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L       E      I                             N.º 4874/2022 

=De    06    DE   JULHO   de    2022= 
 

“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”::  
 

 
O SENHOR PAULO JOSÉ BRIGLIADORI, PREFEITO MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS, 
ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS 
POR LEI,  
FAZ SABER, que a Câmara Municipal de Jardinópolis, deste Estado, aprovou o Projeto de 
Lei n.º 062/2022, de autoria do Executivo e ele sanciona e promulga 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;  
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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. 
 
Prefeitura Municipal de Jardinópolis, 06 de julho de 2022. 

 
 
 
 
 

PAULO JOSÉ BRIGLIADORI 
Prefeito Municipal 

 
 

PUBLICADA E REGISTRADA NO SETOR DO EXPEDIENTE DA SECRETARIA DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP, EM 06 DE JULHO DE 2022. 
 
 
 
 

    MÁRCIA APARECIDA RODRIGUES 
     Secretária da Prefeitura Municipal 
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