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ATIVIDADES:
• emitir parecer tecnlco-juridlco:
• definir a natureza jurfdica da questao apresentada, coletando
informac;5es, pesquisando a possibilidade jurfdica da questao, interpretando
a norma jurfdica, escolhendo a estrateqla da atuacao e expondo as
possibilidades de exlto:
• assessorar 0 Prefeito e demais 6rgaos da Prefeitura em assuntos de
natureza jurfdica;
• estudar e redigir minutas de projetos de leis, decretos, atos
normativos, atos administrativos, convenlos, termos administrativos bem
como documentos contratuais de toda especle, em conformidade com as
normas legais;
• interpretar normas legais e administrativas diversas, para responder a
consultas das unidades da Prefeitura;
• estudar quest5es de interesse da Prefeitura que apresentem aspectos
jurfdicos espedficos;
• acompanhar inquerltos, slndlcanclas e processos administrativos e
judiciais, inclusive acompanhar audlenctas em f6runs de outras localidades;
• protocolar, xerografar e arquivar documentos relativos aos
procedimentos juridlcos do municipio:
• orientar sindlcanclas, inquerttos e processos disciplinares;
• prestar asslstencla jurfdica ao Municfpio, promovendo convenlos com
os Estados;
• opinar juridicamente, quando sollcltado, em qualquer processo
administrativo;
• elaborar, em conjunto com a Secretaria Municipal de Governo, normas
e atos normativos;
• anatlsar editais de llcttacao:

Art. 10. Ficam alteradas as atividades do cargo de
provimento efetivo de anallsta tecnlco juridlco, passando 0 anexo IX da Lei
'ctrmplementar nv iI/ZUU/, a viqorar com a sequrnte reoac;ao:

o Chefe do Poder Executivo do Munidpio de Sao Jose da
Barra/MG, no uso das atrlbulcoes que Ihe sao conferidas pelo art. 44
paraqrato unlco, VII etc 45 I e 65, I todos da Lei Orqanlca Municipal, propos,
a Camara Municipal aprovou, e eu Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei
Complementar.

"Dispoe sobre a aUerac;ao de ni'vel de
vencimento e acresclmo de atividades ao
cargoefetivo de analista tecnico iuridico que
mencionae da outras provldenctas".
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CARLOS L
Prefeito Municipal

SaoJoseda Barra, 26 de maio de 2009.

Art. 40 - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publtcacao, revogando-se as dlsposlcoes em contrarlo.

Art. 3° - As despesasdecorrentes da execucao desta Lei
correrao a conta de dotacao orcarnentarta propria.

Art. 2°. Fica alterado 0 nivel de vencimento do cargo de
provimento efetivo de analista tecnlco juridico, constante da Lei
Complementar nO 21/2007, para nivel XXIV, na forma do Anexo V
devidamente atualizado, alterando-se os anexos I, IV e V da referida lei.

• executar outras atividades correlatas;
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