
AUTÓGRAFO DE LEI Nº- 018 - DE 23 DE MAIO DE 2019.

(Dispõe sobre a criação de cargo em comissão e dá outras providências)

JOÃO CARLOS GOUVÊA, Presidente da Câmara Municipal
de  Dolcinópolis,  Comarca  de  Estrela  D’Oeste,  Estado  de
São Paulo, no uso de suas atribuições legais.

F A Z  S A B E R que a Câmara Municipal de Dolcinópolis,
aprovou  na  íntegra  o  Projeto  de  Lei  n°  003/2019,  sob
protocolo n°- 023/2019, de 17 de maio de 2019.

A Câmara Municipal promulga o seguinte AUTÓGRAFO:

Artigo  1º.  Fica  criado  no  Quadro  dos  Cargos  de  Provimento  em
Comissão, da Câmara Municipal, o seguinte cargo:

Cargo: Assessor da Área Jurídica
Referência: 35
Carga Horária Semanal: 20 horas
Requisito de Admissibilidade: Curso Superior em Direito, com inscrição na Ordem 
dos Advogados do Brasil – OAB.

Função:- Assessorar e representar juridicamente a Câmara Municipal em juízo ou
fora dela, nas ações em que esta for autora ou interessada, para assegurar os
direitos pertinentes ou defender seus interesses. Assessorar todos os serviços
administrativos, bem como as Comissões, permanentes ou temporárias, emitindo
pareceres jurídicos  e  administrativos  fundamentados na legislação vigente,  na
elaboração de editais, contratos, projetos de leis, resoluções, emendas, decretos,
portarias, vetos e todos os assuntos de interesse da Câmara Municipal e ainda
acompanhar e defender os interesses da Edilidade nos feitos em andamento ou
que  possam  surgir  em  todas  as  esferas  jurídicas  ou  administrativas,
departamentos  públicos  Federais,  Estaduais  e  Municipais,  inclusive  perante  o
Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, assessorando o Presidente,
Vereadores e Funcionários do Legislativo, para o bom cumprimento da legalidade,
moralidade,  impessoalidade  e  eficiência,  contribuindo para  uma boa e  correta
condução dos trabalhos da Câmara Municipal de Vereadores de Dolcinópolis/SP. 

Artigo 2º. As despesas decorrentes com a execução da presente Lei
serão  cobertas  com  os  recursos  consignados  no  Orçamento  vigente,
suplementadas se necessários. 

Artigo  3º.  Esta  Lei  entrará  em  vigor  na  data  de  sua  publicação,
revogando-se as disposições em contrários.



CÂMARA MUNICIPAL DE DOLCINÓPOLIS-SP.

“Plenário Claudomiro Pereira Paschoa”

Em 23 de maio de 2019.

JOÃO CARLOS GOUVÊA                     WELLINGTON CARLOS DOS SANTOS
Presidente                      Primeiro Secretário

 Registrado em livro próprio e publicado por afixação em local
de acesso ao público, nos termos da Lei Orgânica do Município.
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Diretora Geral


