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Lei nº 030 de 20 de junho de 2001  
 

“Dispõe sobre proibição de contratação ou nomeação de 
pessoas ligadas por matrimônio ou união extraconjugal, de 
parentes consangüíneo ou afins, no âmbito da 
Administração Pública Municipal e dá outras 
providências”. 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA, Estado de Goiás, decreta a 
seguinte Lei: 
 Art. 1º - Fica proibido, sob pena de nulidade a contratação, nomeação ou 
admissão a qualquer título, desde que demissíveis “AD NUTUM” e remunerados, de 
parentes consangüíneos ou afins até o 3º grau, bem como pessoas ligadas por 
matrimônio ou união extraconjugal, a agentes políticos eleitos, no âmbito da respectiva 

esfera dos Poderes Executivo e Legislativo, em que figurar como contratantes, 
dirigentes superiores de órgãos. 
 Parágrafo Único – Se excetuam do previsto neste artigo, os integrantes do 
serviço público em virtude de concurso público de provas ou de provas e títulos. 
 Art. 2º - A vedação a que se refere o art. 1º desta Lei, inclui-se os órgãos ou 
entidades da administração direta, indireta ou fundacional. 

 Art. 3º - Nenhum servidor público poderá exercer cargo, emprego ou função 
remunerada, sob as ordens imediata de superior hierárquico de que seja cônjuge, 
extraconjugal ou parente consangüíneo ou afins até o 3º grau, em linha reta ou 
colateral. 
 Art. 4º - Os contratados, nomeados ou admitidos, sob qualquer título, 
anteriormente à vigência desta Lei que estiverem incursos nas proibições dos arts. 1º e 

3º, serão exonerados, demitidos e ou rescindidos seus respectivos contratos, no prazo 
máximo de 30 (trinta) dias a partir da vigência desta Lei, importando em infração 
político-administrativa dos responsáveis, o não cumprimento do estabelecido no caput 

deste artigo, sob pena de perda de mandato. 
Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as 

disposições em contrário. 

  
GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA 

SANTA, Estado de Goiás, aos vinte dias do mês de junho de dois mil e um. 
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PRESIDENTE 

 

 

 


