
 

AUTÓGRAFO N.º 4321/2022 

PROJETO DE LEI N.º 062/2022 do Executivo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS APROVOU A SEGUINTE LEI: 
 
Art. 1º. Fica criado o seguinte cargo no Anexo I, da Lei n.º 1702/93, com suas posteriores 

alterações, regido pela Consolidação das Leis de Trabalho, a saber: 
 

CARGO 
 

Quantidad
e 

Lotação NIVEL VENCIMENTOS 

ADVOGADO DO CREAS 01 SEMAS N 1 R$ 2.565,50 

 
Parágrafo 1º. São as seguintes atribuições do Advogado do CREAS: 
 
I- Atuar no serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade, como 

advogado, acompanhando o atendimento de crianças, adolescentes, idosos, pessoas 
com deficiência, pessoas em situação de rua, mulheres vítimas de violência doméstica 
e familiar e demais pessoas em situação de vulnerabilidade social e que estejam, por 
qualquer motivo, sendo acompanhadas pelo CREAS; 

 
II- Trabalhar em equipe interdisciplinar, realizando o acolhimento, o acompanhamento 

especializado e a oferta de informações e orientações jurídicas para as pessoas 
referenciadas no inciso anterior; 

 
III- Realizar visitas domiciliares de pessoas e famílias acompanhadas pela equipe técnica 

interdisciplinar do CREAS, quando necessário; 
 
IV- Promover o encaminhamento das pessoas referenciadas no inciso I para a rede 

socioassistencial, demais políticas públicas setoriais e órgãos de defesa de direitos; 
 
V- Orientar juridicamente os demais técnicos da equipe interdisciplinar do CREAS 

durante o acompanhamento das pessoas em situação de violação de direitos descritas 
no inciso I; 

 
VI- Fazer a alimentação de registros e sistemas de informação sobre as ações 

desenvolvidas no CREAS; 
 
VII- Participar e promover atividades de capacitação e formação continuada, reuniões, 

estudos de caso, avaliação de resultados atingidos, contribuir no planejamento das 
ações a serem desenvolvidas na definição de fluxos de trabalho e na instituição da 
rotina de atendimento e de acompanhamento dos usuários do CREAS;  

 

Lei n.º 

“DISPÕE SOBRE CRIAÇÃO DO CARGO DE 

ADVOGADO DO CREAS – (CENTRO DE 
REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL), NA TABELA CONSTANTE DO ANEXO I 

DA LEI N.º 1702/93, COM SUAS POSTERIORES 

ALTERAÇÕES, DANDO OUTRAS PROVIDÊNCIAS” 
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VIII- Comparecer, sempre que necessário, nos demais órgãos e entidades da rede 
socioassistencial, de saúde, de educação, Delegacias de Polícia, Ministério Público e 
Poder Judiciário, para reunir informações e realizar o acompanhamento dos casos que 
estejam sendo tratados no âmbito do CREAS; 

 
IX- Realizar as demais atividades que estejam associadas às funções do CREAS. 
 
Parágrafo 2º. É vedado ao Advogado do CREAS patrocinar processos judiciais ou atuar 

de qualquer forma na qualidade de procurador das pessoas acompanhadas 
no CREAS, bem como lhe é vedado representar o Ente Público na qualidade 
de procurador constituído  

 
Art. 2º. O cargo ora criado no artigo anterior, deverá preencher os seguintes requisitos 

básicos: 
 

CARGO 
CARGA 

HORÁRIA REQUISITOS BÁSICOS 

ADVOGADO 
DO CREAS 

25 h 
semanais 

 
I- Possuir graduação em Direito, em instituição de ensino 

devidamente credenciada pelo Ministério da Educação 
(MEC); 

II- Possuir inscrição ativa e regular, como advogado, na 
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB); ficando 
submetido, também, às normas da referida Ordem; 

III- Observar os demais requisitos previstos na legislação 
trabalhista. 

 

 
Art. 3º.  O provimento do referido cargo se dará mediante concurso público a ser realizado 

pela municipalidade na exata conformação do que dispuser seus respectivos 
editais. 

 
Art. 4º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 
 

 

Jardinópolis, 05 de julho de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRADO E PUBLICADO na Secretaria da Câmara Municipal de Jardinópolis-                               

SP, aos cinco dias do mês de julho de 2022.  

 

 

 
 
 

___________________________________ 
CLEBER TOMAZ DE CAMARGOS                                                                                                                                                                               

Presidente 
Câmara Municipal de Jardinópolis-SP 

 
 

___________________________________ 
MATEUS SIGNORINI                                                                                                                                                                               

1º Secretário 
Câmara Municipal de Jardinópolis-SP 
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Assinaturas

Cleber Tomaz de Camargos

CPF: 145.407.528-71

Assinou em 05 jul 2022 às 15:50:23

Mateus Signorini

CPF: 175.514.838-02

Assinou em 05 jul 2022 às 15:57:18

Log

05 jul 2022, 15:34:41 Operador com email secretarialegislativa@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

8453-4c58-85a6-f027f69a9500 criou este documento número 8df6f6a6-b476-499b-93a0-

a863f3deac7b. Data limite para assinatura do documento: 04 de agosto de 2022 (15:33).

Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

05 jul 2022, 15:34:43 Operador com email secretarialegislativa@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

8453-4c58-85a6-f027f69a9500 adicionou à Lista de Assinatura:

cleberbicicletaria@camarajardinopolis.sp.gov.br, para assinar, com os pontos de autenticação:

email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para

validação do signatário: nome completo Cleber Tomaz de Camargos e CPF 145.407.528-71.

05 jul 2022, 15:34:43 Operador com email secretarialegislativa@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

8453-4c58-85a6-f027f69a9500 adicionou à Lista de Assinatura:

mateussignorini@camarajardinopolis.sp.gov.br, para assinar, com os pontos de autenticação:

email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para

validação do signatário: nome completo Mateus Signorini e CPF 175.514.838-02.

05 jul 2022, 15:50:23 Cleber Tomaz de Camargos assinou. Pontos de autenticação: email

cleberbicicletaria@camarajardinopolis.sp.gov.br (via token). CPF informado: 145.407.528-71. IP:

179.104.104.18. Componente de assinatura versão 1.302.0 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

05 jul 2022, 15:57:18 Mateus Signorini assinou. Pontos de autenticação: email

mateussignorini@camarajardinopolis.sp.gov.br (via token). CPF informado: 175.514.838-02. IP:

177.200.76.97. Componente de assinatura versão 1.302.0 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

05 jul 2022, 15:57:18 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número

8df6f6a6-b476-499b-93a0-a863f3deac7b.

Datas e horários em GMT  -03:00 Brasilia

Log gerado em 05 de julho de 2022. Versão v1.13.0.
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Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse https://validador.clicksign.com e utilize a senha gerada pelos signatários ou

envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 8df6f6a6-b476-499b-93a0-a863f3deac7b, com os efeitos

prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.
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