
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO DO RIO ABAIXO 
RUA HENRIQUETA RUBIM, 27 

CEP 35935-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS 

LEI N° 2192, DE 02 DE SETEMBRO DE 2021 

Dispõe sobre a impossibilidade de autores de 

crimes praticados contra mulheres, crianças e 

adolescentes de ambos os sexos, assumirem 

cargos, funções ou empregos públicos no 

Município de São Gonçalo do Rio Abaixo/MG e 

dá outras providências. 

A Câmara Municipal de São Gonçalo do Rio Abaixo, Estado de Minas Gerais, 

aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1° - Fica vedado o acesso a cargos, funções e empregos públicos no 

Município de São Gonçalo do Rio Abaixo, no âmbito da administração direta e indireta, 

para autores de crimes praticados contra mulheres, crianças e adolescentes de ambos os 

sexos, com abuso de confiança, ou aproveitando da condição de gênero, ou inferioridade 

física ou mental da criança e adolescente. 

Parágrafo único. Para fins das proibições previstas neste artigo, incluem-se, mas não se 

limitando, a todos os crimes previstos na Lei Federal n.° 11.340, de 07 de agosto de 2006 

— Lei Maria da Penha - e os da Lei Federal n.° 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA). 

Art. 2° - A vedação prevista nesta lei somente se configurará com a condenação 

em decisão transitada em julgado, até o comprovado cumprimento integral da pena. 
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Art. 3° - A comprovação de idoneidade moral, por meio de certidão negativa 

criminal para os crimes previstos nesta lei, deverá ser exigida no ato da contratação para 

qualquer cargo, função ou emprego público. 

§ 1° - Todos os editais de seleção ou concurso público deverão constar a apresentação da 

certidão negativa prevista no caput como documento obrigatório para a contratação. 

Art. 4° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogam-se as 

disposições em contrário. 

São Gonçalo do Rio Abaixo/MG, 02 de setembro de 2021. 

1 CA 
Raimundo Nonato de Barcelos 

Prefeito Municipal 

¡ Cer•~co, que este ato foi registado,
e pur,licado, nos termos do art. 90 
da Lei Orgânica do Município. 

Sào Gonçalo do Rio Abaixo, 

La de  1 E'  de 2024 

Sandra Mara Vat 
` Secretaria Municipal de Governo, 
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