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ESTADO DA PARAíBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ N° 08.778.755/0001-23

Dispõe sobre a criação do de
Consultoria e Assessoria Jurídica e revoga dispositivos
anteriores contrénos a esta lei e dá outras
providencias.

o Prefeito Municipal de Arara no uso de suas atribuições, que lhe são
conferidas pelo disposto no Artigo 68, inc. /li da LEI ORGÂNICA DO MUNiCíPIO
DE ARARA~ faz saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono a seguinte
Lei:

Art. 1° - Fica criado o Gabinete de Consultoria e Assessoria Jurídica, organizado
e disciplinado na forma desta lei.

Art. 2° - O Gabinete de Consultoria e Assessoria Jurídica, órgão específico
singular, diretamente subordinado ao Prefeito Municipal, tem por finalidade:

I. Assessorar e orientar o Prefeito Constitucional;

11. Atuar juridicamente em todos os processos judiciais e administrativos,

emitindo pareceres ou orientando em eventuais consultas formuladas por Agentes da

Administração e em face de requerimentos formulados por cidadãos, contribuintes ou

servidores públicos municipais, nos quais pretendam obter certidões ou defesa de

direito de natureza pessoal, fiscal e tributária ou funcional;

111. Emitir pareceres sobre a legalidade e formalidades dos processos

Iicitatórios;

IV. Revisar e assessorar a construção elou formulação de contratos em geral,

decretos, regulamentos, editais, anteprojetos de lei, e assessorar todos os órgãos da

Administração municipal em todos os atos jurídicos, assim como os atos

adm inistrativos, quando couber;

V. Manter rigoroso controle documental dos seus próprios atos, e de forma

física e virtual sistemática dos atos normativos municipais, tornando possível sua

conservação e proteção, além de cumprir os requisitos do princípio de publicidade;
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VI. Fornecer orientação jurídica às comissões de sindicância e processos

administrativos disciplinares, zelando para que sejam cumpridos rigorosamente os

princípios do contraditório e da ampla defesa;

VII. Exercer, quando necessário, suas atribuições perante esta edilidade

conforme demais normas específicas;

Art. 3° - Fica o quadro funcional deste gabinete formado pelos seguintes cargos de
mesma hierarquia funcional e remuneração respectiva:

I. Um cargo de Consultor Jurídico que terá remuneração de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais);

11. Um cargo de Assessor Jurídico J1 que terá remuneração de R$ 3.200,00 (três
mil e duzentos reais);

111. Dois cargos de Assessor Jurídico J2 que terão remuneração de R$ 2.000,00
(dois mil reais).

§1° - Não haverá hierarquia funcional entre os cargos dos incísos I, II e ll!

§2° - As atribuições do gabinete serão exercidas por ambos os cargos, ficando
todos diretamente subordinados ao Prefeito Constitucional.

§3° - Os cargos serão ocupados por servidores comissionados, sendo de natureza
ad nutum devido a necessidade de confiança intrínseco a atividade a ser executada.

Art.4° - Fica revogado a Lei Municipal N° 017/2013.

Art. 5° - As despesas relativas ao cumprimento desta Lei, correrão por conta de
dotações do orçamento vigente.

Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se quais quer
disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Arara-PB, __ de __ de 2018.

Jos Ailton Pereira da Silva
Prefeito Constitucional do Municlpio de AraralPB
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MENSAGEM AO PODER LEGISLATIVO

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores (as),

Pelo Presente, encaminho à apreciação deste Poder legislativo Projeto de Lei

que dispõe sobre a criação do Gabinete de Consultoria e Assessoria Jurídica e revoga

dispositivos anteriores contrários a esta lei e dá outras providencias.

Ante as inúmeras demandas judiciais em que o Município exerce polaridade

processual, e ante as próprias decisões administrativas da chefia do poder executivo

municipal necessitando de consulta e auxílio constante de advogados, torna-se urgente

a organização de um quadro funcional especificamente direcionado a essas atividades.

Diante da urgência em regularizar esse quadro funcional para melhor atender

as necessidades do Município, solicitamos aos nobres pares a aprovação desta

matéria.

Assim sendo, submeto à apreciação do Poder legislativo o presente Projeto de

Lei esperando sua aprovação e a transformação em Lei.

Renovo os votos de apreço e consideração aos membros deste Poder

Legislativo.

ARARA-PB, __ de de 2018.
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APROVADO

Luiz Iva dos Santos
Vereador/Presidente

~'~ek~-,
JoeJãiísonde Sousa Jos '

VereadorNice-Presidente Vereador/Secretário

NÃo COMPARECEU A REUNIÃO

Maria do Carmo Simplício da Silva
Vereadoraa,~

Ednaldo Fernandes de Almeida
Vereador

A A~ M Oed2c4zlJ;'< ~
Anésio Deodônio Moreno

Vereador

Marly Pereira de Morais
Vereadora

Vereador

~~~u,.,é?~
Er onaldo Chianca de Medeiros

Vereador

FOLHA DE VOTAÇÃO DOS VEREADORES DESTA CASA AO
PROJETO DE LEI N° 017/2018 DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO QUE
DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO GABINETE DE CONSUL TORIA E
ASSESSORIA JURíDICA E REVOGA DISPOSITIVOS ANTERIORES
CONTRÁRIOS A ESTA LEI E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

NA ~Q) SESSÃO ORDINÁRIA, SEGUNDO PERíODO
REGIMENTAL, DO PRIMEIRO BI~NIO (SEGUNDA SESSAQ~~~IMA
QUARTA LEGISLATURA REALIZADA EM OS DE il)( DE
2018.
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