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LEI N°. 5.902, de 15 de junho de 2022.

‘‘Adequa a Lei n° 3.398, de 06 de abril de 2006, 
que veda a contratação de parentes para o 
cargo em comissão e função de confiança, e 
dá outras providencias

0  Prefeito Municipal de Óbidos no âmbito de sua competência e dentro das atribuições fixadas na 

Constituição Federal de 1988 e Lei Orgânica do Município de Óbidos, faz saber que a Câmara 

Municipal aprovou e neste ato é sancionada a Lei:

Art. 1o - Fica alterado o texto da Lei n° 3.398, de 06 de abril de 2006, passando está a tratar o que 

segue: "a contratação de parentes para cargo em comissão e função de confiança, ocorrerão com 

base no art. 37 da Constituição Federal e ao texto da súmula vinculante n°. 13 do Supremo Tribunal 

Federal e da outras providências".

Art. 2o - O ART. 1o passa a ter a seguinte redação: “toda investidura em cargo em comissão ou 

função de confiança de cônjuge, companheiro (a), parentes ou afins por linha reta ou colateral, até o 

3o grau, reger -se a partir desta data, pelo que determina legislação federal, visando o combate ao 

nepotismo".

Parágrafo único: revoga-se o parágrafo do ART. 1o e os artigos 2o, 3o e 4o da lei que está sendo 

adequada.

Art.3°. Esta Lei entra en^ igo r na data de sua publicação, estando revogadas todas as disposições 

i contrário.
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