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Mesópolis,22 de Maio de 2015.

Oficio nO.071/2015

EXMO SR.

ELTON APARECIDO DA SILVA MILANI

0.0. Presidente da Câmara Municipal de

MESÓPOLlS-SP.

Senhor Presidente:

Tenho a presente finalidade de dirigir a Vossa
Excelência, para encaminhar o PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N°.003 DE
22 DE MAIO DE 2015. "Cria cargo de Procurador Chefe e altera os requisitos
para preenchimento do cargo de Tecnico Agrícola e dá outras providências
correlatas", para apreciação dessa colenda Câmara de Vereadores.

Certo de poder contar com atenção dos nobres
Vereadores, para este Projeto de Lei Complementar, reiteramos a Vossa
Senhoria, nossos sinceros protestos de elevada estima e distinta consideração.

Camara Mun. Mesépolis
PROTOCOLO

RECEr31D/\

Atenci OS"'(l nte,

rv1Pj(_
LEANDRO APARECIDO POLARINI

Prefeito Municipal
2S MAl 2015
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N°.003 DE 22 DE MAIO DE 2015.

Cria cargo de provimento em
comissão de Procurador Chefe e
altera os requisitos para
preenchimento do cargo de
Tecnico Agrícola e dá outras
providências correlatas.

Art. ° Fica c lado o cargo em comissão de Procurador Chefe cujos
requisitos básicos e atribuições são aqueles especificados nos Anexos 1 e 2
desta Lei.

Art. 2° - O regime jurídico adotado para o cargo ora criado é o estatutário,
instituído pela Lei Complementar n? 007, de 01 de Setembro de 2014 e suas
alterações posteriores.

Art. 3° - O Anexo 2: cargos públicos de provimento em comissão da Lei
Complementar n°.006, de 01 de Setembro de 2014, passa a vigorar acrescido
com do Anexo 1 da presente lei.

Art. 4° - O Anexo 6: Descrição de cargos da Lei Complementar n°.006, de
01 de Setembro de 2014, passa a vigorar acrescido com do Anexo 2 da presente
lei.

Art. 5° - Fica alterado o anexo 01 da Lei complementar n° 006 de 01 de
Setembro de 2014, afim de retificar o requesito para preenchimento do Cargo de
Técnico Agrícola, passando a ter a seguinte redação; "Ensino médio, com
formação técnica em agricultura e ou agropecuária"

Art. 6° - As despesas decorrentes da execução desta lei complementar
serão atendidas por conta das dotações próprias, consignadas no orçamento
vigente, suplementadas, se necessário.

t

Art. 7° - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário em especial as contidas na Lei
Complementar n°.006 de 01 de Setembro de 2014.

Mesóp~:f.: de2015.
LEANDRO APARECIDO POLARINI

Prefeito Muhicipal
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ANEXO 2: DESCRiÇÃO DE CARGO DO PROCURADOR CHEFE

1. CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO:

DENOMINAÇAO: Procurador Chefe
DESCRIÇAO SUMARIA/ATRIBUIÇOES: Chefia, dirige, planeja, orienta e coordena os
trabalhos realizados pela Procuradoria do Município; orienta e supervisiona as atividades da
instituição; autoriza a desistência, transação, acordo e termo de compromisso nos processos
judiciais de interesse da Fazenda Municipal, quando autorizado pelo Prefeito; assiste ao Prefeito
no controle interno da legalidade dos atos da Administração; exara despacho conclusivo sobre os
pareceres e informações elaborados por Comissão Licitatória e Procuradores Jurídicos nos
processos administrativos que tramitem pela Procuradoria do Município; propõe ao Prefeito a
declaração de nulidade ou a revogação de atos administrativos ou, ainda, a propositura de
procedimentos judiciais que visem a declaração judicial de inconstitucionalidade de leis e atos
normativos; requisita processos, documentos, informações e esclarecimentos aos Secretários
Municipais ou a quaisquer autoridades da Administração Municipal; opina pela concessão de
licenças, férias, gratificações, vantagens, direitos dos servidores da Procuradoria; requer ao
Prefeito a instauração de processo administrativo disciplinar referente a infrações cometidas por
Procurador do Município e servidores da Procuradoria; determina o registro de elogios funcionais
aos servidores lotados na Procuradoria; designa Procurador do Município para atuação nos
processos judiciais do Contencioso Judicial; despacha diretamente com o Prefeito; representa
pessoalmente o Prefeito Municipal nas ações diretas de inconstitucionalidade junto ao Tribunal de
Justiça do Estado; representa o Prefeito Municipal junto ao Tribunal de Contas do Estado; preside
a Comissão Examinadora de concurso público para Procurador do Município; representa a
Procuradoria do Município nos convênios, contratos e acordos de seu interesse; propõe ao
Prefeito Municipal a arguição de inconstitucionalidade de leis; representa a autoridade competente
sobre a inconstitucionalidade de leis ou atos municipais frente a Constituição Estadual, por
determinação do Prefeito Municipal; revisa e ratifica pareceres exarados pelos procuradores e
assessores; delega atribuições aos Procuradores, respeitadas as atribuições de cada cargo;
desempenha outras atribuições que lhe forem conferidas por ato do Chefe do Poder Executivo;
atende o público interno e externo; solicita a compra de materiais e equipamentos; realiza outras
tarefas afins.
FORMA DE PROVIMENTO: Cargo em comissão.

Mesóp;,j'0 de2015.
LEANDRO APARECIDO POLARINI

Prefeito Municipal



PARECER CONJUNtO DAS COMISSÕE~ {JUSTiÇA E REDAÇÃO, FINANÇAS E .
ORÇAMENTO) DA CAMARA MUNICIPAL DE MESOPOLlS.

, \-,

Nós membros das Comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento da Câmara
Municipal de Mesãp6lis, nos reunimos nesta data às 20h:OOmm(vinte horas), em Sessão
Ordinária, no recinto da Câmara Municipal de Mesópolis para proceder Parecer do PROJETO
DE LEI COMPLEMENTAR N°.003 DE 22 DE MAIO DE 2015. Cria cargo de provimento em
comissão de Procurador Chefe e altera os requisitos para preenchimento do cargo de
Tecnico Agrícola e dá outras providências correlatas.

E EMITIMOS O SEGUINTE PARECER:

,(

Somos de Parecer favorável à Aprovação do PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N°.003 DE
22 DE MAIO DE 2015. Cria cargo de provimento em comissão de Procurador Chefe e -
altera os requisitos para preenchimento do cargo de Tecnico Agrícola e dá outras
providências correlatas. Em sua totalidade, vez qúe o mesmo trata-se de matéria
constitucional.e que preenche os princípios orçamentários deste Município.

- ,
Câmara Municipal de Mesópolis '_ S.P., aos 26 (vinte e seis) dias, do mês de maio de
2D15.

COMISSÃO D

NA FORMA ~

COMI

" ,



JOSÉ ROBERTO ALVAREZ URDIALES
OAB/SP.N° 78.762

PARECER JURÍDICO

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 003, DE 22 DE MAIO DE 2015.

CONSULTA: A Comissão de Legislação,
Con st i t.ua.ç ão e Justiça da Câmara Municipal de Mesópolis,
consulta sobre a legalidade acerca do Poder Executivo criar
o cargo de provimento em comissão de Procurador Chefe,
altera os requisitos para o preenchimento do cargo de
Técnico Agrícola e dá outras providências.

PARECER: Trata-se de projeto de Lei que
visa autorizar o Poder Executivo Municipal criar o cargo de
provimento em comissão de Procurador Chefe da Prefeitura
Municipal, fixando os requisitos básicos e atribuições
especificados no anexo 1 e 2 do referido proj eto, com a
descrição do cargo, regime jurídico adotado de estatutário
e, altera os requisitos para o preenchimento do cargo de
Técnico Agrícola.

Entendemos perfeitamente legal e
consti tucional a disposição contida no Pr oj eto de Lei em
apreço, já que a matéria não vislumbra impedimentos no que
tange a autorização para o Poder Executivo Municipal, criar
o cargo de Procurador Chefe de provimento em comissão,
fixando requisitos básicos e atribuições e alterar os
requisitos para o preenchimento do cargo de Técnico
Agrícola.

É certo ainda, que se tratando de
Pr oj eto de Lei, mister se faz passar pela aprovação do
Legislativo, "in ce su ", a Câmara Municipal.

É o pare~,
de 2015.

O
Escritório: Rua XV de Novembro, n." 44-50, Sala 01 - Fone - (017) 3651-3166

e-mail: urdiales@aasp.org.br- Palmeira d'Oeste-SP.

mailto:urdiales@aasp.org.br-
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