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RESOLUÇÃO DE MESA N° 04, DE 10 DE JUNHO DE 2019

Regulamenta o horário dos cargos de 
Procurador do Poder Legislativo e Assessor 
Jurídico da Mesa Diretora.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, no exercício 
das legais atribuições que lhe confere o art. 26, bem como da competência que 
lhe confere o art. 67, ambos do Regimento Interno:

CONSIDERANDO que o cargo de Procurador do Poder Legislativo possui 
carga horária semanal de 20h, conforme Lei Municipal n° 7.761/2014;

CONSIDERANDO que o cargo de Assessor Jurídico da Mesa Diretora possui 
carga horária semanal de 14h, conforme Lei Municipal n° 7.761/2014;

CONSIDERANDO que o horário de expediente da Câmara Municipal de 
Carazinho, de segunda a quinta, é das 8h às 11h45min e das 13h30 às 17h e, 
nas sextas, é das 8h às 12h;

CONSIDERANDO a necessidade de se oferecer consultoria jurídica de forma 
integral à Câmara Municipal; e

CONSIDERANDO se tratar de cargos sem dedicação exclusiva, que admitem a 
concomitância da advocacia particular.

DECRETA:

Art. 1o. Os cargos de Procurador do Poder Legislativo e Assessor Jurídico da 
Mesa Diretora devem cumprir as respectivas cargas horárias, na razão de 4 
(quatro) a 6 (seis) horas diárias de trabalho, em turnos inversos.

§ 1o. Os turnos devem ser objeto de ajuste entre os advogados, com prévia 
comunicação ao Diretor de Expediente, sem prejuízo da decisão de autoridade 
superior em sentido contrário.

§ 2o. O cumprimento da carga horária diária não, necessariamente, precisa 
coincidir com o horário de expediente da Cântara; Municipal de que não
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prejudique o atendimento ao público e o cumprimento das demais funções 
atinentes a cada cargo.

Art. 2o. A concomitância da advocacia pública e particular deve ser realizada de 
modo a não prejudicar o cumprimento das funções atinentes a cada cargo, 
devendo eventuais ausências serem previamente comunicadas ao Diretor de 
Expediente e ajustadas entre os advogados, de modo a não paralisar as 
atividades da Procuradoria Legislativa, respeitada, em qualquer caso, decisão . 
contrária da autoridade superior.

Art. 3o. Esta Resolução de Mesa entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeitos a partir de 1o de janeiro de 2019.

Sala de Reuniões, em 10 de junho de 2019.

Publique-se.
Arquive-se.
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