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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 12/2019

"Dispõe sobre a criação da Procuradoria Jurídica da Câmara Municipal
de Rubinéia, cria e extingue cargo, e dá outras providências”.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL de Rubinéia,
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições
legais, FAZ SABER, que o Plenário aprovou e o Sr.
Prefeito Municipal sanciona e promulga a seguinte
Lei:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÃO PRELIMINAR

Artigo 1º - Fica criado dentro da estrutura organizacional da Câmara
Municipal de Rubinéia, a Procuradoria Jurídica que será regida pelos
cargos e disposições contidas nesta Lei.

CAPÍTULO II
DA ORGANIZAÇÃO E COMPETÊNCIA

Artigo 2º. A Procuradoria Jurídica da Câmara Municipal, disposta no
artigo 1º desta lei, será constituída dos seguintes cargos criados por
esta Lei: 

I – 02 (dois) Procuradores Jurídicos; 

II – 01 (um) Diretor Jurídico; 

§ 1º - O Diretor Jurídico da Câmara será nomeado em comissão pelo
Presidente da Câmara. 

§  2º  Os  cargos  de  Procurador  Jurídico  serão  providos  em  caráter
efetivo, mediante concurso de provas e títulos.

 Artigo  3º. À  Procuradoria  Jurídica  da  Câmara  Municipal,  órgão
integrante do Poder Legislativo Municipal, compete: 

I – exercer a representação judicial e extrajudicial da Câmara de
Vereadores  do  Município,  bem  como  a  consultoria  jurídica  do  Poder
Legislativo; 

II  –  exercer  as  funções  de  assessoria  técnico-jurídica  do  Poder
Legislativo; 

III – defender a Câmara Municipal em ações judiciais no âmbito de sua
competência; 
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IV – emitir parecer em consulta formulada pela Mesa Diretora, pelas
Comissões  Permanentes  ou  transitórias,  bem  como  as  consultas
formuladas por qualquer Vereador pertencente ao parlamento; 

V – auxiliar no controle da legalidade dos atos praticados pela Câmara
Municipal; 

VI – promover, com o auxílio da estrutura do Poder Legislativo, o
concurso público para Procurador Jurídico da Câmara Municipal. 

CAPÍTULO III
DO DIRETOR JURÍDICO

Artigo 4º - O Diretor Jurídico da Câmara Municipal será escolhido
dentre  advogados  regularmente  inscritos  na  Ordem  dos  Advogados  do
Brasil,  com  no  mínimo  dois  anos  de  experiência  na  área  e  prática
jurídica.

§ 1º – O Diretor Jurídico será nomeado em comissão pelo Presidente da
Câmara, com status Diretor ou Chefe de Departamento.

Artigo 5º - São atribuições do Diretor Jurídico: 

I – dirigir a Procuradoria Jurídica da Câmara Municipal, superintender
e coordenar suas atividades e orientar-lhe a atuação de acordo com as
determinações da Presidência; 

II – propor ao Presidente da Câmara sugestões de melhoria e otimização
das  atividades  parlamentares,  bem  como  a  anulação  de  atos
administrativos em desacordo com a legislação ou prejudiciais à imagem
e dignidade da Câmara Municipal; 

III – propor ao Presidente, mudanças, atualizações e aperfeiçoamento
da legislação interna da Câmara Municipal; 

IV – receber citações, intimações e notificações nas ações em que a
Câmara Municipal seja parte; 

V – assessorar aos demais Departamentos ou Setores da edilidade na
elaboração de atos de conteúdo jurídico; 

VI – elaborar pesquisas e estudos necessários ao processo de tomada de
decisão por parte dos vereadores e da Mesa Diretora;
 
VII  –  outras  funções  correlatas  por  ordem  ou  determinação  do
Presidente da Câmara. 

CAPÍTULO IV
DOS PROCURADORES JURIDICOS 
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Artigo 6º. O cargo de Procurador Jurídico será provido em caráter
efetivo,  após  prévia  aprovação  em  concurso  público  de  provas  e
títulos, obedecendo-se, nos atos de nomeação, à ordem classificatória.

Artigo  7º. Os  Procuradores  Jurídicos  tomarão  posse  perante  o
Presidente  da  Câmara,  mediante  compromisso  formal  de  estrita
observância  das  leis,  respeito  às  instituições  democráticas  e
cumprimento dos deveres inerentes ao cargo. 

Artigo 8º. São atribuições dos Procuradores Jurídicos: 

I – representar a Câmara Municipal em juízo, ou fora dele, ativa e
passivamente, e promover sua defesa em todas e quaisquer ações; 

II – estudar ou examinar documentos jurídicos e de outra natureza,
analisando seu conteúdo, com base no ordenamento jurídico, para emitir
pareceres fundamentados na legislação vigente; 

III  –  acompanhar  processos,  redigir  petições  para  defender  os
interesses da Câmara Municipal;

IV - elaborar informações a serem prestadas à autoridades judiciárias
ou ao Ministério Público; 

V – redigir documentos jurídicos, minutas e contratos ou informações
de natureza jurídica e pertinentes a litígios oriundos de todos os
ramos do direito, aplicando a legislação em questão, para utiliza-los
em defesa da Câmara Municipal; 

VI - emitir parecer sobre matérias relacionadas a processos judiciais
ou administrativos em que a Câmara tenha interesse; 

VII – apreciar previamente e emitir pareceres sobre os processos de
licitação, sindicância, analisar as minutas de contratos, convênios,
acordos, e demais atos relativos a obrigações assumidas pela Câmara
Municipal;

VII – examinar projetos de leis, resoluções, justificativas de vetos,
emendas, regulamentos e outros atos de natureza jurídica;

VIII – auxiliar sob o aspecto jurídico, as comissões permanentes nos
trabalhos de suas respectivas competências;  

IX  –  apreciar  todo  e  qualquer  ato  que  implique  em  analise  de
legalidade do ato administrativo a ser praticado pela Presidência da
Câmara;
 
X – subsidiar os demais órgãos em assuntos jurídicos e desempenhar
outras funções correlatas;

XI  –  receber  na  ausência  da  Presidência  ou  do  Diretor  Jurídico,
citações,  intimações  e  notificações  nas  ações  em  que  a  Câmara
Municipal seja parte;   
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XII  –  manter  contato  com  consultoria  técnica  especializada  e
participar de eventos específicos da área referente à Administração
Pública.      

CAPÍTULO V
DO REGIME JURÍDICO

Artigo 9º. O regime jurídico do Diretor Jurídico e dos Procuradores
Jurídicos é o estatutário, previsto na Lei Complementar Municipal nº
14/1998. 

CAPÍTULO VI
DAS PRERROGATIVAS E DEVERES

Artigo 10 -  Aos Procuradores Jurídicos aplicam-se as vedações e as
incompatibilidades  previstas  na  Lei  8.906,  de  4  de  julho  de  1994
(Estatuto da Advocacia). 

Artigo 11 - São prerrogativas dos Procuradores Jurídicos:

 I – não ser constrangido de qualquer modo a agir em desconformidade
com sua consciência ético-profissional; 

II  –  requisitar,  sempre  que  necessário,  auxílio  e  colaboração  das
autoridades públicas para o exercício de suas atribuições; 

III – requisitar das autoridades competentes certidões, informações e
diligências necessárias ao desempenho de suas funções; 

IV – ingressar livremente em qualquer departamento da Câmara Municipal
e requisitar documentos e informações úteis ao exercício da atividade
funcional. 

Artigo 12. São deveres dos Procuradores Jurídicos:

I – assiduidade; 

II – pontualidade; 

III – urbanidade; 

IV – lealdade às instituições a que serve; 

V – desempenhar com zelo e presteza, dentro dos prazos, os serviços a
seu cargo e os que lhe forem atribuídos pelo Diretor Jurídico; 

VI – guardar sigilo profissional; 

VII  –  representar  à  Diretoria  Jurídica  sobre  irregularidades  que
afetem o bom desempenho de suas atribuições; 

VIII  –  participar  de  seminários,  cursos  de  treinamento  e  de
aperfeiçoamento profissional. 



CÂMARA MUNICIPAL DE RUBINÉIA
C.N.P.J  65.713.521/0001-31 – (17) 3661-1282

EMAIL: camararub@terra.com.br
CEP: 15790-000 – RUBINÉIA – ESTADO DE SÃO PAULO

CAPÍTULO VII
DA REMUNERAÇÃO E CARGA HORÁRIA 

Artigo 13 -  Os cargos descritos no artigo 2º da presente Lei, terão
referências de vencimento e carga horaria semanal em conformidade com
o que segue:

I – Diretor Jurídico: Jornada Semanal de 20 h, Referência II, Anexo
IV, da Lei Complementar nº 083/2012;

II – Procurador Jurídico: Jornada Semanal de 20 h, Referência II,
Anexo IV, da Lei Complementar nº 083/2012;

CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 14 - Fica extinto o cargo de Assessor Jurídico, de provimento
em comissão, por livre designação pelo Presidente da Câmara, constante
na Lei Complementar nº 83/2012.

Artigo 15 - Fica a Mesa Diretora autorizada a regulamentar a presente
lei, caso seja necessário.

Artigo  16  -  Faz  parte  integrante  desta  Lei  o  anexo  relatório  de
estimativa do impacto orçamentário financeiro, conforme disposto no
artigo 16 da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000
(Lei de Responsabilidade Fiscal).

Artigo  17  -  As  despesas  decorrentes  da  execução  da  presente  lei
correrão à conta de verba própria consignada no orçamento vigente,
suplementadas se necessário.

Artigo 18 -  Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Câmara Municipal de Rubinéia, 08 de Abril de 2019.

      Claudelino Balbino de Oliveira          João Barbi Dogui
           Presidente da Câmara                Vice Presidente 

   

          Osvaldo Lugato Filho               Paulo Xavier de Jesus  
             1º Secretário                      2º Secretário     
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JUSTIFICATIVA AO PROJETO 

Nobres Vereadores:

A Mesa Diretora desta Augusta Casa de Leis,
vem através de seu Presidente, respeitosamente perante Vossas
Excelências, apresentar o presente Projeto de Lei Complementar o
qual dispõe sobre a criação da Procuradoria Jurídica, cria e
extingue cargo, e dá outras providências.

O Projeto de Lei Complementar em questão tem
por objetivo cumprir as obrigações firmadas junto ao Ministério
Público do Estado de São Paulo, através do TAC – referente ao
Inquérito  Civil  nº  14.0421.0001300/2018-1,  celebrado  junto  ao
Ministério Público do Estado de São Paulo, através da Primeira
Promotoria de Justiça de Santa Fé do Sul.

Conforme  previsto  no  referido  Termo  de
Ajustamento  de  Conduta,  esta  Presidência  deve  protocolar  no
prazo improrrogável de 60 dias a contar da assinatura do TAC,
Projeto de Lei visando a criação de Procuradoria, disciplinando
sua estrutura mínima de trabalho(Cláusula Segunda). 

Contando com a alta compreensão e colaboração
de Vossa Excelência e nobres pares, aproveitamos para reiterar
nossos protestos de estima, consideração e apreço.

Câmara Municipal de Rubinéia, 08 de Abril de 2019

Claudelino Balbino de Oliveira
Presidente da Câmara
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