
REPUBLICAÇÃO DA LEI Nº 1818 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2019 
 

CRIA, E REENQUADRA CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO, ALTERANDO LEI 
MUNICIPAL Nº 027/1999, RENUMERADA PARA LEI MUNICIPAL Nº 182, DE 09 DE 

SETEMBRO DE 1999, E SUAS LATERAÇÕES, BEM COMO ALTERA A LEI MUNICIPAL 
Nº 1537/2017, A QUAL ESTABELECE AS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
  

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

LEI: 
 

Art. 1º - Fica criado o cargo de provimento efetivo e sua respectiva vaga, descrições 
em anexo a esta Lei, cargo descrito abaixo: 

 

GRUPO OCUPACIONAL ADMINISTRATIVO 

Vagas  Denominação/classe Nível Acesso C. Horária 

 
01 

Advogado Geral 
Advogado Geral I 
Advogado Geral II 
Advogado Geral III 

 
QE U 
QE V 
QE X 

 
Advogado Geral II 
Advogado Geral III  
------------------------- 

 
30 
30 
30 

 
Art. 2º - O servidor ocupante do cargo efetivo de Advogado será reenquadrado neste 

novo cargo, com os respectivos direitos adquiridos. 
Parágrafo único – Fica reduzido para apenas 01 (um) cargo efetivo de advogado no 

quadro geral de servidores do Município de Serranópolis do Iguaçu, a ser provido mediante 
concurso público: 

 

Cargo Nº de Vagas Carga Horária 

Advogado 01 (uma) 20 (vinte) horas 

 
Art. 3º - Já os demais cargos e corpo da Lei Municipal nº 1456/2017, continuam 

inalterados, com exceção do cargo ora reenquadrado. 
 
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Serranópolis do Iguaçu, 26 de novembro de 2019. 
 
 
 

IVO ROBERTI 
Prefeito Municipal 



MANUAL DE OCUPAÇÕES 

01 – GRUPO OCUPACIONAL PROFISSIONAL 

CLASSE NÍVEL ACESSO A 

Advogado Geral 

Advogado Geral I 
Advogado Geral II 
Advogado Geral III 

 
QE U 
QE V 
QE X 

 
Advogado Geral II 
Advogado Geral III 
------------------------- 

Nº DE VAGAS C. HORÁRIA ESCOLARIDADE EXPERIÊNCIA 

01 30 Ensino Superior Completo NÃO EXIGIDA 

SUMÁRIO DAS ATRIBUIÇÕES 

Prestar assessoramento jurídico à Administração Pública, exercendo o controle interno da legalidade dos atos 
administrativos, representar a Administração, dentro e fora de seu território, perante juízos ou tribunais, propondo ações, 
determinando providências judiciais ou extrajudiciais, definindo o polo ativo e o passivo nas ações a serem propostas, e 
coordenar toda a área jurídica municipal, dando respaldo técnico aos servidores em geral, tanto na área jurídica quanto 
aos da administração como um todo. 

TAREFAS TÍPICAS 

 Elaborar peças técnicas em geral, defendendo a entidade; 

 Assistir os órgãos na elaboração e interpretação de contratos; 

 Emitir pareceres em todas as áreas administrativas no geral; 

 Realizar estudos específicos sobre temas e problemas jurídicos de interesse da entidade; 

 Tratar e solucionar assuntos jurídicos, bem como redigir ou elaborar documentos jurídicos; 

 Acompanhar, coordenar e dar respaldo jurídico nos processos de sindicância e PAD (Processos Administrativos 
Disciplinares); 

 Dar pareceres orientações quanto às questões trabalhistas municipais, acompanhando os processos realtivos à 
área de Recursos Humanos; 

 Prestar informações e esclarecimentos sobre Legislação e Normas no âmbito da administração; 

 Representar o Município perante aos Órgãos Judiciais; 

 Administrar o contencioso da Prefeitura, em todas as instâncias, acompanhando os processos administrativos e 
judiciais, preparando recursos, impetrando mandados de segurança ou tomando as providências necessárias 
para garantir os direitos e interesses da empresa; 

 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 e contratos firmados com  terceiros; 

 Orientar todas as áreas da Prefeitura em questões relacionadas com a área jurídica, visando garantir que as 
decisões e procedimentos adotados estejam dentro da lei; 

 Acompanhar a participação nos processos licitatórios, tomando todas as providências necessárias para 
resguardar os interesses da Prefeitura, inclusive fazendo impugnações quando necessário; 

 Recomendar procedimentos internos, com objetivos preventivos, visando manter as atividades da empresa 
dentro da legislação e evitar prejuízos; 

 Atender a consultas, no âmbito administrativo, sobre questões jurídicas, emitindo parecer, quando for o caso; 
revisar, atualizar e consolidar toda a legislação municipal; observar as normas federais e estaduais que possam 
ter implicações na legislação local, à medida que forem sendo expedidas, e providenciar na adaptação desta; 

 Estudar e revisar minutas de termos de compromisso e de responsabilidade, contratos de concessão, locação, 
comodato, loteamento, convênio e outros atos que se fizerem necessários a sua legalização; 

 Estudar, redigir ou minutar desapropriações, dações em pagamento, hipotecas, compras e vendas, permutas, 
doações, transferências de domínio e outros títulos, bem como elaborar os respectivos anteprojetos de leis e 
decretos;  

 Exercer outras atividades compatíveis com a função, de conformidade com a disposição legal ou regulamentar, 
ou para as quais sejam expressamente designados, e executar outras tarefas correlatas à função. 

PRÉ-REQUISITOS 

FORMA DE PROVIMENTO: CONCURSO PÚBLICO 

FORMA DE ACESSO NAS CLASSES “I” E “II”:  PROMOÇÃO; 

OUTROS REQUISITOS: HABILITAÇÃO PROFISSIONAL ESPECÍFICA E DESEMPENHO INTELECTUAL E 
REGISTRO NA ORDEM DOS ADVOGADOS. 

 


