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LEI N. 488/2019.  DE 24 DE OUTUBRO  DE 2019

"Extingue a Secretaria Municipal de Neg6cios Juridicos, Altera

a Natureza Juridica do Cargo e Atribui€ao e da Outras

Providencias."

VALMIR  DA  SILVA,  Prefeito  Municipal  de  lporanga,

Estado  de  Sao  Paulo,  no  usa  de  suas  atribuig6es  legais,  FAZ  SABER  que  a

Camara Municipal aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte Lei

Art.1°-    Fica    extinta    a    Secretaria    Municipal    de

Neg6cios Juridicos no ambito da Prefeitura Municipal de lporanga.

Art.2°- Em decorrencia do caput deste artigo, altera-

se a natureza o cargo de Secretario de Neg6cios Juridicos,  passando a ser urn

cargo  comissionado  denominado  "Assessor  Juridico",  mantendo-se  a  mesma

natureza de livre nomeagao,  referencia salarial e tendo a carga hofaria regular

de 20 (vinte) horas.

Art.  3°-  0  cargo  de  Assessor  Juridico  integrafa  a

estrutura   administrativa   da   Prefeitura   Municipal,   ficando   lotados   dentro   do

Gabinete da Chefia do Executivo, mantendo fung6es estritamente consultivas e

de assessoramento, constantes do Anexo I da Presente Lei.

Art.    40-    Se apresentam   cozequisitos   para
nomeagao ao cargo de Assessor Juridico:

I -Ser brasileiro;
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11  -Possuir diploma de  Bacharel  em  Direito,  emitido

por   instituieao   de   ensino   superior,    reconhecida    na   forma   da   legislagao

pertinente;

Ill -Nao possuir antecedentes criminais;

IV   -   Estar   regularmente   inscrito   na   Ordem   dos

Advogados do Brasil;

V  -   Comprovar   o   efetivo   exercicio   de   atividade

juridica,   desempenhada   exclusivamente   ap6s   a   conclusao   do   curso   de
bacharelado em Direito,  pelo periodo minimo de 03 anos;

Vl - Estar em gozo  pleno de direitos civis e politicos

e,  em  se  tratando  de  candidato  do  sexo  masculino,  estar  em  dia  com  suas

obrigag6es militares;

VIl-  Estar  quite  com  o  servi9o  militar  ou  o  servico

alternativo atribuido pelas Foreas Armadas,  na forma da lei;

lx  -  Estar  quite  com  a  Justiea  Eleitoral  e  em  gozo

dos direitos politicos.

Art. 5°-As despesas decorrentes da aplicacao desta

Lei correrao a conta das dotag6es pfoprias.

Prefeito Munici
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ANEXO I

DAS ATRIBulcoES DO CARGO

CARGO: Assessor Juridico

ATRIBUICOES:

•   exercer  a  direeao  geral,  programar,  orientar,  coordenar  e  fiscalizar  os

trabalhos  das   unidades  e   dos   profissionais  que   lhe  sao  diretamente

subordinados;

•   orientar   o   Prefeito   Municipal,   os   assessores   e   demais   Diretores   de

Departamento     da     Administra¢ao     Pdblica      Municipal,      no     estudo,

planejamento  e  elaboragao  de  trabalhos  e  documentos  em  que  sejam
relevantes as considerag6es de  natureza juridica em  consonancia com  o

Plano  de  Governo   Municipal;   bern  como,   recomendar  a   anulagao  ou

corregao  de  atos  contrarios  a  Lei  ou  as  regras  da  boa  Administragao,

sempre que tal caso seja identificado;

•   participar  das  reuni6es  de   planejamento  e  avaliaeao  promovidas  pela

Administragao  Municipal,  contribuindo com sugest6es  para  a definieao de

estrategicas,   atividades   e   ae6es   que  visem   a   melhoria   dos  servigos

prestados a populagao.

•   acompanhar os trabalhos do Prefeito Municipal, dos assessores e demais

Diretores   de   Departamento   da   Administragao   Pdblica    Municipal,    no

estudo sobre a aplicabilidade de normas juridicas estaduais e federais no

municipio,      bern     como     quanto     a      orientagao,      instrugao     e     ao

acompanhamento  e  eventuais  ae6es  judiciais  e  no  exato  cumprimento

dos julgados;

•   assessorar  os  membros  da  Administragao   Ptlblica   Municipal  em  suas

areas de  atuagao,  atraves do  planejamento,  coordenagao e controle das

atividades   realizadas   e   a   realizar   que   envolvem   materia  juridica   de

interesse geral do  Municipio;  promovendo,  quando  necessario ou quando

solicitado,  a  orientagao  na  elaboragao  de  minutas  de  projetos  de  lei  e  a

regulamentagao   de   dispositivos  de   lei,   articulando-se   com   os   6rgaos

competentes, priorizando o atendimento ao int2fptlb,ico,


