Mais do que uma lei.
Uma conquista dos gaúchos.

“Precisamos resgatar a
eficiência, a transparência e a
moralidade na administração
pública. Contribuindo no
combate a corrupção com a
#FichaLimpaRS, espero que os
recursos dos impostos sejam
usados na prestação de serviços
de qualidade para os gaúchos
que precisam e merecem.”
Zilá Breitenbach
deputada estadual

De autoria da deputada
estadual Zilá Breitenbach, a
Lei Complementar 14.869/2016
sancionada em 16 de maio de
2016 e regulamentada em 09
de junho do mesmo, e que
veda a nomeação para cargos
públicos de pessoas com
“ficha suja”, conforme critérios
da Ficha Limpa Federal (LC
135/2010), completou 2 anos
de vigência. É uma conquista
dos gaúchos, que não
toleram mais o mau uso do
dinheiro público e buscam
mecanismos eficientes no
combate à corrupção.

Lei Complementar 14.869/2016

2 ANOS

Em 2010, o Brasil se mobilizou em favor de uma
lei que impedisse políticos com a ficha “suja” de
disputar as eleições. No mesmo período, a deputada
apresentou projeto semelhante na Assembleia
Legislativa, mas com uma mudança importante:
o cidadão com condenação judicial não poderia
disputar as eleições, nem cargos de livre nomeação.
Ou seja, a partir da aprovação da #FichaLimpaRS,
cidadãos “ficha suja” não podem ser nomeados
para cargos de provimento efetivo, em comissão
(CCs) e gratificação de função (FGs), nos órgãos de
administração pública estadual direta e indireta,
fundações, autarquias e agências reguladoras,
seguindo os critérios da Lei Ficha Limpa Federal.
Com isto garante-se a probidade não só de quem
é eleito, de quem ocupa cargo eletivo, mas sim de
todos os servidores públicos.

Uma vitória da persistência.
Assim podemos definir
os cinco anos de espera
até a aprovação, em
2016, do projeto de lei
complementar que criou o
#FICHALIMPARS. Contra a
corrupção, a deputada Zilá
Breitenbach tomou uma
atitude que faz a diferença!
Para Zilá, na administração
pública o servidor age
em nome do Estado e o
representa. Assim, sua
conduta deve ser pautada
pela ética e cumprimento
aos princípios da
legalidade e eficiência.
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