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PORTARIA Nº 43/2021

   que dispõe sobre

NOMEIA  PARA  O  CARGO  DE
PROCURADOR  JURÍDICO  DA  CÂMARA
MUNICIPAL DE GUAXUPÉ  O SR.  CELSO
AUGUSTO PAULINO DUARTE

O Presidente da Câmara Municipal de Guaxupé, Estado de Minas Gerais, no
uso das atribuições legais que lhe são conferidas, com base no artigo 60, inciso V,
alínea “b” do Regimento Interno c/c o Anexo IV da Resolução nº 820/2015 e Anexo I
da Lei Municipal nº 2.357/2015, resolve baixar a seguinte PORTARIA:

Art. 1º Fica nomeado para o cargo efetivo de Procurador Jurídico da Câmara
Municipal de Guaxupé a Sr.  Celso Augusto Paulino Duarte, brasileiro,  inscrita no
CPF sob o nº 118.606.646-60 e portadora do RG MG 14.661.096 SSP/MG, Inscrito
na  Ordem dos  Advogados  do  Brasil,  Seccional  Minas  Gerais  sob  o  nº  186396,
residente e domiciliada à Rua Sargento Lima, 896, São Judas Tadeu, na cidade de
São Sebastião do Paraíso, estado de Minas Gerais.

Art.  2º  Conforme  expresso  no  Anexo  IV  da  Resolução  nº  820/2015  as
atribuições típicas do cargo de Procurador da Câmara Municipal de Guaxupé são:

I -  prestar, quando solicitado, assessoramento jurídico à Mesa Diretora, às
Comissões,  aos  Vereadores,  às  Unidades  Administrativas  da  Câmara,  emitindo
pareceres  sobre  assuntos  em  tramitação  no  Plenário,  através  de  pesquisas  de
legislação, jurisprudências, doutrinas e instruções regulamentares;

II  -  estudar  e  redigir  minutas  de  atos  internos  ou  externos,  bem  como
documentos contratuais de toda espécie, em conformidade com as normas legais;

III  -  elaborar  minutas de informações a serem prestadas ao Judiciário  em
mandados de segurança requeridos contra a Câmara Municipal, na pessoa de seu
Presidente,  ou  contra  as  demais  autoridades  integrantes  de  sua  estrutura
administrativa;

IV -  interpretar normas legais e administrativas diversas, para responder a
consultas dos interessados bem como manifestar-se sobre questões de interesse da
Câmara Municipal e das Comissões Especiais que apresentem aspectos jurídicos
específicos, orientando a elaboração de relatórios conclusivos;

V -  assistir  à  Câmara Municipal  na negociação de contratos,  convênios  e
acordos com outras entidades públicas ou privadas;

VI - estudar os processos de aquisição, transferência ou alienação de bens,
em que for  interessada a  Câmara  Municipal,  examinando  toda a  documentação
concernente à transação;

VII - elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas,
entrevistas,  fazendo  observações  e  sugerindo  medidas  para  implantação,
desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação, inclusive
em processos de Licitações da Câmara;



VIII - participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal
técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim
de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área
de atuação;

IX - participar de grupos de trabalho e reuniões com unidades da Câmara
Municipal e outras entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo
pareceres  ou  fazendo  exposições  sobre  situações  e  problemas  identificados,
opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnicos, para fins
de  formulação  de  diretrizes,  planos  e  programas  de  trabalho  afetos  à  Câmara
Municipal;

X - orientar e treinar os servidores que o auxiliam na execução de tarefas
típicas do cargo;

XI - representar à Câmara em todos os tabelionatos, juízos e instâncias, com
procuração para cada caso;

XII - assumir a direção da Procuradoria Geral do Legislativo, na ausência do
Procurador Geral;

XIII - executar outras atribuições afins.

Art.  4º  A  carga  horária  para  o  cargo  de  Procurador  Jurídico  é  de  20h
semanais, conforme Anexo II da Resolução nº 820/2015.

Art.  5º  Fica resguardado,  a  partir  desta  data,  o  direito  à  remuneração ao
servidor acima nomeado, na proporção estabelecida no Anexo I da Lei Municipal nº
2.357/2015.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições
em contrário. 

Câmara Municipal de Guaxupé, Estado de Minas Gerais.

Em 01 de outubro de 2021.

Donizetti Luciano dos Santos
Presidente


