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ATO N° 09/2021, de 13 de setembro de 2021

Altéra o artigo 3° e acrescenta o §1°, inciso 
I do Ato 08/2019, de 09 de dezembro e 
2019 e regulamenta, excepcionalmente, 
de forma provisôria, a elaboraçâo, o 
requerimento e emissâo de pareceres 
técnicos emitidos pelo Chefe de Gabinete 
da Presidência do Poder Législative em 
razâo do Procurador Titular estar afastado 
provisoriamente de suas funçôes 
decorrente de licença médica e dâ outras 
providências

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ROSEIRA, representada por sua 

Présidente, no uso de suas atribuiçôes legais e regimentais, RESOLVE:

Artigo 1° - O artigo 3° do Ato n° 08/2021, de 13 de setembro de 2021 passa a 

vigorar com a seguinte redaçâo:

“3” Os pareceres juridicos somente poderâ ser emitidos pelo titular da 

Procuradoria Juridica da Câmara Municipal de Roseira e, em casos excepcionais 

pelo Chefe de Gabinete da Presidência da Câmara Municipal, salvo se tratar de 

matéria de alta complexidade que exija a contrataçâo de técnico especialista na 

area demandada, devidamente justificada por decisâo fundamentada do 

Presidência da Câmara Municipal de Roseira, apôs a manifestaçâo da 

Procuradoria Juridica.

Artigo 2° Acrescenta ao artigo 3° o § 1°, inciso I, com a seguinte redaçâo:

§1°: O Chefe de Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Roseira 

somente estarâ autorizado a emitir parecer pelo prazo mâximo de 90 dias, a 

partir da présente publicaçào e nas seguintes hipôteses:
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I -  Afastamento e licenças transitôrias que exceda a 15 dias;

Roseira, 16 de setembro de 2021

Vereadora Maria Cècflia Dos Santos Duque

- Présidente -

Vereador Francisco Da Silva Moreira

- Vice Présidente -

Vereador Isaias Eleutério Da Silva Vereador Adriano Leâo Santana

1° Secretârio 2° Secretârio
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JUSTIFICATIVA

CONSIDERANDO que o Nobre Procurador Juridico desta Casa de Leis 

esta acometido de doença incapacitante para as suas funçôes de Procurador 

pelo prazo de 90 (noventa) dias;

CONSIDERANDO que a Câmara Municipal possui somente um 

Procurador Juridico;

CONSIDERANDO que o Chefe de Gabinete da Presidência da Câmara 

Municipal de Roseira é Advogado devidamente inscrito na Ordem Dos 

Advogados do Brasil e possui qualificaçâo técnica para emissâo dos pareceres 

juridicos, bem como preenche os requisitos previstos na Resoluçâo 03/2021, de 

22 de fevereiro de 2021 ;

CONSIDERANDO que os Projetos de Leis e demais proposituras nâo 

podem tramitar sem o respectivo parecer juridico;

CONSIDERANDO que mesmo corn a abertura de um processo seletivo 

ou chamamento Püblico para contrataçâo de um Procurador temporârio ira 

demandar um tempo razoâvel até a posse e que a referida morosidade do 

procedimento poderâ prejudicar sobremaneira o Municipio;

CONSIDERANDO que a administraçâo Püblica Municipal dépende 

desta Casa De Leis para aprovaçâo de Projetos e demais matérias e nâo podem 

ser interrompidos sua tramitaçâo;

CONSIDERANDO que a substituiçâo se darâ de forma provisôria e nâo 

ad infinitum, estando amparado pelo principio da legalidade;

CONSIDERANDO a autonomia do Poder Legislativo deve ser exercida 

corn observância aos principios contidos na Constituiçào Fédéral e na 

Constituiçâo Estadual Paulista;
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CONSIDERANDO que nâo sera criado cargo, emprego ou funçâo, mas 

sim sera acrescido as atribuiçôes do cargo comissionado a atribuiçâo para emitir 

parecer juridico de forma provisôria e excepcional;

Pelos considerandos, a fim de atender as necessidades do Municipio e 

da Administraçâo Püblica, a Mesa Diretora da Câmara Municipal décidé 

autorizar, de forma provisôria e excepcional, o Chefe de Gabinete da Presidência 

da Câmara Municipal de Roseira a emitir parecer juridico em substituiçâo do 

Nobre Procurador Juridico desta Casa, tudo em prestlgio ao interesse Püblico.

Roseira, 16 de setembro de 2021

Vereadora Maria Cecllia Dos Santos Duque

Vereador Francisco Da Silva Moreira

- Vice Présidente -

1° Secretério 2° Secretario
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