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  LEI Nº 260/2017 DE 18 DE AGOSTO DE 2017 
 
   SÚMULA: Altera  Vencimentos  e Simbologia  do   Cargo  de  Assessor 
                                          Jurídico,   no    Quadro   de   Cargos   de   Provimento    em  
                                          Comissão,  altera o Anexo “I” da Lei Municipal Nº 002/2001,  
                                          de   19   de   fevereiro   de   2001,  denominado “Tabela  de  
                                          Vencimentos    dos   Cargos   em   Comissão”, e  dá  outras 
             providências. 
    
   A CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL - ESTADO DO 
PARANÁ - APROVOU E EU, ADEMIR MULON, PREFEITO MUNICIPAL, 
SANCIONO A SEGUINTE LEI:   
 
   Art. 1º -  Fica alterado Símbolo de Referencia e vencimentos do Cargo 
de Provimento em Comissão de Assessor Jurídico “I”, símbolo “CC1”, de livre 
nomeação e exoneração do chefe do poder executivo, conforme abaixo descriminado 
: 

“ANEXO I 

TABELA DE VENCIMENTOS DOS CARGOS EM COMISSÃO 
 

DENOMINAÇÃO DOS CARGOS 
N.º DE 

CARGOS 
SIMBOLO 

REMUNERA
ÇÃO 

[...] [...] [...] [...] 
Assessor Jurídico “I” 1 CCAJ-GP 4.989,48 

 
   PARÁGRAFO ÚNICO - O detalhamento das atribuições inerentes ao 
Cargo de Provimento em Comissão, alterado na forma desta Lei, consta do respectivo 
Anexo I – Sintética e Analítica. 
 
   Art. 2º - Fica autorizado o Poder Executivo Municipal, dentro dos limites 
dos respectivos créditos, a expedir Decretos relativos à transferência de dotações de 
seu orçamento ou de créditos adicionais, de forma a adequá-los à nova estrutura 
organizacional. 
 
   Art. 3° - O impacto orçamentário-financeiro decorrente da alteração  do 
cargo de que trata este diploma, consta do respectivo Anexo II.  
 
   Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.   
 
   PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JORGE DUARTE CANTELE, DE 
CRUZEIRO -  ESTADO DO PARANÁ, EM 18 DE AGOSTO DE 2017. 
 
     
        Ademir Mulon 
        - PREFEITO MUNICIPAL - 
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ANEXO I 

 
DENOMINAÇÃO DO CARGO: ASSESSOR JURÍDICO  “I” 
SÍMBOLO: CCAJ-GP        
CONDIÇÕES DE TRABALHO:  
Carga horária semanal de 20 (vinte) horas. 
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:  
a) Idade: Mínima de 18 (dezoito) anos;  
b) Instrução: Curso superior;  
c) Habilitação funcional: Superior completo em Ciências Jurídicas e Sociais, 
reconhecido pelo MEC. Inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil (exame da OAB 
do estado de domicílio civil do Bacharel em Direito), em pleno gozo de todos os seus 
direitos. 
 
SUMÁRIO DA FUNÇÃO: 
Executar as determinações estabelecidas pelo Chefe do Poder Executivo e tudo o mais 
inerente aos encargos legais e atribuições pelo mesmo delegadas; prestar Assistência 
Jurídica ao Prefeito e a todas unidades administrativas da Prefeitura, em problemas de ordem 
jurídica e outras matérias que interessam ao bom desempenho às atividades da Prefeitura. 
Emitir informações, pareceres e pronunciamentos. 
 
DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO:   
Compete ao Assessor Jurídico, em conjunto ou isoladamente, com o Advogado Municipal, 
atender, no âmbito administrativo, aos processos e consultas que lhe forem submetidos pelo 
Prefeito, Secretários e Diretores das Autarquias Municipais; assessoria e consultoria jurídica 
do Gabinete do Prefeito; representar a Prefeitura perante o Poder Judiciário, o Tribunal de 
Contas do Estado Paraná e demais órgãos públicos; acompanhar as sindicâncias e 
processos disciplinares; orientar e  assessorar as unidades administrativas da Prefeitura 
quanto ao cumprimento da legislação vigente para a defesa dos interesses do Município, bem 
como para a melhoria do serviço público municipal; emitir pareceres e manifestações 
processuais inerentes à esfera jurídica; emitir pareceres e interpretações de textos legais, 
elaborar e controlar as normas jurídicas; elaborar minutas de projetos de leis, decretos, 
portarias e demais atos administrativos; auxiliar o controle interno dos atos administrativos; 
propor ao Prefeito Municipal a anulação de atos administrativos da administração pública 
municipal; propor o ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato 
normativo; emitir parecer sobre matérias relacionadas com processo judiciais em que o 
Município tenha interesse; atender a consultas, no âmbito administrativo, sobre questões 
jurídicas, assessoria e consultoria jurídica de todas unidades administrativas da Prefeitura; 
observar as normas federais e estaduais que possam ter implicações na legislação local, à 
medida que forem sendo expedidas, e providenciar na adaptação desta; realizar as demais 
tarefas atinentes a função; outras atribuições que lhes sejam correlatas previstas em Lei ou 
em Decreto Municipal. 
 
   PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JORGE DUARTE CANTELE, DE 
CRUZEIRO -  ESTADO DO PARANÁ, EM 18 DE AGOSTO DE 2017. 
     
        Ademir Mulon 
        - PREFEITO MUNICIPAL - 
 


