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RESOLUÇÃO Nº 03/2018. 

Cria o cargo em Comissão de Assessor Jurídico da Câmara Municipal de Pedra Lavrada, 
estabelece suas atribuições e competências, e dá outras providências. 

O Presidente da Casa Legislativa “Egídio Gomes Barreto, Sr. ERIVONALDO MACEDO 
OLIVEIRA, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelas disposições contidas na Lei 
Orgânica do Município e no Regimento Interno, FAZ SABER que o Plenário aprovou e promulga 
a seguinte RESOLUÇÃO: 

Art. 1º. Fica criado, no âmbito da Câmara Municipal de Pedra Lavrada, o cargo em 
comissão de Assessor Jurídico. 
§1º. Para o desempenho da função é necessária a formação como bacharel em Direito e inscrito 
no órgão de representação de classe (OAB). 
§ 2º. São atribuições do Assessor Jurídico: 
I. representar a Câmara Municipal de Pedra Lavrada, Estado do Paraíba, em qualquer instância 
judicial, atuando nos feitos em que esta seja parte ou interessada, realizando todos os atos 
necessários ao bom exercício da profissão; 
II. providenciar a estruturação de apoio da Assessoria promovendo treinamento e 
aperfeiçoamento constante do pessoal administrativo vinculado; 
III. manter, com recursos do orçamento legislativo, biblioteca mínima necessária para consultas 
e bom desempenho do assessoramento; 
IV. orientar os membros do Poder Legislativo na realização de Processos Administrativos; 
V. elaborar pareceres, verbais ou escritos, quando lhe forem solicitados pelo Presidente da 
Câmara, fazendo os estudos necessários de alta indagação nos campos das ciências jurídicas; 
VI. responder as consultas que lhe forem formuladas pelos órgãos que estruturam a Câmara 
Municipal, em pronunciamento devidamente fundamentado no aspecto jurídico/legal; 
VII. estudar e minutar termos de compromissos e responsabilidades, contratos, convênios e atos 
em geral de interesse do Poder Legislativo que não forem de competência da secretaria; 
VIII. analisar e dar parecer jurídico nos procedimentos licitatórios; 
IX. assessorar na elaboração de projetos de lei, decretos, resoluções e portarias, e executar 
outras tarefas correlatas, inclusive, aquelas indicadas na Lei nº 8.906, de 04 de julho de 1994, 
que dispõe sobre o estatuto da advocacia e a ordem dos Advogados do Brasil – OAB; 
X. exercer outras atribuições próprias de assessoramento jurídico, previstas em lei. 
Art. 2º. A remuneração destinada a prover o cargo em comissão de Assessor Jurídico da Câmara 
Municipal de Pedra Lavrada, criados por esta Resolução, será fixada por lei, observados os 
limites previstos no Art. 37, X, da Constituição Federal de 1988 e Art. 20, III, “a”, da Lei 
Complementar nº 101/2000. 
Art. 3º. O cargo é de livre nomeação do Presidente da Câmara Municipal de Pedra Lavrada/PB. 
Art. 4º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 
Câmara Municipal de Pedra Lavrada - PB, em 28 de outubro de 2018. 
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