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RESOLUÇÃO No 010/2003 

(Dispõe sobre a criação da 
Procuradoria Jurídica Legislativa e 
transforma o cargo de Assistente 
Técnico Legislativo para 
Procurador Jurídico mantendo a 
mesma referência e vantagens do 
cargo em transformação, e dá 
outras providências.). 

A CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM, através de sua 
mesa diretiva, no uso de suas atribuições legais dispõe: 

CONSIDERANDO, que a Lei Orgânica do Município em seu 
artigo 39 inciso IX determina a criação, alteração e extinção de 
cargos públicos e fixação de suas respectivas remunerações. 

CONSIDERANDO, que o Regimento Interno desta Casa de 
Leis, letra "B", e "C" inciso VI do artigo 251, dispõe como instrumento 
legal para a criação, transformação e extinção de cargos, empregos e 
funções de seus serviços, bem como para a fixação de remuneração 
de seus servidores, observados os dispositivos constitucionais e 
orgânicos municipais deva ser realizada por Resolução. 

CONSIDERANDO, que a Lei municipal n° 901 de 06 de abril 
de 1998, a Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim, procedeu a 
reformulação e reestruturação dos cargos da Administração Direta. 

CONSIDERANDO, que as Resoluções ns. 03/1965, 001/1990, 
001/1997, 002/1998, 006/2003 e 007/2003, extinguiu, criou, e transformou 
cargos, efetivos em comissão e vice-versa, tornando-se uma 
verdadeira barafunda, na Administração Pública Legislativa. 

CONSIDERANDO que a Prefeitura do Município de Biritiba 
Mirim, através da Lei 1154/2003, criou a PROCURADORIA JURÍDICA 
GERAL DO MUNICÍPIO DE BIRITIBA MIRIM, e que no artigo 199 da Lei 
699/1992 Lei do Regime Jurídico dos Servidores Municipais da 
Administração Executiva Municipal que determina a aplicação aos 
servidores da Câmara Municipal, cabendo ao Presidente as 
respectivas atribuições inerentes q uanto a sua aplicação. 
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CONSIDERANDO que o cargo de Assistente Técnico 
Legislativo é privativo para advogado regularmente inscrito na Ordem 
dos Advogados do Brasil e a denominação do cargo perante o Centro 
de Estudo e Pesquisa da Administração Municipal da Fundação Faria 
Lima- "CEPAM", o referido cargo de Assistente Técnico Legislativo têm 
como escolaridade o nível obrigatório de segundo grau. 

CONSIDERANDO que o ocupante do cargo de Assistente 
Técnico Legislativo é privativo somente para advogados regularmente 
inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil e seu curso que é por 
imposição legal é o de Curso de Terceiro Grau, ou seja, o de Nível 
Superior de Bacharel em Ciência Jurídicas com a habilitação 

'-- reconhecida pela Ordem dos Advogados do Brasil. 

CONSIDERANDO, que as determinações sobre receita e 
despesas em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal em 
especial contido nos artigos 18, "usque" 24 e do disposto do artigo 37 e 
incisos e no § 1 o do artigo 169 da Constituição Federal não ferem a 
presente criação do Procuradoria na âmbito desta Casa de Leis e a 
transformação do cargo. 

RESOLVE: 

Artigo 1 o - Fica criado na Câmara Municipal de Biritiba 
Mirim a Procuradoria Jurídica Leg islativa do Município de Biritiba Mirim 
com a transformação do cargo de Assistente Técnico Legislativo 
referência. 15 (quinze), de provimento em comissão, para o cargo de 
Procurador Jurídico referência 15 (quinze) de provimento em comissão 
na Câmara Municipal de Biritiba Mirim. 

Parágrafo 1 o - A carga horária será de 20 horas semanais 
nos termos do artigo 20 da Lei Federal 8906/1994 e da Lei Municipal 
1154/2003. 

Parágrafo 2° - Será concedido adicional de dedicação 
exclusiva ao servidor ocupante deste cargo no percentual de 30% 
(trinta por cento). 

Artigo 2° - As atribuições funcionais do cargo de 
Procurador Jurídico da Câmara Municipal de Biritiba Mirim são as 
seguint~s: 
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Parágrafo único - O Procurador Jurídico da Câmara 
Municipal assessora e representa juridicamente a Câmara Municipal de 
Biritiba Mirim, e representa em juízo ou fora dele, nas ações em que 
esta for autora, ré ou interessada, para assegurar os direitos pertinentes 
ou defender seus interesses, atos e prerrogativas da Presidência, da 
Mesa Diretora e dos Vereadores, desde que, estes no pleno exercício 
de suas funções legislativas. 

"a" - Estuda e ou examina documentos jurídicos e de outra 
natureza, analisando seu conteúdo, com base nos códigos, leis, 
jurisprudências e outros doeu mentes, para emitir pareceres 
fundamentados na legislação vigente. 

"b" - Apura ou complemento informações levantadas, 
acompanhando os processos judiciais e administrativos em todas as 
suas fases e representando a parte que é mandatária em juízo, para 
obter os elementos necessários à defesa ou acusação. 

"c"- Representa a entidade de direito público em juízo ou 
fora dele, acompanhando o processo redigindo petições, para 
defender os interesses da Câmara Municipal. 

"d" - 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 a administração de 
recursos humanos desta Câmara, visando assegurar o cumprimento de 
leis e regulamentos. 

"e" - Redige documentos jurídicos, pronunciamentos, 
minutas e informações sobre questões de natureza administrativa, 
fiscal, civil, comercial, trabalhista, penal e outras, aplicando a 
legislação em questão, para utiliza-los na defesa da Administração 
Legislativa Municipal. 

"f" - Examina o texto dos projetos de Leis que são 
deliberados pela Mesa Diretora, bem como, as emendas propostas e 
pareceres prévios e assessoramento e pareceres conclusivos das 
comissões permanentes e das especiais. 

"g" - Manter contatos com as consultorias técnicas 
especializadas e participar de eventos específicos da área, para se 
atualizar nas questões jurídicas pertinentes a Administração Pública e 
executa outras tarefas correlatas que forem determinadas pela 

~ autor"dade SUf:?erior. 
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"h"- Compreende as tarefas de assessorar a presidência e 
a mesa diretora, as comissões permanentes e especiais, bem como, os 
Srs. Vereadores no desenvolvimento dos trabalhos legislativos e 
jurídicos, com a elaboração dos pareceres de admissibilidade 
favorável ou contrário a tramitação, diante da legalidade, 
constitucionalidade e da Técnica de Redação, quanto aos Projetos de 
Leis, Atos, Resoluções, Requerimentos e Indicações apresentadas para 
apreciação, deliberação e aprovação. 

Artigo 3° - As despesas constantes com a execução da 
presente RESOLUÇÃO correrão por conta das dotações próprias do 
orçamento vigente. 

Artigo 4° - Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Câmara Municipal de 1riti 1 a Mirim, 30 de junho de 2003. 
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Presidente da Câmara 

1 o Secretário 2° Secretário 

Registrada e publicada na Secretaria da Câmara 
Municipal, e afixada no Quadro de Editais, na mesma data supra. 

Madalena Ro~s de Maraes 

Diretora de Secretaria 


