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REDAÇÃO FINAL AO PROJETO DE LEI Nº 111/2018 
 

 

De autoria do Poder Executivo o Projeto de Lei nº 111/2018 dá nova redação a 

disposição da Lei nº 319 de 21 de novembro de 2016, que dispõe sobre pagamento de honorários 

advocatícios junto a Municipalidade e dá outras providências. 

A presente propositura, após tramitar regimentalmente, foi aprovada pelo Egrégio 

Plenário com Emenda. 

Cabe-nos na oportunidade, elaborar pela Comissão de Constituição e Justiça, uma 

vez que o referido Projeto de Lei foi aprovado emendado. 

Em o fazendo, propomos a redação de seu texto, de acordo com o vencido, 

sugerimos a seguinte REDAÇÃO FINAL: 

 

Art. 1º - O artigo 1º da Lei da Câmara nº 319, de 21 de novembro de 2016, que dispõe sobre 

pagamento de honorários advocatícios junto à Municipalidade e dá outras 

providências, passa a vigorar com a seguinte redação, acrescido de parágrafo único: 
 

“Art. 1º -  Todo pagamento de honorários advocatícios junto à Municipalidade 

deverá, obrigatoriamente, ser realizado através de movimentação 

bancária, podendo ser parcelado de qualquer modo, inclusive por 

meio de cartão de crédito, em conta específica para esta finalidade, 

aberta numa instituição financeira oficial. 
 

Parágrafo Único. É obrigatória a divulgação mensal no portal de transparência do 

Município os honorários recebidos.” 

 

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Art. 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário.  
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Documento assinado digitalmente nos termos da MP 2.200-2/2001 e da Resolução Municipal nº 189/2015. 
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