
ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI 

JORNAL OFICIAL
INFORMATIvo OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI- CRIADO PELA LEI 05/1997 DE 31/01/1997 

» Edição Extra «» Atos do Poder Executivo Parari, 25 de Junho de 2021 
ATOS DO PODER LEGISLATIVO 

ATOS DO PODER LEGISLATIVvo 
O PRESIDENTE 

Art. 2° A prática de violência contra mulheres 
constitui fator apto a demonstrar a ausência de 
idoneidade moral para inscrição em certames de 
ordem pública e para todos os demais cargos em 
comissão de livre nomeação e exoneração de 
pessoas que foram condenadas nas condições 
previstas no caput desta lei. 

DA CAMARA 
MUNICIPAL DE PARARI faz saber que a Casa 
Legislativa aprovou, e, eu, em razão da sanção 
tácita, nos termos dos § §1° e 7°, ambos do art. 43 da 
Lei Orgânica Municipal, bem como do §3° art. 183 
c/c art. 186 do regimento interno, PROMULGO a 
seguinte Lei: 

Art. 3° Está lei entra em vigor na data da sua 
publicação, ficando-se revogadas as disposições em 
contrário. LEIN° 402/2021 

Dispõe sobre a garantia de que agressores de 
mulheres que tenham sido condenados no âmbito da 
Lei Maria da Penha não possam assumir cargos 
públicos em nenhuma modalidade de contratação na 
estrutura organizacional do municipio de Parari e dá 

outras providencias 

Paço da Casa Legislativa José Acelino de Queiroz, 
Parari - PB, 23 de Junho de 2021. 

Art. 1°- Fica vedado o acesso a cargos públicos em 
qualquer modalidade das existentes na estrutura 
organizacional do municipio de Parari, no âmbito da 
administração direta e indireta, para agressores de 
mulheres, tendo como base os direitos previstos na 
Lei Federal n° 11.340, de 07 de agosto de 2006, 
denominada "Lei Maria da Penha". 

$1 Essa vedação terá início após sentença 
até julgado, 

cumprimento da pena devendo ser atestada a 
idoneidade moral no ato da inscrição em suposto 
concurso, ou em momento de contratação no ato da 
entrega de documentação para posse de cargos em 
comissão de livre nomeação e exoneração. 

transitada em comprovado 

$2 O atestado 
documento que descarta a ausência de idoneidade, 
deve estar previsto em edital em caso de concurso 
público e em lista oficial de documentos a serem 
entregues em caso de posse em cargos de livre 

nomeaçãoe exoneração. 

de antecedentes criminais, 
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