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LEI Nº 567/2019                                                 SERRARIA, 30 DE ABRIL DE 2019.                                      
 

 

CRIA OS CARGOS EFETIVOS DE 

ASSISTENTE JURÍDICO E ASSISTENTE  DE 

CONTABILIDADE NA ESTRUTURA 

ORGANIZACIONAL E ADMINISTRATIVA DO 

MUNICÍPIO DE SERRARIA, ALTERA A LEI N.º 

396/2003, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES, Faço saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono a 

seguinte lei: 

 

Art. 1º - Ficam criados na estrutura organizacional e administrativa do Poder 

Executivo do Município de Serraria os cargos efetivos de Assistente Jurídico e 

Assistente Contábil com as respectivas vagas, jornadas e vencimentos, atribuições e 

requisitos para provimento, os quais passam a integrar o rol de cargos da Lei 

Complementar n.º 12/2018, de 28 de julho de 2018: 

 

Denominação da 

Categoria Funcional 

Nº de 

Cargos 

Vencimentos Carga Horária 

(semanal) 

Requisitos p/ 

Provimento 

Assistente Jurídico 01 R$ 1.431,00 20 hs Graduação em 

Direito – Inscrição 

na OAB 

Assistente de 

Contabilidade 

01 R$ 1.431,00 20 hs Graduação em 

Ciências 

Contábeis – 

Inscrição no CRC 

 

§1º. São atribuições dos cargos de Assistente Jurídico e de Contabilidade 

da Prefeitura Municipal de Serraria: 
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I – ASSISTENTE JURÍDICO:  

a) prestar assistência jurídica em áreas relacionadas à aplicação de leis, 

decretos e regulamentos, examinando processos específicos, emitindo 

pareceres e elaborando documentos jurídicos de interesse da Edilidade; 

b) pesquisar, analisar e interpretar a legislação e regulamentos em vigor nas 

áreas legislativa, constitucional, fiscal e tributária, de recursos humanos e 

outras; 

c) examinar processos específicos, emitir pareceres e elaborar documentos 

jurídicos pertinentes; 

d) analisar e elaborar minutas de contratos, convênios, petições, 

contestação, réplicas, memoriais e demais documentos de natureza jurídica; 

e) pesquisar jurisprudência, doutrina e analogia; 

f) emitir parecer, de acordo com sua área de atuação sobre assunto de sua 

responsabilidade; 

g) prestar informação jurídica ao Prefeito, aos Secretários e servidores, 

quando solicitado;  

h) defender, em juízo ou fora dele, os direitos e interesses da Prefeitura 

Municipal; 

i) desempenhar outras atividades específicas e correlatas. 

 

II – ASSISTENTE DE CONTABILIDADE:  

a) realizar a Contabilidade Geral da Prefeitura Municipal, elaborar os 

relatórios e balancetes de receitas e despesas, inclusive o Relatório/balanço 

Anual;  

b) sistematizar e processar as prestações de contas através do sistema 

integrado com o Tribunal de Contas do Estado dentro dos prazos 

estabelecidos;  

c) analisar e contabilizar receitas e despesas;  

d) efetuar registros simples de natureza contábil;  

e) auxiliar na escrituração de livros ou fichas contábeis e diversos;  

f) controlar e contabilizar contas dos sistemas patrimonial, financeiro e 

orçamentário; rever os lançamentos contábeis, auxiliar na elaboração de 

balancetes orçamentários e financeiros, executar tarefas afins que lhe forem 

atribuídas. 
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§ 2º. O provimento dos cargos de que trata o caput deste artigo se dará 

por meio de aprovação em concurso público de provas e/ou provas e títulos. 

§ 3º. O concurso público para o cargo de Assistente Jurídico e de 

Contabilidade deverá ser realizado por instituição especializada em seleção pública, 

com notória expertise técnica devidamente comprovada. 

 

Art. 2º. As despesas decorrentes da execução da presente Lei 

Complementar correrão por conta de verbas próprias consignadas no orçamento 

vigente, suplementadas, oportunamente, se necessário. 

 

Art. 3º. Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação.  

 

Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário, incluindo alterações na 

redação da Lei Complementar Municipal n.º 12/2018, de 28 de julho de 2018.   

 
 

 

 

PETRONIO DE FREITAS SILVA 
Prefeito 

 


