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LEI Nº. 130/2009 DE 19 DE JUNHO DE 2.009 
 

 
"DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DE CARGO EM PROVIMENTO 
EFETIVO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 

 

 
 

ARIOVALDO DA SILVA PEREIRA, Prefeito Municipal de Iporanga, Estado de São Paulo, usando de suas 
atribuições legais; 

 
FAZ SABER, que a Câmara Municipal de Iporanga aprovou e ele sanciona e promulga a presente Lei: 

 
 

Art. 1° - Fica alterado o ANEXO II – CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO, regidos pela Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT), constantes na Lei Municipal 017/2001, para a Criação de Cargo em Provimento Efetivo, conforme 
tabela abaixo: 
 

 

ANEXO II 
 

CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO – Regidos pela CLT 
 

Nº DE 
ORDEM 

QUANT. CARGO 
REFERÊNCIA 

PADRÃO 
    

55 1 PROCURADOR JURIDICO 66 
 

Art. 2º - Para o preenchimento do Cargo de Procurador Jurídico deverá ser realizado concurso público de 
provas, devendo obedecer aos requisitos e critérios legais estabelecidos por Lei. 

 

§ 1º - O período oficial de trabalho do Procurador Jurídico será de 20 (vinte) horas semanais, em 
conformidade com o que preceitua o Estatuto da OAB. 

 
Art. 3º - São de competência do Procurador Jurídico Municipal, além das atribuições autorizadas por Lei, as 

contidas neste artigo, conforme descrição abaixo: 
 

Requisitos básicos:  
 

• Bacharel em Direito e Inscrição regularizada perante a OAB – Ordem dos Advogados do Brasil. 
 
 

Descrição Detalhada: 
 

• O Procurador Jurídico supervisiona, coordena e controla as atividades Jurídicas da Prefeitura; 
 

• Assessorar e representar juridicamente a Administração Pública Municipal e representá-la em juízo ou 
fora dele, nas ações em que esta for autora ou interessada, para assegurar os direitos pertinentes ou 
defender seus interesses. 

• Estudar ou examinar documentos jurídicos e de outra natureza, para emitir pareceres, redigir 
documentos jurídicos, pronunciamentos, minutas e informações sobre questões de natureza 
administrativas, fiscal, civil, comercial, trabalhista, penal e outras, fundamentados na legislação 
vigente; 

• Apurar ou completar informações levantadas, acompanhando o processo em todas as suas fases e 
representando a parte que é mandatária em juízo, para obter os elementos necessários à defesa ou 
acusação, defendendo os interesses da Administração Municipal. 

• Promover cobrança judicial da divida ativa e de qualquer outro crédito, visando cumprimento de 
normas e prazos legais; 

• Manter a legislação local atualizada, revisar, atualizar e consolidar toda a legislação municipal, 
observando a legislação federal em vigor.  

• Estudar, redigir ou minutar desapropriações, dações em pagamento, hipotecas, compras e vendas, 
permutas, doações, transferências de domínio e outros títulos; 
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• Representar a Municipalidade, como Procurador; 
• Examinar mensalmente sob o aspecto jurídico, todos os atos praticados nos departamentos, 

secretarias e autarquias municipais, bem como a situação dos servidores, seus direitos e deveres, 
pagamento de vantagens e outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 

Responsabilidade por Dados Confidenciais: trabalha com informações, dados e documentos de 
caráter sigiloso. 
Responsabilidade pelo Patrimônio: pelos equipamentos, materiais e documentos que utiliza. 
Responsabilidade pela Segurança de Terceiros: nenhuma. 
Responsabilidade pela Supervisão: eventualmente, coordena, treina e supervisiona o trabalho 
desempenhado por outros servidores, dentro da unidade jurídica. 

 
Art. 3º - As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta das verbas consignadas no 

Orçamento vigente e suplementadas se necessário. 
 

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

 
Prefeitura Municipal de Iporanga, em 19 de Junho de 2009. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARIOVALDO DA SILVA PEREIRA 
Prefeito Municipal 

 
Registrada em livro competente e publicada em Mural, na data supra. 

Secretaria da Prefeitura Municipal de Iporanga. 
 
 
 

 
ÁUREA MARIA STEININGER 

Diretor de Dept.º de Administração 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




