(Prefeitura Municipalde GUzo fândia
"Paço Municipal Prefeito Antonio Pereira de Carvalho"
ESTADO DE SÃO PAULO

Lei Complementar n.° 032, de 12 de fevereiro de 2019.
"DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DA PROCURADORIA
JURÍDICA MUNICIPAL E DO CARGO EFETIVO DE
PROCURADOR JURÍDICO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS".
O PREFEITO MUNICIPAL DE GUZOLÂNDIA, Comarca de
Auriflama, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, etc...
FAZ SABER que a Câmara Municipal de Guzolândia
APROVOU e ele SANCIONA e PROMULGA a seguinte Lei:
DA PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL
Artigo

10

- A Procuradoria Jurídica do Município, corno órgão

autônomo da Administração Municipal, na defesa do interesse comum, da ordem jurídica e da
preservação do patrimônio público, dentre outras atribuições compete:
1 - Auxiliar na assistência direta e imediata ao Prefeito Municipal
na sua representação funcional e social;
II - Representar o Município em qualquer instância ou Tribunal,
em que este seja autor, réu, oponente ou assistente;
III - Representar o Município em juízo ou fora dele, cabendo-lhe
receber citações iniciais, intimações, notificações, comunicações e intimações de audiências e
de sentenças ou acórdãos proferidos nas ações ou processos em que o Município de Guzolândia
seja parte ou, de qualquer forma, interessado, e naqueles em que a Procuradoria do Município
deva intervir;
IV - Dar suporte jurídico em matérias administrativas, ao Prefeito
Municipal e aos Diretores dos Departamentos Municipais;
V - Deliberar sobre assuntos da área administrativa e de gestão
econômico-financeira no âmbito do órgão;
VI - Assinar ofícios e demais documentos pertinentes à sua área
de atividade;

VII - Assinar, juntamente com o Prefeito Municipal, as leis e os
atos administrativos pertinentes às suas atividades;
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VIII - Assinar, com vistas à consecução dos objetivos do órgão e
respeitada a legislação aplicável, convênios, contratos e demais ajustes com pessoas físicas ou
jurídicas, nacionais ou estrangeiras;
IX - Propor ao Prefeito, aos Diretores Municipais providências de
natureza jurídico-administrativa reclamadas pelo interesse público, inclusive a declaração de
nulidade ou a revogação de quaisquer atos administrativos, quando conflitantes com a
legislação em vigor ou com a orientação normativa estabelecida;
X - Recomendar ao Prefeito a arguição de inconstitucionalidade
de lei ou de norma de efeito legiferante;
XI - Consentir o ajuste de transação ou acordo e a declaração de
compromisso, quitação, renúncia ou confissão em qualquer ação em que o Município de
Guzolândia figure como parte;
XII - Orientar e propor as ações ou medidas necessárias para
resguardar os interesses do Município de Guzolândia;
XIII - Avocar, sempre que entender necessário ou que assim o
exigir o interesse público, o exame de qualquer ato negocial ou processo administrativo
envolvendo algum órgão da Administração Direta, assumindo a defesa do Município de
Guzolândia se entender conveniente e oportuno;
XIV - Sugerir ao Prefeito Municipal que confira caráter
normativo a orientação jurídica expedida pela Procuradoria do Município;
XV - Redigir, examinar e justificar os Projetos de Leis,
justificativas de vetos, Decretos, Portarias, Regulamentos, Contratos, Termos e outros
documentos de natureza jurídica, no âmbito de sua competência, ou sempre que solicitado;
XVI - Orientar e preparar processos administrativos;
XVII - Participar de comissão de procedimento administrativo
disciplinar processante;
XVIII - Emitir parecer jurídico em todos os procedimentos
administrativos, inclusive os relativos a desapropriação, alienação, aquisição, concessão de
direito real de uso,

concessão de uso e permissão de uso de imóveis;
XIX - Emitir parecer jurídico em todas as fases dos

procedimentos licitatórios;
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XX - Orientar procedimentos administrativos e emitir parecer
jurídico, quando solicitado, pela direção dos Departamentos Municipais;
XXI - Emitir parecer jurídico, quando solicitado pelo Prefeito
Municipal ou necessário por força de lei;
XXII - Requisitar documentos e informações a qualquer Setor
e/ou Departamento Municipal, no prazo de 05 (cinco) dias, quando do interesse do município;
XXIII - Manter atualizada a coletânea de leis municipais, bem
como, as legislações federal e estadual de interesse do município;
XXIV - Prestar orientação jurídica à Fazenda Pública Municipal,
acompanhando todos os procedimentos e processos de ordem fiscal;
XXV - Zelar pela observância e cumprimento dos prazos em
processos judiciais e em procedimentos administrativos;
XXVI - Emitir parecer em procedimentos administrativos
sindicantes e disciplinares; zelando pela regularidade processual e garantia da ordem jurídica,
da ampla defesa e do contraditório;
XXVII - Representar perante os órgãos competentes contra quem
de direito, na defesa dos interesses da municipalidade e da probidade administrativa;
XXVIII - Promover a execução da Dívida Ativa, após a remessa
do competente processo administrativo pela Fazenda Pública Municipal;
XXIX - Propor execuções fiscais e cobranças de créditos da
Fazenda Pública, quando do recebimento dos procedimentos administrativos e respectivas
certidões de dívidas ativas, competindo ainda zelar célere tramitação processual, preservando o
recebimento do crédito;
XXX - Informar a Fazenda Pública Municipal, os números dos
processos judiciais ajuizados, bem como, dos desfechos dos mesmos, para as providências
administrativas pertinentes;
XXXI - Interpor os respectivos recursos em todas as ações
ajuizadas, bem como, naquela proposta contra o município e ainda naquelas em que for
litisconsórcio;
XXXII - Prestar informações em mandados de segurança e
injunção;
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XXXIII - Prestar informações a requerimentos e requisições,
apresentar defesa em Inquérito Cível e Criminal, proposto pelo Ministério Público Estadual e
Federal;
XXXIV - Apresentar contestação e propor as respectivas ações
quando do interesse do município, acompanhando a tramitação e interpondo os respectivos
recursos a instâncias superiores;
XXXV Comunicar ao Departamento de Administração e
Finanças os precatórios a serem pagos para a inclusão nas leis orçamentárias;
XXXVI - Emitir parecer a precatórios e requisições de pequeno
valor, coordenando e encaminhando ao regular processamento;
XXXVII - Participar da elaboração do Plano Plurianual, da Lei de
Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual;
XXXVIII - Representar o Município perante o Tribunal de Contas
quando necessário;
XXXIX - Participar dos eventos promovidos pela administração
municipal buscando, sempre que necessário, promover a ordem, com dedicação e postura;
XL - Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas nesta Lei
ou outras correlatas e eventuais previstas para o referido cargo;
Artigo 2° - As atividades da Procuradoria Jurídica do Município,
serão coordenadas e supervisionadas por um Procurador designado pelo Chefe do Executivo.
Parágrafo único - A designação do Coordenador da Procuradoria
Município será anual, de forma alternada entre os Procuradores, iniciando-se pelo que mais
tempo de serviço tiver na Procuradoria Município.

DO CARGO DE PROCURADOR JURÍDICO
Artigo 30 - Fica criado e incluso na Estrutura Administrativa da
Prefeitura Municipal de Guzolândia, definida pela lei n.° 840/01, dois cargo de provimento
efetivo de "PROCURADOR JURÍDICO", com carga horária de 20 (vinte) horas semanais,
devendo ser cumprida jornada 04 horas diárias, com padrão de vencimento "W", no valor de
Av. Paschoal Guzzo, N°. 1065— FONE (17)36378700 - FAX 36371146— CEP:1 5355-000
CNPJ (MF) N°. 45.746.112/0001-24 e-mail: prefeituraguzoIandia.sp.gov.br

Prefeitura 99unicípalde GUZO Iândia
"Paço Municipal Prefeito Antonio Pereira de Carvalho"
ESTADO DE SÂO PAULO

R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mensais, e será regido pela Lei Complementar 07/2013 Regime Jurídico dos Servidores Públicos de Guzolândia.
Parágrafo Único - As atribuições do cargo criado pelo "caput"
deste artigo, são as constantes do Anexo 1, que fica fazendo parte integrante da presente Lei.
Artigo

40

- Aplicam-se ao cargo ora criado, toda a legislação

vigente no âmbito do território municipal.
Artigo 5° - As despesas decorrentes da execução da presente lei,
correrão por conta das verbas próprias orçamentárias, suplementadas, se. necessário.
revogando-se as

Artigo 61 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
s em contrário.
cipa1 de Guzolândia, 12 de fevereiro de 2019.

Luiz Antonio eira de Carvalho
Prefeito ânicipal
Registrado z • 1 ivro prós r' e iliib
Guzolândia, por afixação no Quadro

Anesio António Tenorio
Assessor Jurídico Adjunto
o na Secretaria da Prefeitura Municipal de
SUPRA.

Regina Antunes Pua te
Secretária
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ANEXO 1
DENOMINAÇÃO DO CARGO:

PROCURADOR JURÍDICO

JORNADA DE TRABALHO.

PROCESSO SELETIVO:

20 HORAS SEMANAIS (sendo 04 horas diárias)
UNIDADE DE LOTAÇÃO

CONCURSO PÚBLICO
ÁREA DE RECRUTAMENTO

PROCURADORIA MUNICIPAL
ESFORÇO MENTAL:
ESFORÇO FÍSICO:
Nenhum
Constante

AMPLA
ESFORÇO VISUAL:
Constante
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PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:
Descrição Sumária.- Assessora e representa juridicamente a Administração Pública Municipal e representa-a em
juízo ou fora dele, nas ações em que esta for autora ou interessada para assegurar os direitos
pertinentes ou defendes seus interesses.
Descrição Detalhada:
- Executar todas as atividades pertinentes à Procuradoria Jurídica Municipal.
- Estuda e examina documentos jurídicos e de outra natureza, analisando seu conteúdo com
base nos códigos, leis, jurisprudências e outros documentos, para emitir pareceres
fundamentados na legislação vigente;
- Apura ou completa informações levantadas, acompanhando o processo em todas as fases e
representando a parte que é mandatária em juízo, para obter os elementos necessários à
defesa ou acusação;
- Representa a organização em juízo ou fora dele, acompanhando o processo, redigindo
petições para defender os interesses da Administração Municipal;
- Presta assistência às unidades administrativas em assuntos de natureza jurídica, elaborando
e/ou emitindo pareceres nos processos administrativos, como licitações, contratos, distratos,
convênios, consórcios, questões trabalhistas ligadas à administração de recursos humanos,
sempre visando assegurar o cumprimento de leis e regulamentos;
- Promove a cobrança judicial da dívida ativa e de qualquer outro crédito do município,
visando o cumprimento de normas quanto a prazos legais para liquidação dos mesmos;
- Responsabiliza-se pela correta documentação dos imóveis da Administração Pública
Municipal, verificando documentos existentes, regularização e/ou complementação dos
mesmos para evitar e prevenir possíveis danos;
- Redige documentos jurídicos, pronunciamentos, minutas e informações sobre questões de
natureza da administração fiscal, civil, comercial, empresarial, bancária, previdenciária,
trabalhista, penal e outras de natureza correlatas, aplicando a legislação em questão, para
utilizá-los na defesa da Administração Municipal;
- Examina os textos dos projetos de leis que serão encaminhados à Câmara Municipal, bem
como as emendas propostas pelo Poder Legislativo, elabora pareceres, quando for o caso,
para garantir o cumprimento dos preceitos legais;
- Mantém contato com consultorias técnicas especializadas e participa de eventos específicos
da área, para se atualizar nas questões jurídicas pertinentes à Aclministraçao Municipal.

- Executa outras-tarefas correlatas determinadas pelo Superior Imediato.
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INICIATIVA/COMPLEXIDADE:

-

Executa tarefas de natureza complexa e especializada que requerem conhecimentos
técnicos e jurídicos, exigindo capacidade e discernimento para tomada de decisões, constante
aperfeiçoamento e atualização, recebe supervisão do Superior Imediato.
REQUISITOS PARA PROVIMENTO.
ESCOLARIDADE: Ensino Superior, com graduação em Direito e Inscrição na Ordem dos
Advogados do Brasil - OAB (Seccional São Paulo).
Se por qualquer motivo o servidor deixar de ter o registro profissional na OAB (seccional
SP) perderá seu cargo automaticamente por inviabilidade do exercício das funções.

RESPONSABILIDADES:
Dados confidenciais. total (lida com informações, dados e documentos de caráter reservado
e confidencial)
Patrimônio: pelos equipamentos, materiais e documentos que utiliza.
Se.urança de Terceiros: nenhuma.
Supervisão: Eventualmente coordena e supervisiona o trabalho e desempenho por servidores
de outras unidades, que tenham relação com a unidade jurídica.
AMBIENTE DE TRABALHO:

- Atividades de escritório.
- Trabalha em interação com as demais unidades administrativas do Município.
- Exerce jornada em horário normal e em sistema de plantões em qualquer dia da

semana e

horário, conforme programação das audiências ou necessidade da Administração.

- Está sujeito a trabalhos externos e viagens esporádicas.
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