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1) DOS OBJETIVOS: 

1.1) Disciplinar as condutas gerais a serem adotadas pela Assessoria Jurídica do Poder 
Legislativo Municipal; 

1.2) Esclarecer os procedimentos utilizados para representação, elaboração de pareceres, 
defesas perante órgão de Controle e Poder Judiciário e assessoramento jurídico do poder 
legislativo municipal. 

 

2) DA BASE LEGAL 

2.1) Esta Instrução Normativa se orienta pela Lei Federal n. 8.906, de 04 de julho de 1994, que 
dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). 

  

3) DAS RESPONSABILIDADES: 

3.1) Do Sistema de Controle Interno: 

3.1.1) Promover a divulgação e implementação da Instrução Normativa, mantendo-a atualizada; 

3.1.2) Orientar as unidades responsáveis e supervisionar a aplicação desta Instrução Normativa; 

3.1.3) Promover discussões técnicas entre as unidades responsáveis e o Controle Interno, para 
definir as rotinas de trabalho e seus respectivos procedimentos de controle que devem ser objeto 
e alteração, atualização ou expansão; 

3.1.4) Prestar apoio técnico por ocasião das atualizações da Instrução Normativa, e especial, no 
que tange à identificação e avaliação nos procedimentos de controle; 

3.1.5) Através da atividade de auditoria interna, avaliar a eficácia dos procedimentos de controle 
inerentes ao Sistema Jurídico, propondo alterações na Instrução Normativa para aprimoramento 
nas atividades de controle e auditoria. 

3.2) Das Unidades Responsáveis: 

3.2.1) Atender às solicitações, do Controle Interno, quanto ao fornecimento de informações e a 
participação no processo de atualização; 

3.2.2) Alertar o Controle Interno sobre alterações necessárias nas rotinas de trabalho, objetivando 
a sua otimização, tendo em vista, principalmente, o aprimoramento dos procedimentos de controle 
e o aumento da eficiência operacional; 

3.2.3) Manter a Instrução Normativa à disposição de todos os funcionários das unidades, velando 
pelo fiel cumprimento da mesma. 
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4) DOS PROCEDIMENTOS: 

4.1) Das Obrigações da Assessoria Jurídica; 

4.1.1) O assessor jurídico será a pessoa responsável por todas as atividades jurídicas do 
legislativo, representando a Câmara Municipal nas causas e recursos processados em qualquer 
instância, bem como, prestar assessoria jurídica à todos os setores do poder legislativo; 

4.1.2) Assessorar o presidente e demais vereadores sobre a constitucionalidade dos assuntos de 
natureza jurídica, submetidos à sua apreciação, assim como elaborar parecer jurídico sobre 
projetos e demais proposições que tramitarem no poder legislativo municipal, sejam eles de 
procedência do executivo ou legislativo municipal; 

4.1.3) Orientar o Setor de Compras e Licitações, Comissão Permanente de Licitações e Pregoeiro 
quanto à elaboração de Minutas de Contratos, Termos de Contratos, Aditivos, Concursos 
Públicos, Edital de Processos Licitatórios, Dispensa ou Inexigibilidade. 

4.1.4) Emitir parecer prévio nas ocasiões citadas no item 4.1.3; 

4.1.5) Atender às consultas, de ordem jurídica, relativas ao poder legislativo municipal, 
encaminhadas pelo presidente e demais vereadores, emitindo parecer a respeito do assunto 
tratado; 

4.1.6) Representar o poder legislativo municipal em juízo, quando este for autor, réu ou parte 
interessada no processo, além de desempenhar outras tarefas que lhe forem solicitadas pelo 
chefe do poder legislativo; 

4.1.7) Quando verificada a necessidade de adequação da legislação municipal ao contexto de Leis 
Federais ou Estaduais, evitando crimes jurídicos de inconstitucionalidade, a assessoria jurídica 
deverá ser consultada, assim como poderá partir de sua iniciativa a discussão sobre a 
necessidade de adequação das leis divergentes. 

 

    5) DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

5.1) Em condições especiais, o exercício do cargo e/ou função de assessor jurídico poderá 
determinar a prestação de serviços externos e atendimento ao público; 

5.2) O assessor jurídico comparecerá, quando solicitado, nas sessões ordinárias e extraordinárias 
da Câmara Municipal, assim como nas reuniões das comissões parlamentares. 


