que pesquisadoras da Diretoria de Estudos e Políticas Sociais do 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) lançaram em junho deste ano, a nota 

técnica “Políticas Públicas e Violência Baseada no Gênero Durante a Pandemia da Covid – 

19: Ações Presentes, Ausentes e Recomendadas”. Nela as pesquisadoras pontuam a 

pandemia como um fator agravante para questões de violência doméstica familiar no país.  

Com esses dados, indiscutível a necessidade de que essa iniciativa punitiva e 

pedagógica seja começada exatamente pelo Poder Público de modo a fazer com que seus 
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colaboradores sejam possuidores de idoneidade necessária para a ocupação dessas 

funções de serviço público; 

Para justificar e apelar ao senso de responsabilidade de vossa excelências, meus 

nobres pares, apelo no sentido de dizer-lhes que o exemplo deve ser iniciado exatamente 

pelos órgãos que tem a obrigação de cumprir os termos impressos na legislação do país, 

fazendo com que pessoas condenadas não possam prestar serviços, muitas vezes em 

ambientes como secretarias, gabinetes e departamentos que exatamente devem primar pela 

proteção ou combate  aos crimes para os quais o agente está condenado.  

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba-Pará, “Mario Ferreira Fonseca” em 21 

junho de 2021. 

 

Gelciney Matos de Carvalho – GEL 
                                                        VEREADOR – PR 
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