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Em atendimento ao Decreto nº 53.177 de 04/06/12 que define critérios e procedimentos
a serem observados uniformemente pelos órgãos da Administração Pública Municipal em
virtude da vedação de admissão e nomeação para cargo, emprego ou função pública de
pessoas que incidam nas hipóteses de inelegibilidade previstas na legislação federal,
bem como na necessidade de comprovação, pelas entidades sem fins lucrativos que
mantiverem contratos ou receberem verbas do Município, de que seus diretores não
incidem nas hipóteses de inelegibilidade, conforme estabelecido na Emenda nº 35 à Lei
Orgânica do Município de São Paulo.
Diante da necessidade do cumprimento do referido Decreto, a Gerência de Recursos
Humanos – GRH enviará a todos os empregados ocupantes de cargo, emprego ou
função pública em comissão, o formulário de Declaração de conhecimento das
vedações constantes do art. 1º do Decreto nº 53.177 de 04/06/12.
A Declaração deverá ser preenchida, assinada e devolvida ao DAP até o dia 22/06/2012,
conforme segue:
1. Conforme determina o art. 3º do referido Decreto, a Declaração de não incidência nas
hipóteses do art. 1º, será firmada pela pessoa interessada, sob as penas da lei, em
especial àquelas previstas na Lei Federal nº 7.115, de 29 de agosto de 1983, e no
artigo 299 do Código Penal (falsidade Ideológica), conforme formulário.
2. A não apresentação da Declaração, no prazo fixado, será comunicada pela unidade
ao titular do órgão, para conhecimento e providências cabíveis.

Para conhecimento da íntegra do Decreto 53.177, acesse o link abaixo:
http://www3.prefeitura.sp.gov.br/cadlem/secretarias/negocios_juridicos/cadlem/integra.asp?alt=05062012D 531770000
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