
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGUEIRO[

Lei nº 1.828/2013, de 17 de junho de 2013.

Altera o anexo II das atribuições do cargo de
assessor jurídico criado pela Lei 1082 de 20 de
agosto de 2002.

Gildo  Benjamin  Bortolotto,  Prefeito  Municipal  de  Formigueiro,  faz  saber  em

cumprimento ao disposto na Lei Orgânica do Município, que a Câmara Municipal aprovou e

ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º O anexo II da Lei 1082/2002 passará a ter a seguinte redação:

Cargo: Assessor Jurídico
Padrão: 3-cc

Descrição Sintética e Analítica das Atribuições:

Cumprir e fazer cumprir as determinações superiores; prestar assessoramento técnico-
jurídico ao Presidente, à Mesa, à Direção- Geral, aos Vereadores e às Comissões do Poder
Legislativo, sempre que solicitado; estudar assuntos de direito, de ordem geral ou específica,
de modo a auxiliar  na solução de problemas da administração e mantê-la informada das
alterações legais e de entendimento jurisprudencial e doutrinário; prestar assessoramento
político-administrativo ao Presidente da Casa Legislativa; representar o Presidente em atos
públicos e nas reuniões das comissões temáticas; interpretar normas legais e administrativas
diversas; auxiliar na definição e difusão das políticas administrativas e de governo; prestar
atendimento jurídico durante as Sessões Plenárias e Reuniões das Comissões Parlamentares;
assessorar  nas  licitações  públicas  que  envolvam  interesses  do  Poder  Legislativo;
desempenhar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas.

Condições de trabalho:
a) Horário: Carga horária semanal de 20 horas.
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite e aos

sábados, domingos e feriados.

Requisitos para provimento:
a) Idade Mínima: 18 anos
b) Instrução:  Graduação em Ciências  Jurídicas  (Direito),  com habilitação  legal  para o

exercício da profissão, com inscrição na OAB/RS.

Recrutamento:
Livre nomeação (indicação do Presidente)
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Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

           
Gabinete do Prefeito Municipal de Formigueiro.

Em 17 de junho de 2013.

Gildo Benjamin Bortolotto
  Prefeito Municipal

Registre-se e publique-se.

Fabiano Ilha da Luz
Secretário da Administração
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