
Prefeitura Municipal de Serranópolis do Iguaçu
Estado do Paraná

CNPJ 01.613.052/0001-04
Avenida Santos Dumont, n° 2021, Área central

Fone/Fax: (45) 32361122 - Cep 85885-000
e-mail: adm@serranopolis.pr.gov.br

LEI N° 1456 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2017.

DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 00 IVIUNICIPIO DE
SERRANOPÓLlS DO IGUAÇU, CRIAÇÃO DO CARGO DE ASSESSOR JURIDICO,

CRIAÇÃO DO CARGO DE ADVOGADO E ALTERAÇÃO DA NOMENCLATURA DO
CARGO DE SUB-PROCURADOR PARA ADVOGADO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL DE SERRANÓPOLlS DO IGUAÇU, ESTADO DO PARANÁ,
APROVOU E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE,

L E I:

Art. 1° - Fica criado, no Quadro de Provimento em Cornissáo do Município de
Serranopólis do Iguaçu, o Cargo de Assessor Jurídico, a ser ocupado exclusivamente por
advogado inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, de livre nomeação e exoneração do
Prefeito, em conformidade com a Lei 8.906/94, lotado no Gabinete do Prefeito Municipal,
alterando o anexo I da Lei 829/2011, de 25 de janeiro de 2011, conforme abaixo descrito:

Cargo
20 (vi nte) ~h0_r_a_s_---'-__ C_C_-_0_2_--'Assessor Jurídico

Art. 2° - São Atribuições do Cargo de Assessor Jurídico:
I - Dirigir, coordenar e orientar os trabalhos jurídicos no Município de Serranopólis do

Iguaçu, coordenando o departamento jurídico, distribuindo tarefas e atribuições dentre os
advogados do quadro efetivo;

II - Assessorar, em assuntos de natureza jurídica, o Chefe do Poder Executivo e os
demais agentes políticos integrantes da Administração Pública Municipal;

!I! - Atender, no âmbito administrativo as consultas que lhe forem submetidos pelo
Prefeito Municipal e os demais agentes políticos; emitir pareceres e interpretações de textos
legais quanto a tais consultas; manter a legislação local atualizada.

IV - Cumprir e fazer cumprir as determinações superiores, prestar assessoramento
técnico-juridico ao prefeito e demais agentes políticos, promover orientação direta ao Prefeito
na execução de seus atos.

V - Assessorar, em caráter complementar, os Advogados integrantes do Ouadro Geral
dos Servidores Efetivos do Município, nos termos da Lei nO8.906/94;

.' .'

Art. 3° - Fica alterado a nomenclatura do cargo efetivo de Sub-Procurador, constante
no Quadro de Carqes Efetivos da Lei Municipal nO 190, Alterada pela Lei Municipal n"
781/2010, alterado pela Municipal na 820/2010, em seu art. 1°, que passará a ser denominado
como advogado, mantidas as atribuições, vencimentos e o plano de cargos e salários.

Parágrafo único. As demais previsões legais atinemes perrnanel inalíeradas.
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Art. 4° - Fica ampliado de 01 (uma) para 02 (duas) o número de Vagas do Cargo
Efetivo de Advogado, no Quadro Geral de Servidores Efetivo do Município de Serranópolis do
Iguaçu, a ser provido mediante concurso publico:

Cargo N° de vagas Carga Horária
Advogado 02 (duas) 20 (vinte) horas

Art. 5° - A carreira, os requisitos de investidura e os deveres do Cargo Eíetivo de
Advogado estão contidos nas Leis Municipais nO 190/1999 (plano de cargos e Carreira),
781/2010 e 820/2010, conforme atribuições do Anexo I desta Lei, e o regime jurídico dos
servidores públicos municipais regulado pela Lei nO1114/2013.

Art. 6° - Fica Extinto o Cargo de Assessor Jurídico de Gabinete, Revogado em parte, o
Anexo 11, da Lei Municipal nO035/99, que criou tal cargo, revogado o Art. 6° da Lei Municipal
n° 781/2010, que altera a nomenclatura do cargo, revogado c crt. 2° c!2 l.e: ~.~~!::Ç:~2!
820/2010, que trata da alteração da nomenclatura do cargo.

Art. 7° - Com as alterações desta Lei, a Assessoria Jurídica do Municipio será órgão de
Assessoramento Direto, vinculado ao Gabinete do Prefeito, composto por um Assessor
Jurídico, cargo Comissionado, de livre nomeação, Símbolo CC-02, responsável pela direção
do Departamento de Assessoria Jurídica e por 02 (dois) advogados, cargos efetivos, que
terão acesso ao cargo mediante concurso publico.

Parágrafo único - Um dos cargos de advogado, no momento da lavratura desta lei,
resta preenchido, por servidor de carreira, mediante alteração da nomenclatura de seu cargo,
sendo que, a segunda vaga, deverá ser preenchida mediante a realização de concurso
público.

Art. 8° - Esta Lei entrará em vigor, na data de sua publicação, revogadas ás
disposições em contrário. ....;

Gabinete do Prefeito Municipal de Serra olis do Iguaçu, 20 de Fevereiro de 2017.

LUIZ CA LOS FERI
Prefeito Municipal
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ANEXO I

1__ -r-r- o' o I - G R U PO OC U PA C I oN ArL_1-,)I_~O,,------FI-,S--rS_1O-'---N_A_L -I

I COD\CO CLASSE ,__N_í\_I_E_L-I -:--:--A--::-C-E-!.S-S-'(-)-A-----
I o 1.18 - l\ ADVOGADO I R ADVOGADO 11
Ia 1.1R - 13 A DVOGA DO li ---- ..--- ..' ---S--I---A-D-V-O-G'A DO 1II

01.18-C ADVOGADO 111 T__~ L- -,_______

N° DE VAGAS I C. HORÁRIA I ESCOLARIDADE I EXPERIÊNCIA
01 I 20 I 3° GRAU COMPLETO EM DIREITO I NÃO EXIGIDA

! SUMARIO DAS ATRIf3UIÇÕES
! Emitir pareceres jurídicos para todas as Secretarias Municipais, resolvendo problemas jurídicos de
I interesse dos superiores hierárquicos.

TAREFAS TI PICAS~----------------------------------------------------------------------------
• elaborar peças técnicas em geral, defendendo a entidade,
• Assistir os órgãos na elaboração e interpretação de contratos.
• Emitir pareceres.
•• Realizar estudos específicos sobre ternas e problemas jurídicos de interesse da entidade,
" Tratar e solucionar assuntos jurídicos,
• Redigir ou elaborar documentos jurídicos.
~ Prestar informações e esclarecimentos sobre Legislação e Normas no âmbito ela administração,
• Representar o Município perante aos Órgãos Judiciais.

Administrar o contcncioso da PIO fcitura. em todas as instâncias, acompanhando os processos
administrativos c judiciais, preparando recursos. impcirando mandados ck segurança ou tornando ns
providências necessárias IXII'(I gararuir os direitos e interesses ela empresa.

!li Analisar todos os tipos de contratos firmados pela Prefeitura e avaliar os riscos envolvidos, visando
garantir uma situação de segurança jurídica em todas as negociações c contratos firmados com
terceiros.

•• Orientar todas as áreas da Prefeitura em questões relacionadas com a área jurídica. visando garantir
que as decisões e procedimentos adorados estejam dentro da lei.

•• Acompanhar a participação nos processos licitarórios. tomando tocias as provroencras n ccessanas
para resguardar os interesses ela Prefeitura, inclusive fazendo irnpugnaçõcs quando necessário.

I •• Recomendar procedimentos internos, com objetivos preventivos, visando manter as atividades ela

I
· empresa dentro da legislação e evitar prejuízos.

h " Executéll' outras tarefas cOITclatas,
- -o' PRE-,--~--R-E--Q-l-Jl'-S-f1-,'(-)-S-------------- ..----

FORMA DE PROVIMENTO: CONCURSO PlIl1LICO~------------_-_-_-_-,_-:- __~ ----j

i FORMA DE ACESSO NAS CLASSES "11" E "'lIl" : 1': OMOÇ.ÃO;
O UT R OS I EQ U I S I TOS: fI A B I LlTA çA O P l( O FI S~ iTm-j j--'-A-L-=--I--'-~S-'I..:c)I--'-~c-í"""r-1C--A'-E-"-D-E-S-E--IV-lP-E-N-jI--{0-----1

II\!TELECTUAL E Rf.:CISTRO NO COi'\SE_UIO "i_~C O I\!A L DOS AD\'()(;/ DOS, ---'1

/


