
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERINIA 
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LEI N.° 2.312, DE 05 DE ABRIL DE 2018. 

DISPOE SOBRE A CRIAcAO, ATuALIzAcA0 

FUNCIONAL E 0RGANIzAcA0 DA 

ASSESSORIA JURIDICA DA PREFEITURA DO 

MUNICIPIO DE SEVERINIA E DA OUTRAS 

PROVIDENCIAS, NA FORMA E coNDicoEs 

QUE ESPECIFICA. 

CELSO DA SILVA, Prefeito do MunicIpio de Severinia, Estado 

de São Paulo, no uso de suas atribuiçOes legais. 

FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona 

e promulga a seguinte Iei: 

Art. 1.0  A Assessoria JurIdica, criada a partir desta lei, passa a 

ter as seguintes competências: 

I - Exercer, privativamente, a representaçao judicial do 

Municipio, atuar extrajudicialmente em defesa dos seus interesses e oficiar 

obrigatoriamente no controle interno da legalidade dos atos do Poder Executivo 

municipal; 

II - Promover, em conjunto corn os demais orgaos municipais, 

a inscriçao da divida ativa do Municipio, bern como proceder a sua cobrança 

judicial e extrajudicial; 

III - Exercer funcOes de consultoria jurIdica da Administraçao 

direta, no piano superior, inclusive no que respeita as decisOes administrativas, 

bern como emitir pareceres, normativos ou nao, para fixar a interpretação da 

Administraçao: 

IV - Elaborar minutas de informaçOes a serern prestadas ao 

Poder Judiciãrio em rnandados de seguranca e outras acOes impetradas contra 
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atos do Prefeito e de Secretãrios Municipais ou autoridades do mesmo nivel 

hierárquico; 

V - Sugerir ao Prefeito a propositura de representaçao de 

inconstitucionalidade de quaisquer normas municipais, bern como minutar a 

correspondente petiçao e as informaçOes que devam ser prestadas ao Poder 

Judiciàrio: 

VI - Defender as interesses do Municipio junta aos 

contenciosos administrativos, 

VII - Assessorar a Prefeito e as Secretários Municipais na 

elaboração de prajetos de leis, de decretos e de outras atos administrativos; 

VIII - Opinar, quando solicitada, sobre providéncias de ordem 

juridica em razão do interesse püblico e pela aplicaçao das leis vigentes: 

IX - Propor ao Prefeito e aos Secretários Municipais a 

expedicao de normas legais ou regulamentares de natureza geral; 

X - Propor ao Prefeito medidas de caráter jurIdico que visern 

a proteger a patrimônio e aperfeiçoar as práticas administrativas; 

XI - Elaborar minutas ou opinar sabre as que sejam 

elaboradas pelos diversos setores do Municipio, conforme a caso, de editais de 

Iicitacao, contratos, convénios, ajustes e acordos, inclusive as de natureza 

trabaihista, e de qualquer outro ato de contrataçao a ser celebrado pelo Municiplo; 

XII - Opinar sobre consuitas e encaminhamento de 

infarmaçOes ao Tribunal de Contas do Estado; 

Xlii - Examinar as manifestaçOes e expedientes de natureza 

juridica dos órgaos e repartiçOes do Municipio: 

XIV - Opinar, par salicitaçaa das autoridades competentes, 

nos processos administrativos; 

XV - Supervisianar a assessaria juridica 

MunicIpio: 
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XVI - Desempenhar outras atribuiçOes que Ihe forem 

amente cometidas pelo Prefeito. 

Art. 2.° A Assessoria JurIdica será dftigida, administrada e re-

presentada pelo Assessor Juridico Chefe, advogado designado exciusivamente 

pelo Prefeito para o exercicio dessa funcao. 

Parágrafo ünico. A designacao para o exercIcio da funcao de 

Assessor Juridico Chefe sera feita por Portaria, podendo o designado ser 

destituido dessa funcao a qualquer tempo. 

Art. 3. 0  A funcao de Assessor Juridico Chefe deverà ser 

ocupado por advogado Iivremente designado pelo Prefeito, competindo-Ihe, além 

de outras atribuicOes fixadas por Decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal, 

as seguintes: 

- Exercer a direçao superior da Assessoria Juridica: 

II - Superintender e coordenar as atividades da Assessoria 

J u rid ica 

Ill - Despachar diretamente corn o Prefeito; 

IV - Expedir instrucOes sobre o funcionamento da Assessoria 

J u rid ica 

V - Elaborar todas as espécies de minutas de atos de 

contratacao, inclusive contratos de gestao em que esteja envolvida a Assessoria 

J u rid i ca 

VI - Propor o provimento dos cargos iniciais de carreira, 

propor promocOes e exoneracOes, bern como todo e qualquer ato que importe em 

provimento ou vacância dos cargos da Assessoria Juridica: 

VII - Propor ao Prefeito o preenchimento 

comissão e do quadro de apolo da Assessoria Juridica; 
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VIII - Apresentar ao Prefeito, no inIcio de cada exercicio, 

o das atividades do ano anterior da Assessoria Juridica, e sugerir medidas 

ivas e administrativas adequadas ao seu aperfeiçoamento 

IX - Propor a instauração de sindicâncias e processos 

administrativos disciplinares: 

X - Aplicar sançoes disciplinares aos servidores da 

Assessoria Juridica; 

XI - Avocar encargo de qualquer subordinado, podendo 

atribui-lo a outro, e designar assessor juridico para executar trabaiho especIfico: 

XII - Solicitar ao Prefeito que atribua caráter normativo a 

parecer emitido pela Assessoria JurIdica, vinculando a Administracao direta e 

indireta, inclusive fundacOes, ao entendimento estabelecido; 

XIII - Solicitar motivadamente ao Prefeito autorizaçao para: 

a) Não propositura ou a desistência de açoes ou medidas 

judiciais, especialmente quando o valor em questao não 

justifique a licle ou, quando do exame da prova ou da 

situaçao juridica, ficar evidenciada a improbabilidade de 

resultado favorável ao MunicIpio; 

b) Dispensa de interposiçao de recursos judiciais ou a 

desist(§ncia dos já interpostos, especialmente em face da 

jurisprudéncia predominante; 

c) Composicao em processos administrativos ou judiciais, 

resguardados os interesses do Municipio: 

XIV - Propor ao Prefeito a expediçao do Regimento Interno da 

Assessoria Juridica; 

XV - Delegar atribuiçOes aos seus subordinados: 

XVI - Exercer outras atividades correlatas. 

Parágrafo ünico. Ao Assessor Juridico Chefe compete ainda 

as atribuicOes comuns a todos os Secretários Municipais, conforme disposto na 

legislacao"t 1 
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Art. 4. 1  A Assessoria JurIdica terá seu quadra de servidores, 

a ao regime juridico aplicável aos servidores municipais e as normas 

que forem fixadas em seu estatuto. 

Art. 5.° Para a exercicio de suas finalidades a Assessoria 

Juridica se organizará da seguinte forma: 

- Assessor Juridico Chefe: 

II - Divisao de Advocacia Consultiva, e de Apoio a LicitaçOes 

e Contratos; 

III - Divisão de Advocacia Contenciosa, Processos CIveis e 

Trabaihistas. 

IV - Divisão de Advocacia de ExecucOes Fiscais. 

§ 1.0 A funcao de Assessor JurIdico Chefe será de designaçao 

exciusiva do Prefeito, nomeado e destituldo par Portaria, advogado devidamente 

inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil e sempre oriundo do quadro de 

servidores municipais da Administraçao Direta. 

§ 2.° As funcOes de Diretor de Divisão e as de Chefe de Setor 

serão de designacao exclusiva do Prefeito, par indicaçao do Assessor Juridico 

Chefe, nomeados e destituidos par Portaria, sempre oriundos do quadra de 

servidores municipais da Administracao Direta ou Indireta. 

§ 3. 1  0 Assessor JurIdico Chefe farâ jus, durante a periodo 

em que exercer tal funcao, a uma "Gratificaçao de Funçao" de valor mensal de R$ 

1 .000,00 (Mil Reais), vedada para cargos em comissão. 

§ 
40 Os Diretores de Divisão farão jus, durante a periodo em 

que exercerem tais funcOes, a uma "Gratificaçao de Funcao' de valor mensal de 

R$ 600,00 (Seiscentos Reais), vedada para cargos em comissão. 
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§ 5•o Os Chefes de Setores farão jus, durante a periodo em 

que exercerem tais funçOes, a uma Gratificacao de Funçao" de valor mensal igual 

a R$ 300,00 (Trezentos Reais), vedada para cargos em comissão. 

§ 6. 1  Tais gratificaçOes de funcOes serão reajustadas na 

mesma data e nos mesmos indices em que ocorrer a revisão geral dos 

vencimentos dos servidores pUblicos municipais. 

§ 7. 0  Os Diretores de Divisão e as Chefes de Setores deverao, 

necessariamente, estar inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil. 

§ 8. 1  A distribuiçao funcional dos servicos entre as areas, bern 

coma seu organograma. será objeto de Decreto do Prefeito. 

§ 
9•0 A gratificacao de funcao de que trata as §§ 30 ,  40 e 50  

deste artigo não sera incorporada, em nenhurna hipótese. ao  saiário/vencimento 

dos servidores ocupantes da funcao gratificada. 

Art. 6. 1  As despesas decorrentes da presente Lei correrão par 

conta de dotacOes proprias do Municipio, consignadas no corrente exercicio 

financeiro, no orcarnento da Assessoria Juridica, suplernentadas se necessário. 
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Art. 7•0  Esta lei entra em vigor na data de sua publicacao, 

as as disposiçOes em contràrio. em especial a Lei Municipal n.° 1.368/01 e 

es alteraçOes. 

Prefeitura Municipal de Severinia. em 05 de Abril de 2018. 

czit:f7 
CELSO DA SILVA 
Prefeito Municipal 

Eu Eliana Terezinha Pagiato. na  qualidade de Escriturâria, respectivamente provi 

o registro na Secretaria Municipal e publiquei no Diârio Oficial Eletrônico desta 

Municipalidade. 

cAlf L I A N A T E R E~ %"H (: P AC(GJ  ~Ao__ 
Escrituraria 
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