
 
 

ESTADO DO PARÁ 

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL 

CÂMARA MUNICIPAL DE PLACAS 

_____________________________________________________________ 

Câmara Municipal de Placas. Rua Amador Lemes Pereira, s/n, Bairro Centro – Placas/PA. 

 

 

 

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

 

 

Justifica -se a contratação de profissional prestador de serviços de assessoria e 

consultoria jurídica, de natureza singular e especializada na área do Direto Administrativo 

Municipal, tendo em vista as constantes mudanças na área do Direito Administrativo, com 

edição de leis, regulamentos, decretos e etc; a necessidade de orientação, assessoria e 

consultoria Administrativa ao Presidente da Câmara Municipal e Vereadores, bem como diante 

da inexistência de profissionais capacitados, graduados e especializados no quadro geral de 

pessoal da Câmara Municipal de Placas, que possam orientar no processo de reorganização e 

adaptação administrativa. 

Como a Câmara Municipal de Placas já vinha mantendo contatos de serviços técnicos 

profissionais especializados no ramo do Direito Público, a continuidade dessa medida 

administrativa revela-se oportuna e conveniente para atender o interesse público municipal 

legislativo, diante da falta de pessoal mais experiente e conhecimentos mais aprimorados, que 

escapam da trivialidade das atividades rotineiras e corriqueiras do dia-a-dia, mas dependem, 

fundamentalmente, de orientação e ensinamentos de maior qualificação, que só podem ser 

oferecidos por quem possui comprovada qualificação acadêmica, cuja especialização decorra, 

também, de reconhecida experiência adquirida com desempenho anterior, estudos e outros 

requisitos necessários para confirmar que seu trabalho é essencial e adequado para atender os 

legítimos interesses desta Casa Legislativa. 

Desse modo, então, o contrato de serviços técnicos profissionais especializados 

alcançaria atividades relacionadas com assessoria, consultoria e auditoria de atos jurídicos em 

geral, treinamento e aperfeiçoamento de pessoal, elaboração e acompanhamento de defesas 

administrativas e judiciais em processos envolvendo a Câmara de Vereadores de Placas, 

emissão de pareceres jurídicos em projetos de leis, decretos legislativos e resoluções, orientação 

jurídica e legal ao Gabinete da Presidência.  

Na maioria das vezes, tais causas judiciais ou administrativas (Tribunal de Contas) 

reclamam a presença de um profissional de advocacia mais experiente e versado nas questões 

dotadas na área do Direito Público e Administrativo. 

Sem perder de vista que a contratação de profissional de maior quilate jurídico e técnico 

depende do grau de confiabilidade que transmite com o histórico de seu trabalho em outras 

Municipalidades, de modo a tranquilizar a Administração quanto a dispor de serviços de 

qualidade e com a eficiência necessária para atender, a contento, os relevantes interesses do 

Município. 

 

Câmara Municipal de Placas, 25 de Janeiro de 2019. 

 

 

 

________________________________  _________________________________ 

Márcia de Souza Fernandes    Gilberto Matias Rodrigues 

Secretaria da Câmara Municipal de Placas  Presidente da CMP 
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