Camara Municipal de Jesuania
Estado de Minas Gerais
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MUNICIPAL E D^ OUTRAS PROVIDENCIAS.

A Camara Municipal de Jesuania, Estado de Minas Gerais, no uso das
atribuig6es que lhe conferem a Constituigao da Republica Federativa do Brasil, a Lei
Organica do Municipio e os dispositivos correlatos do seu Regimento lnterno e
considerando, ainda, a necessidade urgente de se manter uma assessoria juridica no
ambito do Poder Legislativo para atendimento da demanda gerada APROVOU e eu
PRESIDENTA, PROMULGO a seguinte Resolugao:

Art. 1°. - Fica criado o cargo de Assessor Juridico, como cargo de
provimento comissionado, com 01 (uma) vaga, de recrutamento amplo, cuja nomeaeao
se clara em face de interesse ptlblico, atraves de Portaria emanada da Presidencia da
Camara Municipal.

Art. 2°. -Sera requisito para provimento no cargo criado no artigo 1° desta
Resolugao, ser Bacharel em Ciencias Juridicas, Advogado inscrito na OAB/MG Ordem dos Advogac!os do Brasil, Segao de Minas Gerais, bern como ter experiencia e
especializagao comprovada em Direito Pdblico e tera as seguintes atribuig6es:

I - Assessorar os setores da CAMARA MUNICIPAL, objetivando a
aplicabilidade de preceitos legais pertinentes, dando suporte tecnico e fornecendo
orientag6es aos servidores.
11 - Fornecer consultoria e assessoria ao Corpo de Vereadores da
CAMARA MUNICIPAL.

111 -Propor e defender a CAMARA MUNICIPAL em ag6es judiciais.

IV - Analisar e, quando o caso, elaborar contratos que nao invadam a
competencia dos demais cargos da Camara Municipal.
V - Assessorar, com emissao de parecer, as licitag6es no ambito da
CAMARA MUNICIPAL.

VI -Fazer-se presente na Sede da CAMARA MUNICIPAL, todas as vezes
em que for chamado a fim de assessorar os Vereadores.
Vll -Assessorar as Comiss6es no que lhe couber.
Vll - Elaborar e/ou digitar oficios, comunicados, relat6rios, portarias e
Outros.

Art. 7°. - Essa lei entra em vigor na data de sua publicagao.

Art, 8°. -Revogam-se todas as disposig6es em contrario.

