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MENSAGEM N".
Excelentissima Senhora
Maria da Conceig5o dos Anjos
Presidente da Cdmara de Vereadores de Nossa Senhora do Socorro'

Excelentissima Senhora Presidente
Excelentissimos Senhores Vereadores,
Apraz-me remeter a essa Casa Legislativa, para apreciagdo o incluso Projeto de Lei que

DISPoE SoBRE A LEI oRGANICA DA PRoCURADORIA GERAL DO MUNICiPIO
DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

O projeto de lei anexo, disp6e sobre a instituiqio da Lei Orginica da Procuradoria Geral

do Municipio (PGM), instituigao permanente, essencial d justiga, d legalidade e d funqio
jurisdicional, diretamente ligada ao Prefeito, incumbida da tutela do interesse pfblico e dos
interesses difusos e coletivos municipais.

Tem por objetivo a preservagSo dos interesses pfiblicos, o resguardo e o controle da
legalidade,

da

impessoalidade,

da moralidade, da eficiCncia e demais principios

da

Administrag6o Priblica e o exercicio da advocacia ptblica do Municipio de Nossa Senhora do
Socorro/SE.

Ao ensejo, convicto da importdncia e urg€ncia da tutela legal conferida ao projeto de lei
adunado, solicito, a apreciagdo de seus termos por esta r. Casa Legislativa, oportunidade em

que renovo meus protestos de admiragdo e aprego por Vossa Excel6ncia

e

aos dignos

componentes dessa C6mara Municipal.

Gabinete do Prefeito do Municipio de N

do Socorro, Estado de SergiPe.

em 24 de novembro de 201 5.

FAB10 HENRI
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Rua Ant6nio Valad6o, s/no - Centro Admfristrativo Jose do Prado Franco
2107‑7819‑CNP」 13 128814/0001‐ 58
I 4 12 | 01 -1 842 - Fax : (79)2 I 07CEP 49160-000 - Nossa Senhora do Socono/Sergipe
site: www.socorro.se.gov.br

T el.: (7 9)21 07-78

PRO肛 Tll:胤

Wi麒糊TN° 鳴
CA DA
DISPOE SOBRE A LEI ORG
DO
PROCURADORIA
GERAL
MUNICiPIo DE NOSSA SENHORA DO
DA
OUTRAS
SOCORRO
E
PROVIDENCIAS.

LIVRO I
TITULO I

DA ADVOCACIA CERAL DO MUNICiPIo DE NOSSA SENHORA DO
SOCORRO
CAPITULO I
DAS DISPOSIcOES GERAIS
nos termos desta Lei Complementar, a Lei Orgdnica da Procuradoria
Geral do Municipio (PGM), instituigdo permanente. essencial ir justiga. a legalidade e dr
fungdo jurisdicional, diretamente ligada ao Prefeito, incumbida da tutela do interesse pirblico

Art. lo. Fica instituida,

e dos interesses difusos e

coletivos municipais.

Art. 2o. A Advocacia Geral do Municipio de Nossa Senhora do Socorro/SE. instituiqdo
permanente e essencial d administragSo da justiga, exercida pela Procuradoria Geral do
Municipio, atraves de seus Procuradores, tem por finalidade a preservagdo dos interesses
pfblicos, o resguardo e o controle da legalidade, da impessoalidade, da moralidade. da
efici€ncia e demais principios da Administragdo Priblica e o exercicio da advocacia pirblica do
Municipio de Nossa Senhora do Socorro/SE.

$

l'.

Sdo princfpios institucionais a unidade, a indivisibilidade, a indisponibilidade da tutela

do interesse priblico e a autonomia t6cnico-juridica.
atuagio a delesa
$ 2". A PGM, no desempenho de suas fungdes, ter6 como lundamentos de
dos postulados decorrentes da autonomia municipal, a prevenqdo dos conflitos e a assistencia
no controle da legalidade dos atos da AdministragSo Pirblica.
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Art.

3o.

A PGM e assegurada autonomia tdcnica, administrativa

e financeira.

$l'. A autonomia tdcnica

consiste na independ€ncia institucional para manifestagao juridica,
consultiva e judicial em defesa dos interesses pirblicos e municipais, observados os principios
e leis que regem a administragdo pfrblica.
$2". A autonomia administrativa irnporta contar cont quadro pr6prio de Procuradores e de
Pessoal de Apoio e baseia-se na determinagAo do respectivo regime de funcionamento,
na
organizagdo de seus servigos e no exercicio de todos os atos necess6rios
d gestdo e d
administragEo de seus recursos humanos, financeiros e materiais e, no qLre lhe
competir, na

titularidade do
exercicio
do
$3" A autonomia financeira e garantida por orqamento

poder

disciprinar.

pr6prio, que permita

funcionamento da Instituigdo.

o pleno

CAPiTULO II
DAS FUNQOES INSTITUCIONAIS
Art.

4u. S5o fung6es da

pGM:

I - a consultoria e o assessoramento

juridicos da Administragao Direta e Aut6rquica do
Municipio; e
II - as representagdes judicial e extra.iudicial cia Administragdo Direta e Aut6rquica
do
Municipio.

Art' 5o' A PGM

ser6o reservadas depend6ncias e instalagoes junto ds
Secretarias Municipais
exercicio das suas rung6es instit,cionais.

e Autarquias para o

CAPITULO III
DAS COMPETENCIAS DA PROCURADORIA GERAL DO
MUNICiPIO
Art. 6'. Compete d Procuradoria Geral do Municipio:
I - prestar assessoramento e consultoria juridica ao Prefeito de Nossa
Senhora do Socorro
aos

e

titulares dos 6rg6os e entidades da Administragao Municipal
Direta e Indireta;
II - representar extrajudicialmente a Actninistragfro N4unicipal, nas designag6es que
lhe
Ptlrn outorgadas, para a solugSo de conflitos de interesses do lvtunicipio aE uorru Senhora
do Socorro:

III - exercer a representagdo juclicial ativa e passiva clo MLrnicipio de Nossa Senhora
do
Socorro e dos 6rg5os e entidades qLre integram a Adrninistragdo
Municipal Direta, Indireta,
Aut6rquica e Fundacional;
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lY -

zelar pelo fiel cumprimento da Constituigdo Federal, da Constituigao Estadual de
Sergipe, da Lei Orgdnica do Municipio de Nossa Senhora do Socorro e da legislagdo nacional,
estadual e municipal, de modo a preservar a supremacia do interesse pfblico;

- zelar pelo patrim6nio, bens e rendas da Administragdo Municipal;
VI * promover a inscrigdo e cobranga extrajudicial da Divida Ativa tributiria ou ndo
Y

tribut6ria, amig6vel ou ndo, podendo delegar essas compet€ncias para a Secretaria Municipal
de Fazenda;

VII - promover a cobranga judicial da Divida Ativa tribut6ria ou ndo tribut6ria;
VIII - uniformizar, sob o aspecto juridico, as decis6es administrativas municipais;
IX -

representar o Municipio de Nossa Senhora clo Socorro perante os Tribunais de Contas do
Estado e da Uni6o;

X-

estabelecer normas para o funcionantento integrado do Sistema Jurfdico Municipal;
- opinar previamente acerca do exato cumplimento de decisdes judiciais e nos pedidoi de
extensdo de julgados;

XI

XII - opinar nos processos administrativos
esta questdo possa

XIII -

em que haja questao judicial correlata ou em que

influir como condigdo de seu prosseguimento;

adotar provid6ncias de ordem juridica, sempre que o interesse pirblico o exigir;

xIV - rever, administrativa ou judicialmente. os seus pr6prios atos, quando verificada a sua
contrariedade d legislagdo ou ao interesse ptblico:
XV

avocar o exame de qualquer processo, administrativo
Municipio de Nossa Senhora do Socorro;

-

or"r

judicial, cle interesse

do

XVI - examinar, registrar, elaborar. lavrar e fazer publicar os instrumentos juridicos de
contratos. acordos e outros ajustes em que lbr parte ou interessada a Administragao
Direta e
Aut6rquica:

xvII - exarar atos e estabelecer normas para a organizagio da pGM;
XVIII - propor ag6es civis pfblicas para a tutela do patrim6nio priblico, do meio ambiente,

da ordem urbanistica e de outros interesses difusos, coletivos . indirid,-,uis
homog€neos,
assim como a habilitagdo do Municfpio como litisconsorte de qualquer
partes
das
nessas
agOes;

xlx -

examinar previamente editais de licitaq6es, termos. contratos, conv€nios
e outros

ajustes de interesse da administragdo direta e fundacio,al;

xx -

elaborar as informagdes a serem prestaclas ao pocler Judiciririo em
mandados de
seguranga impetrados contra atos do pref-eito e cle autoridacles municipais
da Administragdo
Direta definidas em regulamento;

xXI

propor

ao Prefeito o

ajuizamento

inconstitucionalidade de leis e atos normativos;

de

representagdo para

a

declarag6o de

xxII responder ds solicitagdes do Poder Executivo para exame de projetos de lei e demais
atos normativos. bem como para elaborar raz6es cJe veto:

-

xxlll - propor ao Prefeito a edigAo de normas legais ou regulamentares;
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XXIV

-

XXV

apresentar suas propostas orgamentiirias;

propor ao Prefeito medidas de cardter .iuridico que visem a proteger o patrim6nio
priblico e a aperfeigoar ou a corrigir as pr6ticas administrativas;

-

XXVI - rcalizar os concursos priblicos de provas e titulos para o ingresso na carreira

de

Procurador;

XXVII - propor

XXVIII -

ao Prefbito arealizagdo de concurso pirblico para o quadro de apoio;

celebrar acordos em juizo, observados os crit6rios e limites fixados por ato do

Poder Executivo;

XXIX - receber denirncias acerca de atos cie inrprobidade praticados no arnbito da
Administragdo Direta e Aut6rquica e promover as rnedidas necess6rias para a apuragdo dos
fatos;

XXX

- participar em conselhos, tribunais administrativos, comit6s, comissoes e grupos de
trabalho em que a instituigdo tenha assento, ou em que seja convidada ou designada para
representar a Administragdo P[blica Municipal;
- ajuizar agdes de improbidade administrativa e medidas cautelares;
XXXII - proporcionar o permanente aprimoramento tdcnico-juridico aos integrantes da
XXXI

carreira;

XXXIII

-

pareceres

zelar, em quaisquer instdncias, pelo cumprimento das decisoes judiciais, dos seus
juridicos, matdrias sumuladas e das suas decis6es administrativas, exaradas
no

exercicio de suas fung6es; e

xxxlV - exercer outras atribuig6es que llie forem conflaclas,
fi nal idade

institucional.

desde que compativeis com sua

Parrlgrafo 0nico. A requisigdo de processos adn-rinistrativos, infbrmagoes ou provid6lcias
solicitadas pela PGM a qualquer 6rgdo da Administragdo Direta e Indireta, para
defesa do
interesse pfblico, ter6 prioridade em sua tramitagSo, sob pena de responsabilidade
funcional.

Art. 7'. As fung6es institucionais da Advocacia Geral do Municipio de Nossa Senhora do
Socorro, exercidas pela Procuradoria Geral clo Municipio. sio de compet6ncia privativa
dos
Procuradores do Municipio de Nossa Senhora do Socorio. na forma desia Lei
Org6nica.

riruro

rr

DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA PROCURADORIA GERAL DO

MUNICH)10
CAPITULO I
DAS DISPOSIcOES GERAIS
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Art.

8o.

No recebimento e envio dos processos pela Procuradoria Geral do Municipio, por

meio do seu protocolo. deverSo ser observadas as seguintes normas:

I-

as folhas e documentos formadores dos autos ser6o autuados em um fnico processo,

observando-se a ordem crescente, salvo na preexistOncia de apensos;

II a numeragSo das folhas dos autos ser6 feita em sua parte superior, do lado direito, onde
deverdo constar, al6m dos algarismos em ordem crescente e envolvidos em um circulo. a sigla

-

do servigo e a rubrica do servidor;

III - ao prestar informagdo nos aLrtos, o servidor subscreverd. apos a assinatura, o seu nome
completo, o nirmero de sua matricula e o cargo que ocupa. aldm de observar a respectiva
numeragdo das tblhas, nos termos dispostos no inciso IL
IV

- o anverso e/ou o verso de qualquer

documento que nfro contiver nenhuma informag6o,
dever6 ser anotado com a inscrigdo "EM BRANCO". pelo servidor respons6vel pela juntada
desse documento no processo.

Art. 9'. O procedin-rento de protocolizagSo da entrada e saida de processos e documentos

na

Procuradoria Geral do Municipio, cuja atribuigfio para an6lise e pronunciamento seja deste
6195o. terd o seguinte trdmite:

I - quando do recebimento dos processos ou documentos pelo Gabinete do procurador Geral
do Municfpio e do Procurador Geral Adjunto do Munici[io, seguir-se-6 a remessa imediata

para a chefia da unidade operativa respons6vel;

II - a chefia. por meio de sua assist6ncia

aclniinistrativa ou Assessoria Tecnica. registrar6 em
protocolo virtual e interno fisico o recebimento do processo or,r procedimento, inclusive
com
carimbo no verso dos autos definindo a data e a hora da chegada no setor;
III - ap6s esses registros prdvios, os processos olr procedimentos, quando n6o forem de
atribui96o privativa da chetia, ser6o encaminhados, obrigatoriamente, por meio de protocolo
virtual e fisico interno, ao Procurador do Municipio que ficar6 respons6vel pela an6lise
juridica dos autos, conforme regras objetivas cle distribriigdo estabelecidas pelo procurador
Geral;

IV - quando da realizagdo de despacho ou parecer pelo Procr-rrador do Municipio, vinculado
ao processo ou procedinrento, os autos cleverdo ser registrados como enviados, pela
assist6ncia administrativa ou Assessoria Tdcnica, no protocolo virtual e flsico,
.o*

encaminhamento in-rediato.

Art.

10. Os processos administrativos receberio parecer ou clespacho. olr ter6o instrugdo
dentro dos prazos processuais mdximos que fbrem estabeleciclor po, ato do procurador
Geral
do Municipio.

$ l'. Nos processos ou procedimentos de atribuigdo da Procuradoria Geral do Municipio, a
solicitagEo de diligdncias realizada pelos Procuradores do Municipio interromperao os
frazos
processuais m6ximos de manifestagdo do 6rgdo.
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$ 2". As diligdncias nos processos submetidos d Procuradoria Geral do Municipio deverdo ser
cumpridas pelo interessado ou pelos 6rg6os e entes da Administragdo Municipal no prazo de
05 (cinco) dias, salvo outro prazo menor estabelecido na pr6pria manifestagdo juridica.

$ 3". Os processos relativos a termos aditivos de contratos, convdnios ou ajustes de qualquer
natureza, deverdo ser enviados corn instrugdo completa para apreciagdo da Procuradoria Geral
do Municipio com anteced€ncia minima de 30 (trinta) dias da expiragao do prazo.

$ 4'. Os Procuradores do Municipio, no exercicio cle sua fungdo de consultoria e assessoria
juridica, poderSo n6o limitar seus pronunciamentos aos qLrestionamentos
iuridicos que lhe
lorem formulados objetivamente nos processos. estanclo autorizados ir andlise de todos os
aspectos das demais questoes juridicas envolvidas nos feitos sob exame. podendo prestar
orientagdo juridica quanto d adogfio de medidas aptas a permitir a ef-etividade da ag6o
administrativa, em confonnidade com os preceitos legais.

Art. ll. o Procurador do Municipio pocier6. no caso concreto. requisitar cluaisquer outros
documentos e infbrmagdes necessdrios para a instnrgdo dos autos.
Parrlgrafo finico. O n6o cumprimento satisfat6rio, no prazo de l0 (dez) dias, caso outro
n6o
seja estabelecido, das dilig€ncias da Procuradoria Geral do Municipio, poder6
ensejar, nos
termos da lei. a instauragdo de Processo Aclnrinistrativo Disciplinar.rn fo..
do agente pirblico
incumbido da instrugSo dos autos. no 6rgdo ou entidacle para o qual fbi diligenciado
ou no de
origem do feito' desde que sua ineficiCncia tenha contriUiriOo puiu n les6o clJinteresse
pfblico

ou da efetividade dos atos da Administragdo.

Art.
I

12. E vedada:

- a juntada

de documentos em processos. sem o cleviclo ternro qr.re a lormalize;

II - a jr-rntada de documentos e a mengAo de atos e fatos relacionados a outros processos que
nao tenham ligagio, direta ou indiretamente, com o assunto do processo, e que
ndo sejam
imprescindiveis para a exata compreensEo e fundamentagao do aboidado
nos
autos;

III -

a reinclusdo de documentos que jd constem do processo, salvo para a retificagdo

dados ou inlornragOes:

IV - a inclusdo de pega
c6pia reprogr6fica;

de

inrpressa enr papel fhc-simile, clevendo, nesse caso, ser juntada sua

V

- a retirada ou substittrigSo de lblhas de processo, salvo na existencia de motivo que
justifique a anulaqdo de documentos integrantes.
$ 1". o docut-nento imprestrivel, a ser substituido, deverd ser nrantido nos autos, na paginagdo
em que se encontra e receber a anotagao "ANULA[)O" ou "SEM EFEITO,',
constando em
tblha de despacho a devida justificativa seguida de assinatura ou rubrica do
respons6vel,
aposta sobre o seu nome, fungdo e matrfcula, carinibados ou digitados.
$ 2" Na ocorrdncia do disposto no c(tpuldeste artigo, o processo deve ser reorganizado e as
Iblhas renunteradas e rubricadas a tinta. devendo eite proceclirlento, da mesma
forma que o
cancelamento das fblhas anteriores, ser consignuclo no processo.
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Art.

13. A configuragdo, elaboragdo e redaqdo das pegas lbrenses e extrajudiciais a cargo dos
Procuradores do Municipio obedecerdo, no qLre couber, ao disposto nesta Lei.

CAPITULO II
DA ORCANIZAcÅ O DA PROCURADORIA GERAL DO PIUNICIPIO
Art.

14. Integram a Procuradoria Geral do Municipio:

I-oConselhoSuperior;

II - o Gabinete do Procurador

Geral do Municipio e do Procurador Geral Adjunto do

Municipio;

III - a Corregedoria Geral
IV - as Procuradorias Especializadas, assim compreendidas:
a) Proc urad ori a Espec i alizada Ad

m i n i strati v a;

b) Procuradoria Especializada de Licitag6es, contratos e conv€nios:
c) Procuradoria Especializada da Fazenda Municipal;

d) Procuradoria Especi alizadaJudicial;
V

- as Procuradorias Setoriais;
VI - a Diretoria de Gestdo Administrativa

e Financeira. que ter6 a seguinte composig6o:

a) Coordenadoria Setorial de Administragdo;

b) Coordenadoria Setorial de Recursos Humanos;
c) Coordenadoria Setorial de Orgamento e Finangas:

d) Coordenadoria Setorial de Tecnologia da Informag6o.

Art' l5' A Procuradoria

Geral do Municipio d composta por cargos efetivos de procurador
do
M.unicipio, com quantitativo descrito no anexo II desti lei, pieenchidos
por. nu.nur6is em
Direito aprovados erl concllrso pirblico de provas e titulos que comprovem,
no ato da posse,
inscrigdo na ordem dos Aclvogados do Brasil, nomeaclos pelo prefeito
de Nossa senhora do
Socorro.

Parr{grafo rinico. Quando, em razSo de vacdncia clo cargo de procurador,
o nfrmero de
Procuradores em efetivo exercicio for inferior a 1/3 (urn tergo)
do nirmero total de cargos
criados' o Procurador Geral do Municfpio solicitard obrigatoriamente
a abertura de Concurso
Priblico de provas e titulos para preerrchimento das vag"as existentes,
observados os limites
estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal.
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Art.

16. A Procuradoria Geral do Municipio ter6 qLradro de pessoal pr6prio, contando com
cargos diretivos e de assessoramento, de provimento efetivo e de provimento em comissdo,
que atendam ds peculiaridades e ds necessidades de apoio tdcnico administrativo e das
atividades institttcionais, a serem previstos. ern seLls qr.rantitativos e quanto aos seus
vencimentos, em lei pr6pria.

CAPITULO III
DO CONSELHO SUPERIOR DA PROCUIi.ADORIA GERAL Do MUNICiPIo
Scglo

I

DOS CONSELHEIROS
︲
ａ ｍ
ｒ
Ｃ 配
Ｇ お

Art. 17. O Conselho Superior da procuradoria
deliberativo acerca das proposig6es qLte lhe
Procurador Geral do Municipio.
Art.

do Municfpio e 6rgdo consultivo e
submetidas, sendo presidido pelo

18. Integram o conselho Superior, na qualidade de conselheiros:

I

- o Procurador Geral do Municipio;
II - o Procurador Geral Adjunto do Municipio;
III-oCorregedorGeral
IV

- os Procuradores chefes das procuradorias Especializadas;
V - o Presidente da AssociagSo dos Procuradores do Municipio de
Nossa Senhora do Socorro

ou associado por ele indicaclo.

Seg5o

II

DA COMPETENCIA DO CONSELHO SUI'ERIOR DA PROCURADORIA
GEITAL DO MUNICIPIO
Art.
I

-

19. compete ao conselho Superior da procuradoria Geral do
Municipio:

elaborar e aprovar o seu Regimento Interno;

lI - examinar mat6rias jurfdicas de interesse clo Municipio, da procuradoria Geral do
Municipio ou concernentes dr carreira de Procurador clo Municipio, propondo
as medidas

necess6rias d defesa do interesse pirblico e ao aperfbiqoamento
instiiucional;

III - apreciar o relat6rio apresentado a prop6sito do est6gio probat6rio dos procuradores
do
Municipio e emitir juizo de m6rito administrativo sobre u Jondr-ugdo na
carreira;
IV - opinar sobre a conveni€ncia cla concessio cle'licenqa para qualificaqao profissional
de
titular do cargo de Procurador do Municipio:
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V

-

VI

-

proceder ao enqlladramento dos Procuradores Municipais no Plano de Carreira Previsto
nesta lei, em especial, na tabela do Anexo I, com posterior envio para Secretaria de
Administraqao para sua efetivagAo;
analisar e manifestar-se sobre:

a) mat6ria considerada relevante pelo Procurador Geral do Municipio;

b) pronr,rnciamentos divergentes a respeito da mesnta materia, corn o fim de assegurar a
unitbrmidade da orientaqdo jurfdica dentro da Procuradoria Geral do Municipio, emitindo
parecer coletivo, se for o caso;

VII - consolidar a jurisprud6ncia administrativa da Procuradoria Geral do Municipio,
organizando-a em sitmulas por deliberag.lo de oficio oll por provocagdo do Preflito
Municipal. do Procurador Geral do Mr"rnicipio. de Secret6rio Municipal ou de qualquer
Procurador;

VIII -

opinar sobre Projetos de Lei, Decretos ou qualquer outro ato normativo que interesse

ao funcionamento da Procuradoria Geral do Municipio;

IX

-

exercer o controle da legalidade dos atos de remog6o. reversdo, relotagdo, deslocamento,

permuta ex of/icict. aproveitamento e cessAo de Procurador de Municipio. dirimindo dirvidas
ou controv6rsias quanto a conflitos de interesses;

X-

decidir acerca da avaliagdo sobre o desempenho de Procurador
cumprimento de est6gio probat6rio, aprovando-a ou a rejeitando;

do Municipio,

no

XI - determinar correig6es extraordin6rias. justificadamente;
XII - deliberar acerca da deflagragdo de concurso prhblico para cargos clos quadros

da

Procuradoria Geral do Municipio, bem assim sobre sua prorrogagdo;

)ilII - autorizar a realizagdo de processo seletivo sirnplificado para
estagi6rios pela Procuradoria Geral do Municipio;

a

contratagao de

XIV - exercer outras atribuig6es que lhe sejanr clefbridas por lei ou intrinsecamente ligadas ds
suas compet6ncias previstas nesta Lei Org6nica.

$1". A instalagdo das assembleias do Consell-ro Superior da Procuradoria Geral do Municipio,
assitn como as suas deliberagdes, dar-se-6o com a rnaioria absoluta de seus membros.

$ 2". As deliberagdes relativas d aplicaqdo de penas e. rejeiqdo do estagio probatorio ser6o
tomadas por, no mfnimo, dois tergos (2/3) dos votos de todos os Conselheiios do Conselho
Superior da Procuradoria Geral do Municipio.
$ 3'. Todas as deliberagdes do Conselho Superior da Procuradoria Geral do Mulicipio serdo
pftblicas, bem como os votos dos Conselheiros, e flndamentadas as decis6es,

$ 4". Em caso de empate nas deliberag6es do Consellio Superior cla Procuracloria Geral do
Munic(pio, o Procurador Geral do Municfpio ter6 voto de qualidade.

Art. 20. O Conselho Superior da Procuradoria Geral

clo Municipio reunir-se-6 ordinariamente
uma vez por m€s, na filtima sernalta, e" extraordinariautente" sentpre que for convocado pelo
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mento formal de pelo menos 05(cincO)dOS Seus
Consclheiros,cndcrc9ado ao Procurador(3cral do ⅣIunicipio ou、 na sua falta,ao Procurador
Geral AttuntO dO Municipio.
Procurador Gcral do Municipio otl a reque面

Parigrafo rinico. O Conselho Superior da Procuradoria Geral do Municipio emitir6
pronunciamentos conclusivos sobre as matdrias que lhe sejam encarninhadas pelos
legitimados, no prazo perempt6rio de 60 (sessenta) dias. contados do recebimento do processo
pelo relator.

Art, 21, As atividades de apoio administrativo e secretariado do Conselho Superior

da

Procuradoria Geral do Municfpio ser5o desenvolvidtrs pelos servidores lotados no Gabinete do
Procurador Geral do Municfpio e do Procurador Geral Adjunto do Municipio.

CAPiTULO IV
DO GABINETE DO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO E DO
PROCURADOR GEIIAL ADJUNTO DO

MUNICiPIO
Seg6o

I

DO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO
Art. 22. A Procuradoria Geral do Municipio e dirigida pelo Procurador Geral do Municipio,
cargo de provimento em comissSo. tendo as mesnlas prerrogativas dos Secret6rios
Municipais, sendo nomeado, preferencialmente. dentre os Procuradores de carreira.

Art. 23. SEo requisitos

I-

para preenchimento clo cargo de Procurador Geral do Municipio:

encontrar-se regularmente inscrito na Ordent dos Aclvogados cio Brasil

Sergipe;

II -

-

Seccional de

ter conduta ilibada e not6vel saber juridico;

III -

ndo ter sofrido nos fltimos l0 (dez) iinos penaliclades de suspensdo ou exclusdo, por
decisdo transitada em julgado em razio de infiagio etico-clisciplinar, aplicada pela Ordern dos
Advogados do Brasil ou qualquer de suas seccionais:

lV - ndo ter sido condenado, com decisdo transitada em julgado, por atos de improbidade
administrativa, crimes contra a Adnrinistragio Pirblica ou ag6o de ressarcimento por danos ao
er6rio ou ao patrimdnio pirblico.
Parfgralb rinico. Caso a escolha para o exercicio do cargo de provimento em comissdo

de

Procurador Geral do Municipio recaia sobre um Procurador do Municipio de carreira, apenas
aqueles que tenham adquirido a Estabilidade nesse cargo, e que tenham cumprido o Est6gio
Probat6rio. poderSo ser nomeados.
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Art.24, 56o atribuigOes do Procurador Geral do Municfpio:

I

- dirigir a Procuradoria

Geral do Municipio" coordenando e orientando suas atividades e

a

sua atuaqSo;

II -

exercer

a

gest6o operacional

do

o196o

e

em quaisquer

represent6-lo

instdncias

administrativas ou judiciais;

III -

apresentar as informagOes a serem prestadas pelo Prefeito de Nossa Senhora do Socorro
a medidas
impugnadoras de ato ou omiss6o mr"rnicipal;

nas ag6es de controle concentrado de constitucionalidade e nas relativas
IV

receber citagdo inicial;

-

V-

receber as requisig6es de pagamento. tanto as de pequeno valor, como aquelas via
precat6rio;

VI -

assessorar

o Prefeito de Nossa Senhola do Socorro ern assltntos juridicos,

elaborar

pareoeres e estudos, propor a edigro de normas, niedidas e diretrizes;

VII

assistir

o

Prefeito de Nossa Senhora

do

Socorro

no controle interno

da

constitucionalidade e legalidade dos atos da Administragdo Municipal;

VIII -

sugerir ao Prefeito de Nossa Senhora do Socorro a promogdo de n-redidas de cariiter
.iuridico, reclamadas pelo interesse pirblico;

IX - representar institucionalmente o Preleito de Nossa Senhora do Socorro junto ao Tribunal
de Contas do Estado;

X - solicitar ao Conselho
.i

Superior da Procuradoria Geral do Municipio a unifica96o da
urisprud€ncia administrativa;

XI -

editar enunciados de siunulus adnrinistrativas ou instruqoes normativas, ap6s o
pronuncianlento conclusivo do Conselho Superior da Procuradoria Geral do Municfpio;

XII -

prolbrir decisdo nas Sindicdncias e nos Processos Administrativos Disciplinares
promovidos contra Procuradores Municipais. aplicando-lhes as penalidades cabiveis, salvo a
pena de demissdo, cuja con-rpet€ncia d exclusiva do prefeito;

XIII -

homologar. juntamente com o Chefe do Poder Executivo Municipal, os resultados de

concursos pirblicos de ingresso na carreira de Procurador do Mturicfpio:

XIV

-

promover a distribuigSo dos servidores e dos Procuraclores Municipais na estrutura
organizacional da Procuradoria Geral do Municipio;

XV

- editar atos normativos ou ndo norniativosl
XVI - sugerir ao Prefeito a designagio do Procuraclor

Geral Adjunto do Municipio, do

Corregedor Geral, dos Procuradores Chefes das Procuradorias Especializadas e a nomeagao
dos ocupantes dos cargos de provimento em comiss6o da Procuradoria Geral do Mgnicipioi

XVII - propor ao Prefbito

as alterag6es na carreira dos Procuradores Municipais e'nesta Lei
Orgdnica, ap6s prdvio parecer do Cor-rselho Superior da Procuradoria Geral do Municipio;

XVIII -

a criag6o. a extinqio ou a moclificaqdo. atravds
operacionais da estrutura da Procuradoria Geral do MLrnicipio:
propor
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XIX - promover e coordenar o assessoramento e a consultorias juridicas, bem como a
representagdo judicial e extrajudicial da Administragfio Municipal Direta, Aut6rquica e
Fundacional;

XX

-

coordenar, supervisionar e orientar a atuagdo dos 6rg5os da Procuradoria Geral do
Municipio;

XXI

-

propor ao Prefeito a revogagdo ou a anulaqdo de atos emanados da Administrag6o
Municipal Direta, Autiirquica e Fr.rndacional:

XXII -

delegar

a

Procuradores Municipais

o exercicio de fung6es de sua compet6ncia,

segundo as necessidades do servigo;

XXIII - dirimir

entendimentos divergentes no Ambito das Procuradorias Especializadas
destas com as Procuradorias Setoriais:

XXIV - dirimir conllitos

e

de competOncia entre as Procuratdorias Especializadas.

Art. 25. Salvo nos casos autorizados por lei, dependern de prdvia

autorizagao do Prefeito,
devidamente justificada na supremacia do interesse pirblico e nos princfpios constitucionais
que regem a Administrag6o, as seguintes condutas a serem adotadas pelo Procurador Geral do
Municipio:

- transagEo judicial e extrajudicial;
II - ren0ncia ao direito sobre que se fundamenta a ag.io:
III - assunqdo de compromisso arbitral.
I

Art. 26, Aplica-se ao Procurador Geral do Municipio as disposig6es sobre prerrogativas,
garantias, deveres, proibigdes e impedimentos previstos no Titulo Il desta Lei.
Parrigrafo rinico. Em qualquer caso de proibigfro e/ou impedimento. o Procurador Geral do
Municipio dar6 ci€ncia do fato ao Procurador Geral Adjunto do Municipio, para os devidos
fins.

Art.27. O Procurador Geral do Municipio poder6. a seu critdrio e observada a necessidade do
servigo" empregar os recursos humanos necess6rios ao desempenho das fungdes do seu
Gabinete, ntediante a escolha de pessoal do apoio administrativo para auxilio das atividades
do seu Gabinete.

Parr{grafo rinico. A designagdo de servidores. nos termos do ccrptrt deste artigo, dar-se-6 por
Portaria do Procurador Geral do Municipio. publicada na forma c1r-re prev0 a Lei Orgdnica
Murnicipal do Municfpio de Nossa Senhora do Socorro.
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II

DO PROCURADOR GIIRAL ADJUNTO DO MUNICIPIO

Art. 28. Ao

Procurador Geral Adjunto do Municipio, escolhido dentre os Procuradores
efetivos do Municipio de Nossa Senhora do Socorro, que tenham adquirido a Estabilidade no
citado Cargo ap6s o cumprimento do Est6gio Probat6rio, cabe o assessoramento imediato e
especializado do titular da Procuradoria Geral do Municipio, em matdrias de sua compet€ncia.

Art.29. Ao Procurador Geral Adjr-rnto do Municipio s6o conl'eridas as mesn.las prerrogativas
e vantagens asseguradas ao Procurador Geral do Municipio, quando no exercicio da
titularidade da Procuradoria Geral do Municipio.

Art.30. Compete ao Procurador Geral

Adjr-rnto do Murnicfpio:

I

- coordenar as atividades dos 6rg6os operativos cla Procuradoria Geral do Municipio;
II - receber e distribuir, para as diversas r,rnidades operativas, conforme a compet6ncia

de

cada uma, processos ou consultas administrativas para elaboragdo de informag6es ou
pareceres, bem assim os expedientes para propositura de ag6es ou def'esa em juizo dos
interesses do Municipio de Nossa Senliora do Socorro:

III - propor ao Procurador

Geral do lr4unicipio rnedidas que entenda necess6rias d melhoria

dos servigos af'etos d Procuradoria Geral do Municipio.

IV -

editar, quando autorizado pelo Procurador Ceral do municipio, atos normativos do
interesse da Procuradoria Geral do Municipio.

V-

Promover a uniformizagdo de procedinlento e a cooperagdo entre os diversos 6rg6os
operativos c1a Procuradoria - Geral do Municipio.

VI

exercer,

por

delegagdo

do

Procurador Ceral

do Municipio, outras

atribuig6es

compativeis.

sccaO III

DA CHEFIA DE CABINETE DA PROCURADORIA―
MUNICIPIO

GERAL DO

Art.31‑O cargo dc provinlcnto cnl colllissao dc chcfじ dc CIabinctc da Procuradoria― Gcral
Geral do
do Municipio ёdc livrc nomcaOao pclo Prcfcito, por indica9ao do Procurador―
Municipio.
Art.32。 Compete ao chefe de Gabinetc da Procuradol・
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II-

responder pelo protocolo

e tramitagdo de processo e documentos

encaminhados ao
Geral
Adjunto
do Municipio.
III- elaborar expediente e comunicag6es oflciais do Gabinete do Procurador - Geral do
Municipio do Procurador - Geral Adjunto do Municipio com os demais orgSos e entidades da
Administrag6o Municipal.
IV- elaborar a resenha didria dos atos do Procurador Geral do Mr.rnicipio e do Procurador Geral Adjurnto do Municipio.
V- organizar a agenda de compromissos do Procurador - Geral do Municipio e do Procurador
- Geral Adjunto do Municipio.
VI- atender o pirblico no hor6rio de atendimento e compromissos do Gabinete do Procurador
Geral do Municfpio e do Procurador - Geral Adjr,rnto do Municipio.
VII- auxiliar o Procurador Geral do Municipio e do Procurador Geral Ad.iunto
do Municipio em seus compromissos e reuniOes.
VIII - cumprir as demais determinag6es pertinentes ao serviqo.
Gabinete do Procurador Geral do Municipio e do Procurador

Scgio IV

DA ASSESSORIA SUPERIOR DO GABINETE DO PROCURADOR GERAL
DO MUNICiPIO E DO PROCURADOR GERAL ADJUNTO DO

MUNICiPIO

Art. 33. A

Assessoria Superior do Gabinetc' do Procurador Geral do Municipio e do
Procurador Geral Adjunto do Municipio ser6 exercida por Procuradores do Municipio
integrantes da carreira, escolhidos livremente pelo Procurador Geral do Municipio dentre os
Procuradores em et-etivo exercicio.

Parrigrafo rinico. A designaqdo de Procurador do Municipio para composiqdo da Assessoria
Superior do Gabinete do Procurador Geral do Municipio, do Procurador Geral Adjunto do
Municipio e do Corregedor Geral, dar-se-a por Portaria clo Procurador Geral do Mr-rnicipio,
publicada na fbrma da Lei Orgdnica Municipal.

Art. 34. Con-rpete d Assessoria Superior do Gabinete do Procurador Geral do Municipio

e do
Procurador Geral Adjr,rnto do Municipio aprc'ciar todos os casos qlre lhe lbrem determinados,
em quaisquer materias jurfdicas subrnetidas ao exanle cla Procuradoria Geral do Municipio,
especialmente:

I

-

o assessoramento direto ao Procurador Geral do Municipio e ao Procurador Geral Adjunto

do Municipio, na apreciag6o das matdrias juridicas .ia analisadas pelas Procuradorias
Especializadas;

II -

apreciar previamente os casos submeticlos d manif'estagdo final do Procurador Geral do
Municipio, que extrapolam a compet6ncia de mais de urna Procuradoria Especializada, ou que

eventualmente n6o se enquadram na compet6ncia de qualquer delas;

III -

sugerir ao Procurador Geral do Municipio:
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a) o reexame de matdrias j6 apreciadas anteriornrente. para acleqr"ragio do entendimento
juridico d nova legislagSo ou diretrizes tonlaclas pela gestdo do orgao jgridico;

b) a

reavaliag6o de materias juridicas para frns de unifbnnizagdo, consolidagio de
entendimentos ou compatibilizagdo com novos pronuncianlentos jurisprudenciais;

IV

sugerir dilig6ncias complementares nos casos analisados pelas Procuradorias
Especializadas. antes do pronunciamento final do Procuraclor Geral clo Municipio ou do
Procurador Geral Adjunto do Municfpio.
Seqf,o V

DA ASSESSORIA ESPECIAL DO GABINETE DO PROCURADOR GERAL
DO MUNICIPIO E DO PROCURADOR GERAL ADJUNTO DO

MUNICiI'IO

Art. 35. A

Assessoria Especial do Gabinete do Procuraclor Geral do Municipio e do
Procurador Geral Adjunto do Municipio ser6 exercida pelo cargo de provimento em comisslo
de Assessor Especial. de livre nomeagSo pelo Pref-eito, por indicagfio do Procurador Geral do
Municipio.

Parigrafo rinico. E requisito para a nomeagdo no cargo cle provimento em comissdo

de

Assessor Especial o diploma de Bacharel em Direito.

Art. 36. Compete

d Assessoria Especial do Gabinete clo Procurador Geral do Municipio e do
Procurador Geral Adiunto do Municipio o assessoramento tdcnico ao Procurador Geral do

Municipio. ao Procurador Geral Adjunto do Murnicipio e d Assessoria Superior de

seu

Gabinete.

Segflo

VI

DA ASSISTBNCTA DO GABINETE DO I'ROCURADOR GERAL DO
MUNICiPIO E DO PROCURADOR GERAL ADJUNTO DO MUNICIPIO
Art. 37. A Assist6ncia do Gabinete do Procurador Geral do Municipio

e do Procurador Geral
Adjunto do Munic(pio serii exercida pelo cargo de provimento em comissdo de Assistente de
Gabinete, de livre nomeagdo pelo Prefeito. por indicaqfio do Procurador Geral do Municipio.

Art. 38. Compete ao Assistente de Gabinete auxiliar o Procurador Geral do Municipio, o
Procurador Geral Adjunto do Murnicipio, a Chefia de Gabinete da Procuradoria Geral do
Municipio. as Assessorias Sr.rperior e Especial do Gabinete do Procurador Geral do Municipio
e do Procurador Geral Adjunto do Murricipio no desenrpenho de suas atribuigdes.

Parrigrafo rinico. O Procurador Geral do Mr-rnicfpio. rnediante Portaria publicada na forma da
Lei Orgdnica do Municipio, poder6 designar o Assistente de Gabinete para desempenhar suas
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atribui95es nos diversos setores da Procuradoria Geral do Municipio, de acordo com as
necessidades do scrvi9o e os intcrcsscs da Adlllinistra9ao Piblica,

CAPITULO V
DA CORREGEDORIA GERAL

Art.39.

Integram a Corregedoria Geral o Corregedor Geral e o Corregedor Geral Substituto.

$ l'. O Corregedor Geral e o Corregedor Geral Substitr-rto serSo designados pelo Procurador
Geral do Municipio dentre Procuradores Municipais com mais de 05 (cinco) anos no cargo,
que n6o tenham recebido sang6es disciplinares.
Procurador nomeado para o cargo de Corregedor Geral poder6, a critdrio do
Procurador Geral e observada a conveni€ncia cla administrtrgSo p[rblica. exercer suas funq6es
exclusivamente na esfera da Corregedoria Geral.

$ 2o. O

Procurador nomeado para o cargo de Corregedor Geral Adjunto substituir6 o
Corregedor Geral nos seus impedimentos e suspeig6es, fdrias e licengas, e n6o ser6 afastado
de suas atribuigOes ordin6rias na Procuradoria Geral do Mur-ricipio.

$ 3o. O

$

I

4'.

O Corregedor Geral podera ser afhstado de suas atribuig6es:

por ato motiva<jo do ProcurarJor Geral do Municipio, ret'erenclado pela maioria relativa do
Conselho Superior; ou

-

II -

por ato do Procurador Geral do Municipio. a requerimento de 2/3 (dois tergos) dos

membros do Conselho Superior,

$ 5". Na hip6tese de afastamento do Corregedor Geral por periodo superior a 6 (seis) meses,
far-se-ii nova escolha.

Art. 40. A Corregedoria Geral. 6rgio de ir-rspegdo

L' orientagSo

das fung6es institr.rcionais

e

da conduta dos Procuradores Municipais, incumbe:

I

-

fiscalizar as atividades dos orgdos de execugio e auxiliares da PGM e dos Procuradores
Municipais, realizando inspeg6es e correigOes ordin6rias e extraordin6rias, sugerindo as
medidas necess6rias ou recomend6veis para a racionalizaqlo e a efici0ncia dos servigos;

II - elaborar o Regimento Interno

da Corregedoria Geral. a ser ir-rstituicio por Decreto;

III -

instaurar e instruir, por determinagdo do Plocurador Geral do Muuricipio, os processos
adrninistrativo-disciplinares e as sindic6ncias em que sejam indiciados Procuradores
Municipais;

lV avaliar o estaigio probat6rio dos Procuratlores N4unicipais submetendo
Clonselho Superior:

-

dr
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V-

encaminhar ao Procurador Geral do Murricipio minutas de provimento visando ir
simplilicagdo e ao aprimoramento do sen'igo, assini corlro sugest6es de estabelecimento de
metas e relat6rios;

VI

- manter atualizados os prontu6rios

da vida fr.rncional dos Procuradores Municipais e dos
servidores da PGM, nos quais dever6o, obrigatoriamente" constar os seguintes dados:
a) produg6o;
b) qualidade do trabalho realizado;

c) aproveitamento em cursos de aperleigoamento ou especializagd,o profissional;
d) trabalhos publicados; e

e)

apresentagEo de teses ou participagdo, conlo palestrante ou docente, em cursos de
aperfeigoamento, especializagdo profissional. congressos, simp6sios ou outras promogOes
similares;

VII - elaborar o regulamento do est6gio probat6rio dos Procuradores da PGM;
VIII - apontar ao Procurador Geral do Municfpio as necessidades de pessoal ou material,

nos

servigos afetos d PGM;

IX

-

solicitar ao Procurador Geral do Municipio a designagdo cle Procuradores Municipais
de servidores para auxiliar nas diligOncias de correigdo e inspeglo, quando necess6rio; e

e

X - exercer outras atividades correlatas ou que lhe venhanl a ser atribr-ridas ou delegadas pelo
Procurador Geral do Municipio.

CAPITULO VI
DAS PROCUIIA DOITIAS ESPECIALIZADAS
Segf,o I

DAS DISPOSIqoES COMUNS AS pROCURADORTASESPECTALTZADAS

Subsegiio I
Da Organizagf, o Administrativa

Art. 41, Alem das atribuig6es

tixadas nesta

Lei para cada

Lrma das Procuradorias

Especializadas, d compet€ncia comum a todas:

I

- orientar os 6rg6os e as entidades da Adrninistragio Municipal acerca de matdrias de sua

competCncia;

II - elaborar anteprojetos de leis e regulamentos sobre r.natdrias
encaminhando*os, como sugestdo, ao Procurador Geral do Municipio;

de sua

III -

compet6ncia,

sugerir ao Procurador Geral do Municipio provid€ncias para a declaragdo de nulidade de
atos administrativos ou a propositura de agio de inconstitucionalidade de lei ou ato
normativo. nas materias de sua compet€ncia;

IV

-

eniitir pronunciamentos.iuridicos sobre r-natdrias de sua competOncia:
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V

-

indicar ao Procurador Geral do Municipio as orientagdes dominantes que possam resultar
em stmulas da jurisprud6ncia administrativa. nas matdrias de sua compet€ncia.

Parrigrafo rinico. As Procuradorias Especializadas, no dmbito de suas compet0ncias,
exercerdo ojuizo de avaliagdo dos casos decididos pelas Procuradorias Setoriais.

Art. 42. O

Procurador Geral do Municipio. em casos especfficos, poder6 alocar o
acompanhamento judicial de determinadas caLlsas a determinadas Procuradorias
Especializadas, assim como decidir, em qualquer hipotese, conf'litos de competOncia para
fixagdo da Procuradoria Especializada incr,rmbida do acorrpanharnento das agdes de interesse
do Municipio de Nossa Senhora do Socorro.

Art. 43. Sem prejuizo de sua compet€ncia avocatoria relativamente a quraisquer

processos

administrativos ou judiciais de interesse do MLrnicipio de Nossa Senhora do Socorro. ato do
Procurador Geral do Municipio definir6 as matdrias que, apreciadas pelas Procuradorias
Especializadas, deve16o obrigatoriamente ser submetidas d sr.ra avaliagdo flnal.
Subsegf,o

II

Das Chefias das Procuraclorias Especializadas

Art. 44. A investidura nas fungOes de Procuraclores

Chel'es das Procuradorias Especializadas

e privativa dos Procuradores do

Municipio efetivos da carreira, mesmo qure ainda n6o tenham
cumprido o Est6gio Probat6rio, e mesmo que ainda n6o tenham adquirido a Estabilidade no
Cargo de Procurador do Mtrnicipio.

Art. 45. Havendo recusa ou desinteresse dos integrantes da carreira em assumir a chefia de
Procuradoria Especializada. a designagdo do Procurador do Municipio que por ela responder6,
ainda que transitoriamente, dar-se-6 por ato do Procurador Geral clo Mtrnicipio, sendo vedada
a recusa ao seu exercicio.

Art. 46. Ndo

poder6 ser nomeado para

a firngSo de Procurador Chefe de

Procuradoria

Especializada o Procurador do Municfpio:

I - punido com suspensSo aplicada por decisdo tlansitacla enr julgado clecorente de apurragdo
pela Corregedoria Geral ate o prazo de 05 (cinco) anos posteriores ao cumprimento da pena;

II -

punido com pena de suspensdo aplicada por decisdo transitada em julgado decorrente de
infragdo etico-disciplinar, no imbito da Ordem dos Advogados do Brasil, are o prazo de 05
(cinco) anos posteriores ao cumprimento da pena:

III -

que esteja respondendo judicialrlente por improbiclade administrativa, crimes contra a
Administragio Pirblica ou agdo de ressarcimento por cianos ao erario olr ao patrimdnio
p0blico.
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Parigrafo rinico. A superveni€ncia de quaisquer das sitr-ra96es previstas nos incisos do coput
deste artigo, ao Procurador do Municipio que estiver no exercicio da fungdo de Procurador
Chefe de Procuradoria Especializada, autorizar6 automaticamente a sua destituigio.

Art. 47. O

de Procurador-Geral, Procurador-Geral Adjunto,
Corregedor-Geral e de Procurador Chefe de Procuradoria Especializada se configuram, para
todos os efeitos, como exercicio de fungdo pirblica relevante.
exercicio das fung6es

Art. 48. Os Procuradores Chefes das Procuradorias Especializadas exercerdo regularmente
representagio

judicial

e

a

extrajudicial da Administragdo Municipal.

Art. 49. No Ambito de suas respectivas

compet6ncias, os Procuradores Chefes das
Procuradorias Especializadas consolidardo os seus entendimentos juridicos sobre as mat6rias
que lhes forem submetidas.

Art. 50. Os Procuradores do Municipio, mecliante a concorddncia do Procurador Chefe da
Procuradoria Especializada, ficam dispensados de impugnar e de interpor recursos, bem como
podem desistir dos j6 interpostos. quando se tratar de questio sobre a qual exista
jurisprud€ncia pacifica. no mesmo sentido do pleito do particular ou quando o recurso for
manif'estamente inadmiss(vel.
$

l'. S5o entendidos como jurispruddncia pacffica.

para flns deste artigo, os seguintes casos:

I

- siulula do Supremo Tribr,rnal Federal ou do Superior Tribunal de Justiqa;
II - ac6rdSo de Org6o Plendrio do Suprerro Tribunal Federal ou Corte Especial

Tribunal

III - decisao prof-erida em sede de controle concentrado
Tribunal Federal ou pelo Tribunal de Jr-rstiqa de Sergipe;
IV

do Superior

cie Justiga:
rJe

constitucionalidade pelo Supremo

- decisAo proferida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiga

sob a sistem6tica de repercussdo geral ou de reculso repetitivo;

V

- outras situag6es previstas em ato do Procuraclor Geral do Municipio.
$ 2'. No caso de recLrrso manilestarrente inaclmissivel. caberd ao Procurador
Procuradoria Especializada, em despaclio tirnclamentado, reconhecer esta

Chef-e da
condigdo,

submetendo-o d aprovagdo do Procurador Geral do Municipio,

sccaO II

DA PROCURADORIA ESPECIALIZADA ADⅣ lINISTRATIVA
Art.51。 Compctc a Procuradona Espccializada Adnlinistrativa o asscssoramento juridico na

csfcra de stla competOncia ao Prcfcito dc Nossa Scnhora do Socorros ao Procurador Gcral do
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Municfpio, aos Secret6rios Municipais e dirigentes das enticlacles da Admirristragao Municipal
Indireta, e:

I - responder, mediante pareceres opinativos. ds consultas fbrmuladas em tese ou em casos
concretos, pelas autoridades referidas no cctput deste arligo, nas questdes de afetas ds suas
atribuig6es, especialmente sobre:
a) organizag6o da Administragdo Pirblica Municipal Direta e Indireta:

b) agentes pirblicos, cargos e fungdes p[rblicas, planos de cargos e carreiras e remuneragdo
dos agentes pirblicos;
c) concursos pfrblicos, provimentos e vacdncia de cargos;

d) regime juridico, direitos e deveres dos servidores pirblicos municipais e regime disciplinar;
e) atos administrativos;

l) responsabilidade administrativa civil

e crin.rinal dos agentes p0blicos;

g) regime pr6prio de previd6ncia social dos servidores municipais, aposentadorias e pensoes;
h) ordenamento territorial, planejamento e controle do uso do solo:

i) parcelamento e ocupagSo do solo urbano;

j) direito

r.rrbanistico e ambiental, direito de construire regime juridico das edificag6es no solo

urbano;

k) desapropriag6es

e outras formas de intervenqdo no

dorlinio:

l) bens pirblicos, afbtagdo e utilizaqdo dos espagos pirblicos;
m) desobstrugdo de 6reas e bens p0blicos;
n) aprovaqdo e fiscalizagdo de empreendimentos urbanisticos e edilicios;
o) plano diretor e seus instrumentos, legislagdo edilicia. urbanistica. ambiental e de posturas;

p) licenciamento urbanistico e ambiental:
q) direito de construir. restrig6es de vizinhanqa e ao direito de propriedade imobili6ria;

r)

gestSo do patrim6nio pirblico nrobiliario e

imobili6rio;

s) regularizagdo fundi6ria, direito de moradia, melhoramentos urbanos e

planos

de

urbanificagSo;

ll - exercer orientagSo normativa, enr 6rea de slra compet€ncia, para as Procuradorias
Setoriais dos orgdos e entidades da Administragio Municipai, apos avaliagio do conjunto de
seus pronunciamentos;
III -

prestar assessoria juridica ds r.rnidades de recursos hurnanos dos 6rg6os e entidades da
Administragio Municipal Direta e Indireta;

IV - responder, mediante pareceres opinativos. drs consultas fbrnruladas em tese ou em casos
concretos, pelas autoridades ref'eridas no c'ctpul deste artigo. nas quest6es pertinentes i
legislaqSo e ao Direito Municipal;
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V - organizar e consolidar a legislagio municipal de Nossa Senhora do Socorro segundo
critdrios oficiais de indexagfio, para fins de orientagdo aos 6rg6os e entidades da
Administragdo Municipal;

VI

- analisar a constitucionalidade e a compatibilidade da legislagdo local com a Constituigdo
Federal, a Constituigho Estadr"ral de Sergipe. a Lei Orgdr-rica do Mr"rnicipio de Nossa Senhora
do Socorro e a legislagSo nacional;
VII -

acompanhar o processo legislativo municipal;

VIII - opinar sobre as minutas de Pro.ietos de Lei" Decretos e outros atos normativos no
dmbito da Administragdo Municipal;
IX

-

analisar o cLrmprimento dos requisitos legais para o envio, ao Poder Legislativo, dos

Projetos de Lei:
a) do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orqamentdrias e da Lei Orgamentdria Anual;

b) do Plano Diretor e dos C6digos Municipais;
c) que criem despesas para o Poder Executivo Municipal;

X

-

analisar os Projetos de Lei aprovados pelo Poder Legislativo e submetidos ao Poder
Executivo para sanqdo ou veto;

XI -

exercer orientaqSo normativa, ern drea de slra oompet€ncia, para as Procr.rradorias
Setoriais dos 6rg6os e entidades da Administragdo MLrnicipal. apos avaliagdo do coniunto de
seus pronunciamentos;
representar o Municipio de Nossa Senhora do Socorro nos atos de alienaqdo,
escrituragAo e registro de bens im6veis adquiridos, cedidos ou alienados d Administragdo
Municipal;

XII -

XIII XIV

opinar nos processos de alienagdo de bens proprios do municipal;

- prestar consultoria aos 6rg6os de planejamento

urbano, controle do convivio urbano e

meio ambiente;

XV - cooperar con"l as Procuradorias Setoriais ou. na aus6ncia destas, elaborar as informagdes
a serem prestadas pelo Prefeito, Secret6rios Mr.rnicipais e clirigentes de entidades da
Administragdo Indireta. err agdes de mandado de seguranga. habeas data, mandado de
injunq6o ou ag6es correlatas, nas demandas al'etas d sua area de cornpet0ncia;

XVI -

apreciar processos administrativos com irnplicagdes diretas ou decorrentes de
processos judiciais de interesse do Municipio de Nossa Senhora do Socorro e de suas
entidades, nas demandas af'etas d sua 6r'ea de compet€ncia;

XVII -

atuar perante o Tribunal de Contas do Ilstado e o Tribunal de Contas da Uni6o. nos
t-eitos de interesse da Administragdo Mr"rr-ricipal l)ireta e lnclireta. nas demandas af-etas a sua
6rea de compet€ncia;

XVIII -

o Ministdrio Pirblico Estadual e/ou Federal na defesa dos interesses do
Municipio de Nossa Senhora do Socorro e de suas entidades, nas quest6es afbtas d sua
atLlar perante

competCncia;
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XIX -

atuar em quaisquer inst6ncias administrativas, por determinagdo do Preleito ou
Procurador Geral do Municipio, em quest6es de interesse da Administragdo Municipal Direta

e Indireta, nas demandas afetas d sua 6rea de compet€ncia;

XX

- analisar os casos que lhe fbrem submetidos pelo Procurador Geral do Municipio ou
Procurador Geral Adjunto do Municipiol

XXI -

outras atividades correlatas com a natureza das materias que lhe fbrem submetidas.

Segio

III

DA PROCURADORIA ESPECIALIZADA DE LICITAq6ES, CONTRATOS E
CONVENIOS

Art. 52. Compete d Procuradoria

Especializada de Licitag6es, Contratos e Conv€nios o
juridico na esfera de sua compet6ncia ao Prefeito de Nossa Senhora do
Socorro, ao Procurador Geral do Mr-rnicipio. aos Secret6rios Municipais e dirigentes das

assessoramento

entidades da AdministragEo Mr.u'ricipal Indireta, e:

I-

responder, mediante pareceres opinativos, ds consultas tbrn-ruladas em tese ou em casos
concretos, pelas autoridades referidas no coput deste arligo, nas questdes afetas ds suas
atribuigdes, especialmente sobre :
a) procedimentos licitat6rios e chamaclas pirblicas:

b) documentos, tninutas de atos ou negocios juridicos. conr'Onios ou quaisquer ajustes que
envolvam obrigagdo a ser contraida pelo Municipio;
c) hipoteses de dispensa, inexigibilidade de licitagSo e contrataqdo direta:

d) editais e instrumentos convocat6rios, fases interna e externa das licitagdes e

chamadas

pi.rblicas;
e) concessdo e perr.nissdo da prestagdo de sen,igc'rs plrbticos;

I) terceirizag6o de servigos pirblicos;

g) legalidade de planos de trabalho, contratos, conv0nios, termos e quaisquer especies de
instrumentos representativos de ajustes da Administragdo Mur-ricipal com terceiros;

II - exercer orientagdo normativa. em 6rea de sua compet6ncia, para as Procuradorias
Setoriais dos 6rg5os e enticlades da Adrrinistraqho Municipal. apos avaliag6o do conjunto de
seus pronunciamentos;
III - pronunciar-se na fase extema dos procedimentos licitatorios e dos processos de dispensa
em razdo do valor, bem como nos de inexigibilidade que nfro ultrapassem este valor, qr,rando o
titular da pasta solicitar a emissSo de parecer invocando.iustificativa excepcional;
IV - representar e def-ender os interesses do Mur.ricfpio perante o 'I'ribunal de Contas da UniSo
e do Estado, nos assuntos de sua compet0ncia especializada;
V

- analisar os casos que lhe fbrem subnietidos pelo Procurador Geral do Municipio ou
Procurador Geral Adjunto do Municipiol
VI

-

outras atividades correlatas com a natureza das nrate rias cpre lhe forem submetidas.
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DA PROCURADORIA ESPECIALIZADA DA FAZENDA MUNICIPAL
ScAf,o

Art. 53. Compete d Procuradoria Especializada da Fazenda Municipal o assessoramento
juridico na esfera de sua compet6ncia ao Prefeito de Nossa Senhora do Socorro, ao
Procurador Geral do Municfpio, aos Secretiirios Municipais e dirigentes das entidades da
Administraqdo Municipal Indireta. e:

I

- responder, mediante pareceres opinativos. irs consultas formuladas em tese ou em casos
concretos, pelas autoridades referidas no copLtt deste artigo, nas quest6es afetas ds suas
atribuig6es;
II - promover a inscrigfio e cobranga extra.iudicial

dos ddbitos tribut6rios e ndo tribgt6rios na

Dfvida Ativa do Municipio. podendo essas conrpet0ncias ser delegadas para a Secretaria
Municipal de Finangas, atrav6s de ato proprio do Procurador Geral do Municipio;
III - efetuar a cobranga judicial dos cr6ditos do Municipio de Nossa Senhora do Socorro
inscritos na Dfvida Ativa;

IV - exercer orientagdo normativa. ern 6rea de sLla col-npet€ncia, para as Procuradorias
Setoriais dos 6rg5os e entidades da Administragdo Municipal. apos avaliag6o do conjunto de
seus pronLrnciamentos;
V

-

cooperar com as Procuradorias Setoriais ou, na ausCncia destas, elaborar as informagoes a
serem prestadas pelo Prefeito, Secretarios Municipais e dirigentes de entidades da
Administragdo Indireta, em agdes de manclado de seguranga" hctbeas data, mandado de
injung6o ou ag6es correlatas, nas demanclas afbtas ii sua area cle competOncia:

VI

- apreciar processos

administrativos com inrplicaq6es diretas ou decorrentes de processos
de
interesse
do
Municipio de Nossa Senhora do Socorro e de suas entidades, nas
.iudiciais
demandas afetas d sua airea de compet6ncia:

VII -

responder a consultas tributdrias fbrnrulaclas d Procr.rradoria Geral do Municipio:

VIII -

apreciar feitos adminisl.rativos relativos d constituiqio. modificagdo ou extingdo de
crdditos tributdrios our de qualquer natureza passiveis cle inscrigfro em Divida Ativa do
Municipio. inclusive sobre casos concretos de prescrigdo e decad6ncia;

IX

-

atuar perante o Tribunal de Contas do Estado e o TribLrnal de Contas da Uni6o, nos feitos
de interesse da AdministraqSo Municipal Direta e lndireta. nas demandas alttas d sr,ra 6rea de
competOncia;

X

- atuar perante o Ministerio P[rblico Estaclual e/ou F-edelal na ciet-esa clos interesses do
Municipio de Nossa Senhora do Socorro e de suas entidades. nas quest6es a1'etas dr sua

competCncia;

XI -

atuar em quaisquer inst6ncias administrativas. por determinag.lo do Pref-eito ou
Procurador Geral do Municipio. em cluestOes de intercsse da Acirninistragdo Municipal Direta
e Indireta, nas der-nandas afetas d sua 6rea de contpetOncia:

XII -

analisar os casos qr.re lhe tbrern submetidos pelo Procurador Geral do Municipio ou
Procurador Geral Adjunto do Municipio;
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XIII -

outras atividades comelatas com a natureza das matdrias que lhe forem submeticlas.

ScAflo V

DA PROCURADORIA ESPECI ALIZ ADA J UDICIAL
Art. 54. Compete d Procuradoria Especializada.ludicial o assessoramento.juridico na esfera
de sua competdncia ao Prefeito de Nossa Senhora do Socorro. ao Procurador Geral do
Municipio, aos Secret6rios Municipais e dirigentes das entidades da Administragdo Municipal
Indireta, e:

I

- defender em Jufzo, em qualquer instdncia or.r tribunal" os interesses do Municipio de Nossa
Senhora do Socorro e das entidades da Adrninistragho Municipal Indireta, nas causas em que
o Poder Pirblico Municipal figure conlo aLrtor, rer.r, litisconsorte oll terceiro interessado, ou de
qualquer modo tenha interesse, ainda que indireto, no objeto das demandas;
II - cooperar com

as Procuradorias Setoriais ou, na ausOncia destas, elaborar as informag6es a
prestadas
pelo Prefeito, Secretdrios Municipais e dirigentes de entidades da
serem
AdministragSo Indireta, em ag6es de mandado de segr"rranga. hnbeu.s dutcr, mandado de
injungSo ou agdes correlatas;

III -

organizar e manter atualizados os registros c1e tramitagEo dos processos judiciais em que
o Municipio de Nossa Senhora do Socorro ou entidades da Administragdo Municipal Indireta
figurem como parte ou terceiro interessado;

IV

-

praticar todos os atos processuais no acompanharnento das demanders de interesse do
Municipio de Nossa Senhora do Socorro e suas entidades;

V - apreciar processos administrativos conr implicaqdes ciiretas ou decorrentes de processos
judiciais de interesse do Municipio de Nossa Senhora do Socorro e de suas entidades;

VI -

adotar todas as medidas judiciais para a delesa dos interesses do Municipio de Nossa
Senhora do Socorro e das entidades integrantes cia Adrninistragdo Municipal Indireta:

Vtl -

acompauhar. enl processos judiciais coni intercsse clireto. indireto oLl mera implicagdo
aos interesses juridicos da n-rr.rnicipalidade, a oitir,'a do Pretbito, do Vice-Prefeito, de
Secret6rios Municiais e dirigentes de entidades da Administraqdo Municipal Indireta, quando
o merito das ag6es envolver materias de interesse p[rblico do Municipio de Nossa Senhora do
Socono ou interesses ditusos e coletivos com inrplicagdes d atuagdo do Poder Pirblico
Municipal:

VIII -

atuar perante o Tribunal de Contas do Estado e o Tribunal de Contas da Uni6o, nos
f-eitos de interesse da Administrag6o Muuricipal Direta e Inclireta;
IX atuar perante o Ministdrio Ptblico Estadual e/ou Federal e/ou do 'frabalho na def-esa dos

-

interesses do Municipio de Nossa Serrhora do Socorro e de suas entidades, nas quest6es afetas
d sua compet€ncia;

X-

atuar erm quaisquer instAnciirs administrativas. por detc'rminagio cio Prefeito ou
Procurador Geral do Municipio. em rluest6es de intelesse cla Administragdo Municipal Direta

e lndireta;
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VII -

assessorar os titulares das Secretarias, Autarquitis e Fr.urdag6es da Administragdo
Municipal, na elaboragdo e protocolo de infbrmagdes em ag6es de mandado de seguranga e
habeas data, betn como enviar d Procuradoria Geral do Municipio todos os elementos
documentais para que a Fazenda Pirblica integre essas demandas conio parte interessada.

Pardgrnfo 0nico. Ressalvados os casos de pratirias jd disciplinadas em sirmulas e pareceres
normativos da Procuradoria Geral do Municipio, os Pareceres .luridicos das Procuradorias
Setoriais serdo encaminhados diretamente tro Procurador Chef-e da Procuradoria Especializada
pertinente ir materia nele versada, para apreciagiio final.

Art. 58. Ser6o necessarianiente subnretidas A apreciagdo do Procurador Geral do Municipio
todas as manifbstagOes dos Procuradores Chet'es das Procuradorias Especializadas, que
tenham reformado pronunciamentos das Procuradorias Setoriais qLre:

contrariem orientag6es j6 consolidadas nos enurrciados e enr pareceres da Procuradoria
Geral do Munic[pio, aos quais se tenha atribuiclo eflcacia normativa, devendo essa

I-

diverg6ncia ser explicitada no pronunciamento;

II - concluam pela inconstitucionalidade de Lei ou Decreto, ou pela ilegalidade

deste [rltimo;

III -

contrariem ou indiquem a necessidade de alteragfro substancial de minutas padronizadas
pela Procuradoria Geral do Municipio;

IV - refiranl-se a nratdrias de grande irnportdncia, impacto ou possibilidade de repercussSo
geral para a Adrninistraq6o P[rblica Municipal. a ir.rizo da autoridade administrativa
competente e conforme previa manifestagfio clos l)rocuradores Chef-e das Procuradorias
Especializadas.

Parr{grafo fnico. O Procurador Geral do Municipio poderd avocar" em quralquer hipotese, o
processo administrativo para qr.re se.ia prof'erido parecer no dmbito da Procuradoria Geral do
Municfpio.

Art. 59. E condigSo

para a instituigSo de Procuradoria Setorial em Secretarias, Autarquias e
FlrndagSes da Administragdo Municipal que o titular dos 6rg6os e entidades benefici6rios
lomegam toda a estrutura administrativa e de pessoal para assessoranrento direto as atividades
da Procuradoria Setorial.

CAPITULO VIII
DAS SUMULAS, DOS PARECERES NORMATIVOS, DOS PARECERES E
DOS DESPACTIOS
Segfro

I

DAS DISPOSIQOES GERAIS

Art. 60. Os pedidos de daclos. infbrrrtrgdes t'
Geral do Municipio, a quaisquer orgdos

Rua Ant6nioValadSo,
CEP
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XI -

exercer orientagdo notmativa, ern 6rea de sua compet6ncia. para as Procuradorias
Setoriais dos 6rg6os e entidades da Administragdo Municipal, ap6s avaliag6o do conjunto de
seus pronunciamentos;

XII -

analisar os casos que lhe fbrem submetidos pelo Proctrrador Geral do Municipio ou
Procurador Geral Adjunto do Municipio;

XIII -

otttras atividades correlatas com a natureza das matdrias que lhe fbrem submetidas.

CAPITULO VII
DAS PROCURADORIAS SETORIAIS

Art. 55. As Procuradorias Setoriais sf,o unidades avangadas constituidas por designagdo do
Procurador Geral do Municipio, instituidas nas Secretarias Municipais e nas Entidades
Aut6rquicas e Fundacionais da Administragdo Municipal, segundo as necessidades do servigo
e a conveni€ncia das atividades juridicas da Procuradoria Geral do Municipio.

$ l'. A constituiqao de Procuradoria Setorial. r.tos termos do caput deste artigo, ser6
considerada senlpre como atividade transitoria, embora ndo sr"rjeita d determinagdo de prazo
no ato que a instituir.

.

$ 2'. Caberd ao Procurador Geral do MLrnicfpio, no ato de constiturigio da Procuradoria
Setorial, definir as matdrias, atribuig6es e procedimentos de compet6ncia da respectiva
setorial.

Art. 56. As Procuradorias

Setoriais ser6o compostas privativamente por Procuradores do
Municipio em efetivo exercicio. a serem designados. atravds de Portaria, pelo Procurador
Geral do Municipio.

Art. 57. Compete ds Procr"rradorias Setoriais:
I

- assessorar os titulares das pastas no controle interno cla legalidade dos atos dos 6rg6os das
Secretarias do Municipio e das Autarclr-rias e Fundag6es;
II -

assessorar os titulares das pastas na interpretaqio de atos normativos, de atos editados
pelo Poder Pirblico, de contratos e outros instrumentos celebrados pela Administragdo;

III -

colaborar na elaboragdo de minutas de atos adn.rinistrativos, de anteprojetos de lei,

decretos e atos normativos de interesse das respectivas Pastas;

IV - examinar e aprovar, previamente, observadas as minutas padronizadas pela Procuradoria
Geral do Municipio. as minutas de editais de concursos p(rblicos. de licitagSo, de contratos,
conv6nios. ajustes e acordos. inclr.rsive de natureza trabalhista:
V - opinar. previamente, sobre os atos enl qlre se pretenda reconhecer a inexigibilidade ou
decidir pela dispensa de licitagdo;
VI - defender os interesses do 6195o

em contenciosos adr.ninistrativos;
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as dilig€ncias solicitadas pelos Procuradores do Municipio, serio atendidos no

prazo

assinalado.

$

l'.

Nos casos de urg€ncia, as requisigoes poderio ser feitas pessoalmente,

$ 2'. SerSo responsabilizados civel, criminal e administrativamente os servidores e agentes
pfblicos municipais qure deixarem de atender aos pedidos de informag6es, dilig0ncias ou
requisig6es da Procuradoria Geral do Municipio.

$ 3".

Sern prejuizo das competentes apurag6es etico-disciplinares

e

penais relativas

dr

prevaricagfro, ser6 punido com suspensdo de ate 05 (cinco) dias, dobrada a cada reincidOncia,
atd o limite de 20 (vinte) dias, o servidor olr agente pirblico que:

I - ditlcultar ou se recusar a fbrnecer dados. intbrmag6es. dilig€ncias
requisitados pela Procuradoria Geral do Municipio:

ou

documentos

II -

prestar, em cumprimento d requisigdo. clados. inlbrmaqdes ou documentos sabidamente
f'alsos, ou fomec€-los de forma incompleta.

Art. 6l. Os processos ou procedimentos adnrinistrativos encan-rinhados ai Procuradoria Geral
do Municipio ser6o respondidos, confbrnre o caso. em Pareceres Juridicos ou Despachos,
Art. 62. E da compet€ncia do Procuraclor Geral do Municipio baixar regulamentos sobre a
indexagdo de Pareceres Juridicos ou Despachos emitidos pelas Procurradorias Especializadas.

Seglo

II

DAS SUMULAS

Art. 63. A Stimula da Procuradoria Geral do Mr-rnicipio tem car6ter obrigat6rio em face das
Procuradorias Especializadas e das Procuradorias Setoriais.

Art. 64. A

edigSo do enunciado de SfimLrla poderir ser provocada por qualquer Procurador do
Municipio" ao Procurador Geral do Municipio, atraves de memorando interno.

l'. O enunciado da Sirmula editado pelo Procurador Geral do Municipio, ap6s aprovagao
pelo Conselho Superior da Procuradoria Geral do Municipio. ser6 publicado na forma que
prev€ a Lei OrgAnica do Municipio.
$

$ 2'. No inicio de cada

ar1o, os enunciados existentes ser6o consolidados e publicados na
forma que prev€ a Lei OrgAnica do Municipio.

$ 3". Somente por determinagAo do Prefeito Municiptrl ou por provocaqdo de Secretdrio
Municipal. de titular de entidacle da Administragdo Indireta. do Procurador Geral do
Municipio, de qualquer Procurador ou do Conselho Superior da Procuradoria Geral do
Municfpio ser6 procedido reexame de sirmula.
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Seqfio

III

DOS PARECERES NORMATIVOS

Art. 65. Os pareceres dos Procuradores do Municipio. urna vez homologados e publicados
pelo Procurador Geral do Municipio, t€m fbrga normativa, sendo de observdncia obrigat6ria
pelos 6rgdos e entidades da Administragdo do Municipio de Nossa Senhora do Socorro.

Art. 66, Os pareceres exaurientes de matirias .luridicas sedimentadas no dmbito da
Procuradoria Geral do Municf pio. baseados em precedentes cuja consoliclaqdo de
entendimento importe efici6ncia na prestagdo das atividades .juridicas do 6rgdo, poderao ser
encaminhados pelo Procurador Geral do Municipio ao Conselho Superior da Procuradoria
Geral do Municipio para aprovagdo e homologagio como Pareceres Normativos, os quais
serSo publicados na forma que prev0 a Lei OrgAnica do Municipio.

Par{grafo rinico. Os Pareceres Normativos da Procuradoria Geral do Municipio

serdo

nttmerados em ordem sequencial, datados e arcluivados no Gabinete do Procuraclor Geral do
Municipio pela sua Chefia de Gabinete.

Art.67. Somente por determinagEo do Pref'eito Municipal ou por provocagdo de Secret6rio
Municipal. de titular de entidade da Administragdo Indireta. do Procurador Geral do
Municfpio, de qualquer Procurador ou do Conselho de Procuraclores da Procuradoria Geral do
Municipio ser6 procedido reexame de processo ern que se tenlia dado forga normativa ao
respectivo parecer.

Segf,o

IV

DOS PARECEIIES

Art. 68. Os pareceres da Procuradoria Geral do Municipio

ser6o numerados em ordem

sequencial ou indexada, no dmbito das Procuradorias Especializadas, datados e arquivados na
unidade pelo servigo de apoio administrativo ou Assessoria Tecnica.

Art. 69. Os pareceres dos Procuradores ser6o subrnetidos ao Procurador Chefe da respectiva
Procuradoria Especializada, que o aprovar6 ou refbrmard o entendimento, neste irltimo caso
mediante novo parecer fundamentado.
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$1". Ser6o obrigatoriamente submetidos ao Procurador-Geral do Municipio os processos em
que o Parecer do Procurador Chef'e da Procuradoria Especializada seja contr6rio ao
entendimento do Procurador encarregado da apreciag6o inicial.
processos em que o pronunciamento do Procurador Chefe da Procuradoria
Especializada homologar o parecer do Procurador do Municipio encarregado de apreci6-lo
serdo encaminhados diretarnente aos orgfios ou entidades solicitantes, salvo se, pela natureza,
implicag6es ou repercussOes da matdria, o titular da Especializadajr-rlgar por bem submetd-lo
ao Procurador Geral do Municipio.

$2'. Os

$3'. Os pareceres emitidos, dependentes de posterior regularizag5o formal do Processo
Administrativo ou do cumprimento cle novAs dilig6ncias, s6o reputados ndo conclusivos ou
condicionados, devendo as condicionantes constantes do Parecer ser cumpridas pelos 6rgdos e
setores respons6veis, s6 havendo necessidade de novo pronunciamento da Procuradoria Geral
do Municipio.

Art. 70. Os Pareceres emitidos pelos

Procuradores do Municipio serio impressos em duas
vias, a primeira a integrar o respectivo processo. e, a seBunda. a ser arquivada na respectiva
Procuradoria Especializada, com cabeqalho padrdo da Procuradoria Geral do Municipio de

Nossa Senhora do Socorro, e conterdo obrigatorian.rente, observada a ordem adiante disposta:
I

- o nirmero do processo

em que foi exarado;

II - o nome do interessado;

III

- o assunto versado no processo;

IV

-

V

VI

a designagSo

"PARECER". graf-ada em letras maifsculasl

- a ementa com express6es de ref'er0ncia
-

VII

-

e contelrdo resumiclo da conclusdo;

a exposigdo. com o relato da materia ou enunciado cla consulta;

a fundamentaqdo legal, doutrin6ria e/ou jurispnrdencial;

VIII - a conclusdo.
$1". Quando a consulta for formulada em perguntas, a conclusdo preferencialmente dever6
reprodr.rzir as questdes com as devidas respostas alcanqadas.

A

ao Procurador Geral do Municipio. das materias objeto de Pareceres
Jr,rridicos das Procuradorias Especializadas. observard o disposto no artigo anterior,
$2".

sr.rbmissdo

assegurado, todavia, o direito do Procurador Geral do IVlunicipio avocar quaisquer processos

para sua apreciagAo, apos a manifestagEo do respectivo Procurador Chetb da Procurradoria
Especializada.
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$3". Salvo em casos de relevante urg6rrcia" devidanrente justificados por interesse pirblico
superior e para que n6o haja prejuizos ir Administragdo, nenhuma consulta ou processo
administrativo ser6 respondido pelo Procurador Geral do Municipio serrr a pr6via
manifestagdo das Procuradorias Especializadas vinculadas d nrateria.

Segfro V

DOS DIiSI'ACHOS

Art. 71. Despacho

d a manifestagdo por meio da qual o Procurador do

Municipio:

-

I responde, de forma breve, clara, concisa e conclusiva. as qr.rest6es postas em assuntos de
menor complexidade;

II -

d6 encaminhamentos concisos ao cumprimento de dilig€ncias ou rnedidas afins, com o
objetivo de instrugEo processual;

III -

remete o processo para setores especificos, ao cumprimento de suas atribuig6es.

Pardgrafo rinico. Exarado Despaclio cor11 clilig0ncias reqr,reridas por Procurador do
Municipio, o processo ser6 irnediatamente enviaclo ao setor, servidor ou agente pirblico
respons6vel pela sua realizaglo, atrav6s do protocolo da Procuradoria Geral do Municipio,
dispensando-se a remessa previa ao Gabinete do Procurador Geral do Municipio e do
Procurador Geral Adjunto do Municipio.

Art. 72, Os Despachos ser6o datados e assinados pelo Procurador do Municipio qlre o exarar
e:

I-

sdo dispensados de conter citag6es doutrinririas. transcrig6es de ac6rdSos ou

das

respectivas ementas. as quais poderdo ser mencionadas por simples refer€ncias:

II -

serSo emitidos em 02 (duas) vias, a primeira a integrar o respectivo processo,
segunda, a ser arquivada na respectiva Procuradoria Especializada:

III -

e,

d

prescindem da chancela de qualquer superior hier6rquico do Procurador do Municipio
que o emitiLl, para o seu envio aos 6rgdos ou entidades destinatdrios.

CAPITULO IX
DA DIRETORIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Sc,lo I

DAS DISPOSIcOES GERAIS
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Art.

73, Compete d Diretoria de GestSo Administrativa e Financeira, no dmbito da
Procuradoria Geral do Municipio, sr.rperintender as atividades administrativas do 6rgdo, em
seus diversos setores, especialmente a gestio:

I

-

das atividades de organizag6o interna e distribuigdo
fluxos de processos e expedientes internos e externos;

II -

c1e

tarefas administrativas, protocolo e

do planejamento e adrninistragSo orgament6ria e financeira do orgdo e controle

de

balangos patrimoniais;

III -

do apoio administrativo prestado ao Gabinete do Procurador Geral e do Procurador
Geral Adiunto. Corregedoria-Geral, das Procuraclorias Especializadas e demais setores
operacionais e administrativos;

IV

-

das diretrizes de acompanhamento, controle e liscalizagdo de recursos hllmanos;

V

-

das compras e aquisig6es de bens e servigos do 6196o, entrada, saida, almoxarifado,

manutengSo e consumo racional de bens e materiais de expedientel

VI - do controle e zelo do patrim6nio mobili6rio e inrobili6riol
VII - do uso de veiculos e equipamentos postos ir disposigdo do 6196o;

VIII - dos fluxos financeiros e orgament6rios. ben-r assim das receitas e despesas do 6196o;
IX - das agOes necessdrias ao pleno e eflcaz funcionamento da estrutura administrativa

da

Procuradoria Geral do Municipio, segundo sLras atividades institucionais.

Art.71. A Diretoria de Gestdo Administrativa e Financeira ser6 exercida pelo cargo de
provirnento em comissSo de Diretor de GestSo Admir-ristrativa e Financeira, privativo de
profissional de nivel superior. de livre nomeagho pelo Pref-eito. por indicagdo do Procurador
Geral do Municipio.
Art.

75.

A Diretoria de Gestdo Administrativa e F-inarrceira ter6

a seguinte composigdo:

I

- Coordenadoria Setorial de Administragfio;
II - Coordenadoria Setorial de Recursos Flumanos;
III - Coordenacloria Setorial de Orgamento e Finangtrs;
IV - Coordenadoria Setorial de Tecnologia da Intbrmagiio.
Art. 76. SerSo diretamente subordinados

A Diretoria de Gestdo Administrativa e Financeira a
Coordenadoria Setorial de Administrag6o, a Cloorclenadoria Setorial de Recursos Humanos, a
Coordenadoria Setorial de Orgamento e Finangas e a Coordenadoria Setorial de Tecnologia da
InfbmragSo.

Art.77. As diretrizes de funcionamento da Diretoria de GestEo Administrativa e Financeira
ser6o estabelecidas pelo Procurador Geral do IVlunicipio c coordenadas as sLlas atividades pelo

Procurador Geral Adjunto do Municipio.
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Art. 78. Os titulares das Coordenadorias Sctoriais mencionadas

nesta lei ocupardo cargos de
provimento em comissdo, na forma das Seg6es subsequentes, indicados pelo Procurador Geral
do Municipio e nomeados pelo Prefeito de Nossa Senhora do Socorro.

Art. 79. As atribuig6es do pessoal, a organizaqdo e a competencia das Coordenadorias
Setoriais mencionadas nesta lei ser6o disciplinadas por ato do Procurador Geral do Municipio,
observadas as prescrig6es desta Lei.
Segfro

II

DA COORDENADORIA SETORIAL DE ADMINISTRACAO

Art. 80. Contpete d Coordenadoria

Setorial de Aclministragdo gerenciar e coordenar as
atividades de controle do patrimdnio, almoxarifhdo e compras, execuqdo e tiscalizagdo de
servigos gerais e protocolo, sendo respons6vel:

I-

pelas atividades de compra e aquisigIo de berrs e servigos e de controle de almoxarifado e
pelo controle e gestdo dos bens m6veis, imoveis e veiculos do acervo da Procuradoria Geral
do Municipio ou postos ir sua disposigdo;

II

-

pela supervisSo e controle dos servigos gerais prestados aos diversos setores
a Procuradoria Geral do Municipio;

III -

qr"re

integram

pelas atividades de protocolo. controle de t'luxos de informagdes. documentos

e

processos na Procuradoria Geral do Municipio.

Art.8l. A Coordenadoria

Setorial de Administragdo serd exercida pelo cargo de provimento
em comissdo de Coordenador Setorial de AdministraqSo, de livre nomeagEo pelo Prefeito, por
indicagdo do Procurador Geral do Munic(pio.

Segfro

III

DA COORDENADORIA SETORIAL DE ITBCURSOS HUMANOS

Art. 82. Compete d Coordenadoria Setorial de Itecursos Humanos gerenciar e coordenar

a

distribuigdo, o controle e o aproveitamento dos recursos humanos da Procuradoria Geral do
Munic(pio. e, especialmente:

I - et-etuar o controle di6rio da fieqr-r€ncia clos servidores administrativos, efetivos e
comissionados, e estagi6rios da Procuracloria Geral do Municipio:
II - efeturar o controle e o registro das firias e licengas dos Procuradores do Municfpio,
servidores administrativos, efetivos e comissionados. e estagi6rios da Procuradoria Geral do
Municipio;
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manter atualizados os registros e assentalrentos funcionais dos Procuradores
Municipio e servidores administrativos. ef'etivos e comissionados, e estagi6rios
Procuradoria Geral do Municfpio.

Ｏ
ｄ

III -

Art. 83. A

Coordenadoria Setorial de Recursos Ilumanos serd exercicla pelo cargo de
provimento em comissdo de Coordenador Setorial cle Recursos Humanos, de livre nomeagdo
pelo Prefeito, por indicagdo do Procurador Geral clo Municipio,

Segfro

IV

DA COORDENADORIA SETORIAL DE ORQAMENTO E FINANqAS
Art. 84. compete

d coordenadoria Setorial de orgamento e Finangas:

I-

a execugfio e o controle das atividades de planejamento e administragdo orgament6riofinanceira, inclusive com a elaboragSo e irnpactos flnanceiro-orgament6rios, contabilidade,
movimentagdo financeira e gestdo de cotas:

II -

fornecer os balancetes, o balango geral, as posig6es orgament6rias, financeiras e
patrimoniais e os relat6rios referentes aos resultados obtidos na aplicagdo de recursos pfblicos
consignados ir Procuradoria Geral do Municipio:

III -

a elaboragdo da prestagdo de contas da Procuradoria Geral do Municipio e do Fundo

Especial da Procuradoria Geral do Mr"rnicipio aos 6rgAos de controle interno e externo;

IV - a apreciagdo das prestagOes de contas de terceiros entes, pirblicos ou privados,

benefici6rios de recursos consignados
sido destinados;

V - o auxilio

i

Procuradoria Geral clo Municfpio, que lhe tenham

nas recuperagdes de receitas p(rbticas inerentes

d

Procuradoria Geral do

Municipio.

Art. 85. A

Coordenadoria Setorial de Organiento e Finanqas serd exercida pelo cargo de
provimento em comissio de Coordenador Setorial de Orgamento e Finangas, de livre
nomeagdo pelo Pref'eito, por indicagdo do Procuraclor Geral do Municipio.

ScAfio V

DA COORDENADORIA SETOITIAL DE TECNOLOGIA DA INI.-ORMAQAO
Art. 86. compete

d coordenadoria Setorial

de'fecnologia da Inlbrmagdo:

I-

planejar, implementar e manter os sistemas infomratizados da Procuradoria Geral do
Municipio, tornando disponiveis os recursos de hurtly'ctre e .sofnt,are. bem como administrar
as redes internas de infbrmdtica e transr"r-tissitt cle daclos:

II - controlar, administrar, cLrstomizar, instalar e realizar bcrckup da rede l6gica de dados da
Procuradoria Geral do Municipio, criar estrutura e n.roclelo de banco de dados e tabelas
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relacionadas que garantam
informatizados;

o bom deserr-rpenho

necessdrio ao funcionamento dos Sisternas

III - manter uma politica de seguranga em tempo real, que possibilite confianga no uso dos
recursos da rede e do banco de dados, beni como manter atualizado normas e padrdes de
procedimentos para o bom desempenho das atividades da Procuradoria Geral do Mr.rnicfpio;
IV

-

controlar a localizagSo dos equiparnentos. identificar problemas, realizar manutengdo
preventiva e corretiva dos equipamentos, atender chamadas dos r,rsudrios e prestar apoio no
uso dos aplicativos, configurar equipamentos, instalar .so.ftwares e treinar usu6rios no uso dos
recursos de inform6tica;

V - identificar e descrever necessidades de desenvolvintento de novos sistemas ou de
aperfeigoamento dos j6 existentes:
VI -

manter em tuncionamento sistemas existentes. estudos e identificaqdo das regras de
neg6cios da Procuradoria Geral do Municipio;

VII -

elaborar pro.ietos de transformagdo, projetos l6gicos e llsicos e codificar sistemas de

programagSo;

VIll -

desenvolver tecnicas de publicagio das intbrmag6es na u,sb, inclusive manutengdo

e

alimentagdo de dados em .sltc oflcial da Procuradoria Geral do Municipio,

Art. 87. A Coordenadoria Setorial de Teonologia da Infbrmaglo scr6 exercida pelo cargo

de

provimento em comissdo de Coordenador Setorial c1e 'fc'cnologia da Informag6o, de livre
nomeagdo pelo Prefeito, por indicagdo do Procurador GeraI do Municipio.

CAPiTULO X
DA ASSESSORIA TECNICA DA I'ROCUITADORTA GEITAL DO MUNICiPIO

Art. 88. A

Assessoria Tecnica da Procuradoria Geral do Mruricipio ter-n como atribuigdo o
do Municipio, e a mesma ser6
exercida pelos cargos de provimento em comissSo de livre nomeagdo pelo Prefeito, por
indicaqdo do Procurador Geral do Municipio.
assessoramento aos diversos setores da Procuradoria Geral

Art. 89. O Procurador Geral do Municfpio designard.

atravds de Portaria, o Assessor Tecnico,
qualquer
para
em
de seus Niveis,
desempenhar suas atribuigdes ern qualquer dos setores da
Procuradoria Geral do Municipio, de acordo corn as necessidades do servigo e os interesses da
Administragdo Pirblica.

Art. 90. Compete d Assessoria Tdcnica

da Procuradoria Geral do Murnicipio:

I-

organizar os processos administrativos e judiciais submetidos d andlise dos diversos
setores da Procuradoria Geral do Municfpio:
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II -

controlar a clistribuigio clos processos aos Procuraclores integrantes da Procuradoria

Especializada;

III -

organizar e arquivar c6pias dos Pareceres, Despachos e demais atos dos Procuradores do
Municipio lotados no setor, para fins de controle e ntern6ria administrativa;

IV - controlar as informag6es relativas ao fluxo de quantitativos e estatisticas de processos
administrativos. por especie. que tramitam pelos diversos setores da Procuradoria Geral do
Municipio;
V

- realizar pesquisas de legislagdo. doutrina e.iurisprud6ncia correlaters aos expedientes dos

diversos setores da Procuradoria Geral do Municipio:

VI

prestar auxilio ao Procurador Chefe da Procuradoria Especializada e demais
Procuradores do Municfpio que a integram. no exercfcio de suas atividades, bern como ds
cheflas imediatas dos diversos setores da Procuracloria- Gelal do Municipio;

VII -

cumprir outras funq6es corelatas ris suas atividacles. que lhe fbram conferidas pelo
Procurador Chefe da Procuradoria Especializada ou pela chetla imediata de algum dos setores
da Procuradoria Geral do Municipio a qr"re esteja vincLrlado.

LIVRO II

DO ESTATUTO DA PROCURADORIA CERAL DO

ⅣIUNICIPIO

TITULO I

DA CARREIRA DE PROCURADOR DO MUNICIPIO
CAPITULO I
DO CONCURSO DEINGRESSO

Art. 91. O ingresso na carreira de Procuraclor do Municipio dar-se-6 na refer€ncia inicial e
depender6 da aprovagSo previa em concurso pirblico de provas e titulos, organizado pela
PGM, com a participagSo da Secretaria Mr"rnicipal cle Ac'lministragSo (SEMAD) e da Ordem
dos Advogados do Brasil (OAB).

$

1'. Sio requisitos

para o ingresso no cargo:

- ser brasileiro:
II - estar inscrito corrlo Advogado na OAB;
III - estar quite com o servigo militar;

I
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IV

-

estar no gozo dos direitos politicos;

- gozar de boa sairde, fisica e mental;
VI - possuir ilibadas condutas social, profissional ou firncional
Y

criminais incompativeis com o exercicio da funqfro;

VIII -

e ndo registrar antecedentes

e

apresentar declaragdo de bens.

$ 2". Por requisigdo da PGM, a saitde fisica e mental de que trata o inc. V do $ lo deste artigo
ser6 af-erida pela Secretaria Municipal de Sar"rde (SMS) no cJecorrer do concurso de ingresso e

ter6 car6ter

el

iminatorio.

Art. 92. O edital de abertura para ingresso

r'ro cargo de Procurador do Municipio indicar6,
obrigatoriamente, os programas sobre os quais versarf,o as provas. os critdrios para avaliagdo
dos titulos e o prazo para as inscriqOes, que ndo poderir ser inferior a 30 (trinta) dias.

Parfgrafo rinico. O concurso dever6 ser divulgado com a publicagdo do edital de abertura,
na integra, no quadro de avisos do Municfpio. e por extrato, em jornal didrio de larga
circulaqSo no Estado.

Art. 93. Aos candidatos reconhecidos como deficientes

ser6 reservado percentual de cargos,

nos ternlos da lei.

Art. 94.

Encerrado o concurso de ingresso, a Cornissfio proclamar6 o resultado, que ser6
homologado pelo Prefeito do Municipio, juntamente com o Procurador Geral do Municfpio.

CAPITULO II
DA NOMEAcA0

Art. 95. A

nomeagdo dos candidatos aprovados no concurso de ingresso na carreira de
Procurador do Municipio, obedecida rigorosamente a ordem de classificagdo, ser6 feita na
referdncia inicial e para estdgio probat6rio. pelo Pretbito Municipal.

$lo. A ret-er€ricia inicial de qure trata este artigo ser6, d ipoca da nomeagdo, o menor
vencimento bdsico auferido por Procurador do Quadro Ef'etivo.

$ 2". A nomeagdo ser6 tornada sem efeito se o candidato n[o tomar posse no prazo de ate 30
(trinta) dias contados de sua notiticaqio.
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CAPiTULO III
DA POSSIT E DO EXERCICIO
Art. 96. A

posse dos Procuradores Municipais ser6 dada pelo Prefeito, em sessdo solene do

Conselho Superior, mediante assinatlrra de termo de compromisso de desempenhar com
retiddo os deveres do cargo e de cumprir a Constituigio Federal e as leis.
$ 1". No ato de posse, o Procurador do Municipio prestar6 o seguinte compromisso: "Prometo
servir ao Municfpio de Nossa Senhora do Socorro na tutela do interesse pirblico municipal".
$ 2'. No ato cia posse o candidato nonreado deverri apresentar declaragdo de seus bens.
$ 3'. O Procurador do Municipio serd lotado na PGM e a distribuigio de atribuigoes ser6 feita
pelo Procurador Geral do Municipio. conforme a conveni0ncia do servigo e de acordo com o
previsto nesta lei.

$ 4". N6o podendo comparecer d sessdo solene, por motivo justilicado, o nomeado poder6
tomar posse em ate 30 (trinta) dias. no Gabinete da PGM.
$ 5". Apos ef'etivada sLla posse no cargo o Procurador terii

l5

(quinze) dias para entrar em

exercicio cle suas atribuigdes.

Art. 97. O Procurador do Municipio e efetivo clesde a posse e passa a gozff da garantia da
estabilidade ap6s 3 (tr6s) anos de eletivo excrcicio no cargo e conflrrnagdo no est6gio
probat6rio.

CAPITULO IV
DA ESTAI}ILIDADE

Art. 98. Nos 3 (tr6s) primeiros

anos de exercicio do calgo.

o Procurador do Municipio ter6

trabalho e sLla conduta avaliados pela Corregecloria Geral e submetidos d apreciagdo do
Conselho Superior, para fins de estabilidade.
ser,r

Parfgrafo rinico. Somente

serSo convocados para a segfro clo Conselho Superior a que se
refere o caput deste artigo os Conselheiros natos estdveis.

Art. 99. O

Corregedor Geral, 2 (dois) meses antes de decorrido o tri€nio, remeterd ao
Conselho Superior relat6rio circunstanciado sobre a atuagdo pessoal e tuncional dos
Procuradores Municipais em est6gio probatorio. concluinclo. objetiva e fiu-rdamentadamente.
pela sua estabilidade. ou ndo.

TI′ 1・ lJl」
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⑤
DOS DEVERES, DAS PROIBICOES, DOS IMPEDIMENTOS,
DOS DIREITOS, DAS GARANTIAS, DAS PRERROGATIVAS

E DAS NORMAS DISCIPLINARES

CAPiTULO I
Dos DEVERES, DAS pRoIBICOnS n Dos IMI,EDIMENTos
Sccfro I

DOS DEVERES E DAS PROIBIQoES

Art. 100. 56o

deveres funcionais dos Procuraclores Municipais" aldm de outros previstos na
Constituig6o Federal e na lei:

I

-

manter, ptblica e particularmente, conduta ilibada e corlpativel com o exercicio do cargo;

Il-zelar

pelo prestfgio da Justiga, por suas prerrogativas e pela dignidade de suas fung6es;

III

- zelar pelo respeito aos demais Procuradores Municipais;
IV - atender quando necess6rio e tratar con-r urbanidade os municipes, as partes,

as

testemunhas, os servidores e os auxiliares;

V

- desempenhar com zelo e presteza as sLlas fung6es;
VI - declarar-se sLlspeito ou impedido, nos ten.nos da lei:

- indicar os fundamentos f6ticos e.iuridicos de seus pronunciantentos;
VIII - observar as fbnnalidades legais no desempenho de sua atuagdo funcional;
VII

-

IX

resguardar o sigilo sobre o contefrdo de documentos oLl informag6es obtidos em razdo
do cargo ou fungSo e qLle, por forqa de lei. tenham cartiter sigiloso;

- desempenhar com zelo, dedicagho. assicluidacle. eliciOncia e presteza. as lungdes sob sua
responsabilidade e as que lhe lorem atribuiclas pelo Procurador Geral;

X

XI

- cumprir ordens superiores, salvo quanclo manilestanlente

XII

-

abusivas ou ilegais;

agir com discrigdo nas atribuigdes de seu cargo ou fungSo, guardando sigilo sobre

assuntos internos;

XIII -

observar as normas legais e regulanrentares. zclanclo pela lealclade ds instituigdes

p[rblicas;

XIV

- zelar pela boa aplicagSo dos bens conllaclos a sua guarda e pela proteqEo do patrim6nio
pirblico:
XV

*

representar ao Procurador Geral do Mur-ricipio sobre irregularidades que af'etem o
desen.rpenho satisfat6rio de suas atribuigOes lirncionais:
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XVI

-

sugerir ao Procurador Geral do Municipio providOncias tendentes d n-relhoria dos
servigos no dmbito de sua atuaq6o;

XVII - manter conduta compativel com a moralidade

e a probidade

administrativa;

XVIII - adotar, nos limites de

sLlas atribuig6es. as providOncias cabiveis contra as
irregularidades de que tenha conhecimento em raz6o do cargo;

XIX - atender aos expedientes administrativo e forense, participarido das audi€ncias e de
demais atos, salvo nos casos em que tenha de proceder a dilig6ncias indispens6veis ao
exercicio de suas fung6es;

XX -

atender, com presteza, as solicitagOes dos seLls pares" para acompanhar atos
administrativos ou judiciais ou dilig6ncias que devanr realizar-se na 6rea em que exergam suas
atribuigOes;

XXI

acatar, no plano adn-rinistrativo, as decisOes e os atos nonnativos dos orgdos de DiregSo

-

Superior, salvo quando manifestamente ilegais;

XXII -

prestar informag6es solicitadas ou requisitadas pelos 6rg6os da Institr:igdo;

XXIII - exercer permanente fiscalizagdo sobre os servidores suborclinados;
XXIV - comparecer drs reuni6es dos orgdos colegiados cla Instituigio aos qr"rais pertencer, bem
conto ds reuni6es dos org6os qLle componha representando a I)rocuradoria Geral do
Munic(pio, salvo por motivo jursto;

XXV

e

comparecer aos cLlrsos de aprimoranrento proporcionados pela InstituigSo;

-

Pardgrafo [rnico. Ser6 considerado coautor o superior hierdrquico c1ue, recebendo deniurcia ou

representag5o de irregularidades no serviqo
provid€ncias necess6rias para a sua apuragfio.

l0l.

Art.
I

ou cle thlta cornetida, deixar de tomar

as

Fica vedado aos Procuradores Municipais:

- retirar, sem prdvia anu6ncia da autoridade cor.npetente, qualquer

documento ou objeto da

repartigSot

ll

recusar f6 a docun-rentos pirblicos;

-

III

-

opor resistOncia injustificada ao andamento de documento. processo ou execugdo de

servigo;

- corneter a pessoa estranha dr repartigdo. fbla dos citsos previstos

IV

enl lei, o desetlpenho

de atribuigSo que seja de sLla responsabilidade ou de seu subordinado;

coagir ou aliciar subordinados no sentido de flliarem-se a associagdo profissional ou
sindical ou a parlido politico;

V

-

valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrern, em detrinrento da dignidade
da fi.rng6o pirblica:

Vl

-

VII

-

receber

or-r

exigir, ainda que tbra das tutrq6es, mits em raz6o dela, comissdo, presente ou

qualquer outra vantagem indevida;

VIII - proceder de forma desidiosa;
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IX

-

X

- corneter a oLltro servidor atribuig6es

utilizar pessoal ou recursos materiais pirblicos para fins particulares;
estranhas ao cargo que ocupa, exceto em sitr"ragoes

de emergdncia e transit6rias;

XI

-

XII

- exercer quaisquer atividades

recusar-se a atualizar seus dados cadastrais qr"rando solicitado;

que sejam incompativeis com o exercicio do cargo ou da

fung6o;

XIII -

empregar em seu expediente expressdes ou termo de clesrespeito d Justiga
juridico e doutrin6rio;

e ds

autoridades constituidas, exceto criticas lbrrnuladas sob aspectos

XIV - referir-se de modo depreciativo ou

desrespeitoso ds autoridades
Administragdo, em informe, parecer ou despacho;

XV

n6o atender, de modo injustificado. convocagdes
Administragdo da Procuradoria Geral do Municipio; e

XVI

-

e aos atos

da

dos orgEos de Diregdo

e

n6o comparecer, de modo injustificado. irs leunides de trabalho dos Grupos, das

Comiss6es ou dos Conselhos em que represente a Procuradoria Geral do Municipio.

Parr{grafo rinico. E permitida a aclvocacia privada. pelos Procuradores Municipais, n6o
podendo, porem. ser exercida nas causas em clue" por lei oll err razio do interesse, acontega a
atuagdo de qualquer dos entes p[rblicos do Municipio cle Nossa Senhora do Socorro/SE.

Art. 102. Ressalvadas as excegdes previstas na Constituigdo, 6 vedada a acumulagdo
remunerada de cargos p0blicos.

Par6gratb irnico. A proibigSo de acunrular estende-se a cargos. empregos e fungdes em
autarquias, tundag6es priblicas, empresas pirblicas e socieclacles dc econontia mista da Uni6o,
dos Estados, do Distrito Federal, dos Municipios e dos Territorios.

Segio

II

DOS IMPEDIMENTOS

Art.

103. E defeso ao Procurador do Mtrnicipio exercer as sLlas fung6es em processos ou
procedimentos da Administragdo Municipal:

- em qr"re d parte, ou de qualquer forma, interessado;
lI - em que atuou como advogado de qualcl,ru-r clas partesl

I

III -

em que seja c6njuge. parente consanguineo olr aflm, ern linha reta ou colateral atd o
terceiro grau do requerente ou de terceiro interessado;
nos demais casos previstos na legislagdo processual e no Estatuto da Advocacia e da
Ordem dos Advogados do Brasil.

IV

-
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Art. 104. O Procurador do Municipio n6o poder6 participar de comissdo ou banca de
concurso, nem intervir no seu julgamento, quanclo concorrer parente consanguineo ou afim,
em linha reta ou colateral ate o terceiro grau. bem como cOnjuge oLl companheiro pr6prios ou
de parentes ate o terceiro grau.
Art.

105. N6o poderdo servir, sob chefia imediata de Procurador do Municipio, o

Art.

106. O Procurador do Municfpio dever6 se declarar por sLrspeito quando:

c6njuge
ou companheiro, parentes consanguineos ou aflns, crn lir-rha reta ou colateral at6 o terceiro
grau, exceto em cargos para os quais tenhar-r-r sido aprovados em concurso publico.

-

I

houver prot-erido parecer favor6vel

dl

ser.r

pretensio decJuzida enr juizo pela parte adversa;

II - houver motivo de fbro intimo. dtico e profissional que o iniba de atuar;
III - ocorrer qualquer dos casos previstos na legislagdo processual.
107. Nas hipoteses previstas nos incisos do artigo anterior, o Procurador do Municipio
comunicard ao Procurador-Chefe da Especializacla de sua lotag6o, oLl ao Procurador Geral do
Municipio, quando estiver ocupando chef ra oLl lotttdo en1 Procurradoria Setorial, em
expediente reservado, os motivos de suspeigdo, para qLre este os acolha ou os rejeite.

Art.

CAPiTULO II
DOS DIREITOS
SegIo I

Da RemuneragAo

Art. 108. lntegrardo
I

-

a remuneragdo do Procurador do Municipio, as seguintes parcelas:

vantagens de car6ter pessoal incorporadas d rernuneragdo a partir da respectiva concessdo:

a) vencimento;
b) avanQos bienais;

c) adicional por tempo de servigo;
d) adicional de capacitagdo; e
e) trienio.

II

- outras vantagens

instituidas por lei.

$ 1,. Para os fins desta Lei Complementar, considera-se vencimento basico pessoal a classe
(letra) a qual pertence o Procurador do Municipio, conforme regras de enquadramento
previstas nesta lei, e com valores estabelecidos rra tabela do seu anexo I'
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$ 2". Para os fins desta Lei Complenrentar. considera-se vencimento b6sico da carreira
estabelecido para a classe (letra) "A", confbrrne tabela do anexo I desta lei.

o

$ 3'. O tri6nio, concedido na lbrma prevista na legislagEo mr"rnicipal, ser6 calculado no
percentual de 4%o (quatro por cento), iricidentes sobre o valor do vencimento b6sico pessoal
devido ao Procurador do Municipio, devendo ser considerado o tempo de efetivo exercicio em
cargo de comiss6o oll em cargo efetivo no Municipio de Nossa Senhora do Socorro/SE,
precedente a esta lei, para efeitos de averbaqio de tempo de selvigo do servidor pirblico
ocLlpante do cargo de Procurador do Ivlunicipio parit a percepgdo cie tal adicional desde sua
aquisiqdo.
$ 4'. O tempo j6 adquirido para efeito de tri€nio, dos Procuradores atuahnente em exercicio,
ser6 considerado para a nova regra, devendo ser apenas alterado, para fins do c6lculo, o indice
percentual confbrme disposto no partigratb anterior.

$ 5". O adicional por tempo de serviqo. cleviclo apos cle 20 anos cle efetivo exercicio na
l/3 (urn tergo), incidentes sobre o valor do
vencimento b6sico pessoal devido ao Procurador do Municfpio, devendo ser considerado o
Pref-eitura de Nossa Senhora do Socorro, serd de

tempo de eletivo exercicio em cargo de comissfro ou em cargo efetivo na Prefeitura Municipal
de Nossa Senhora do Socorro/SE, precedente a esta lei, para efbitos de averbagdo de tempo de
servigo do servidor pfblico ocupante do cargo de Procurador do Mr.rnicipio.

Para efbitos de enquadrarrento rra tabela constante no Anexo I desta lei, ser6o
considerados o vencimento b6sico pessoal do ProcLrrador do Municipio, tendo como
refer€ncia o m€s de margo/2O16. somado As gratitrcagdes por ter.npo integral e por
represelltagdo, incorporadas ou n6o. na data da publicag5o dessa lei, e concedidas na fbn'na
dos art.65, I e III. da lei Municipal9l9l20l l. benr como no alt. 30 caprrt e par6grafo [rnico da
Lei Mrrnicipal75012008, com redagdo alteracla pela Lei Municipal 94112012.

$ 6".

$ 7'. As gratilicagdes previstas no pardgrafb anterior, apos o

ef'etir,'ado

o

enquadramento,

serSo extintas para todos os efeitos.

$ 8". Os vencimentos e vantagens previstos nesta lei poderio ter reajustes pr6prios. sem
prejuizo claqueles ofertacJos ao flncionalismo enr geral. f-icanclo assegurado o m€s de rlargo
como data base para a revisEo geral anr-ral na fonla cpre preve o disposto no inciso X do art.
37 da ConstituigSo Federal.

Art. 109. O quadro de pessoal permanente de Procuradores da Procuradoria Geral do
Municipio de Nossa Senhora do Socorro/SE d cornposto por cargos de Procurador do
Municipio de provimento efetivo. conlorrne anexo ll. estando todos enquadrados no mesmo
nivel, com classes estabelecidas de acordo com o que disp6e esta lei e com vencimento b6sico
estabelecido no anexo I que d parte integrante da presente.

Parigratb Onico. O ingresso na carreira se dard. mecliante habilitaqEo em concurso pirblico
de provas e titulos. no cargo de Procurador do Municfpio na Classe (letra) do menor
vencimento b6sico pessoal percebido ;ror Procurador clo Mruricipio c'rn ef-etivo exercicio no
momento da nomeagdo, conforme anexo I.
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Art.110。 O Procuradorね M jus a mudan9a de Classc(letra),que sc dara atravё s de
progrcssao,que ёa passagcm automatica dc uma classe(lctra)para Seguinte,rcspeitando― se a
ordcrll alfhbё tica.

$ l'. A progressao de classe (letra) corresponclerd o acliscimo c1e 10o/o (clezpor cento), a cada
classe (letra), no vencimento b6sico pessoal do Procurador do Municfpio, sendo, a este,
imediatamente incorporado.

$ 2'. A progress5o de classe se dard das letras "A" a "S". observando-se e aplicando-se
previsto neste capitulo, e devendo ser respeitaclas as seguintes regras:

o

I.

O Procurador do Municipio. em el-etivo exercfcio, em 30 de rnargo de 2016, ser6
enquadrado na letra "J", da tabela do anexo I, respeitada a irredutibilidade de vencimento
b6sico pessoal;

ll. O Procurador do Municipio, enr et-etivo exercicio. em Sl cle dezembro de 2016, ser6
enquadrado na letra "M", da tabela do anexo l, respeitada a irredutibilidade de vencimento
b6sico pessoal;
III. A partir de lo de janeiro de 2017, a Progressdo de Classe (letra) se dar6 a cada dois
anos de efetivo exercicio do Procurador do Municipio.
$ 30. Os procuradores do n-runicipio que percebel'em, nos momentos previstos para os
enquadramentos dos incisos I e II do paragrafo anterior, vencimento b6sico pessoal superior
ds classes previstas ali previstas. ser6o enquadrados na classe (letra) que possuir valor igual
ou, ndo havendo, na classe (letra) imediatamente superior ao qlle perceber6 no m€s de margo
de 2016.
4'. Os Procuradores que, de acordo corrr o enquadramento previsto neste capitulo. nas datas
previstas nos incisos I e II do $2o, perceberem vencin'lento b6sico pessoal superior ds letras ali
indicadas. sonlente iniciar6o a contagem clo terlpo para progressho na carreira por classe
(letra) prevista nesta lei. na data prevista no inciso III do $ 2o deste artigo.
$

$ 5'. Considera-se efetivo exercicio do Procurador clo Murricipio as atividades exercidas pelo
nresmo em qualquer dos 6rg6os da Administragdo Pirblica Direta ou Indireta do Municipio de
Nossa Senhora do Socorro/SE.

Art. lll. A

progressSo disposta no afiigo anterior tambdrn ser6 devida ao Procurador que
estiver no exercicio de qualquer firngfio no Mr"rnicipio de Nossa Senhora do Socorro, mesmo
que lotado em outro org6o de sua administragdo clireta or"r indireta.

Par{gralb Unico. O procuraclor ceclido a outro

Ente' Federac'lo terd slrspenso o computo de
prazo para a progressSo na carreira, retornando ar sua contagem a partir do momento em que
voltar ao exercicio de qualquer fungSo no Municipio de Nossa Senhora do Socorro.
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jus ao adicional de capacitagdo de l5o/o
(quinze por cento) para curso de pos-graduagfio latlt sensu,20o/o (vinte por cento) para
mestrado e 25o/o (vinte e cinco por cento) para doutorado, incidentes sobre o menor
vencimento b6sico pessoal percebicio por Llm Procurador do Municfpio em exercicio na

Art. l12. O Procurador do Municipio tambirn

lard

carreira, sendo vedada a acumulagdo de 2 adicionais para cLrrsos do mesrlo nivel.

Parfgrafo Unico. Para as titulos j6 adquiriclos, na fbrn-ra do par6grafo anterior.

f-ace a

incorporagEo legal d remuneragdo do Procurador, far-se-6 o aproveitamento para compor a
remuneraqdo do Procurador, devendo ser alterada a ref'erdrrcia salarial de incid€ncia do
percentual" utilizarrdo-se o regramento previsto rtesta lei.

Segflo

lI

Das Demais Vantagens

ll3.

Os Procuradores Murnicipais thrio jus aos direitos sociais previstos nos art. 7o da
CRFB, no que tbr pertinente ao regime .iuridico adotado pelo Mr,rnicipio, e drs vantagens
previstas para o conjunto do funcionalismo municipal de Nossa Senhora do Socorro.

Art.

Seglo

III

Das F6rias

Art. l14. Os Procuradores Municipais

f-ardo

jus a 30 (trinta) dias de fdrias anuais, n6o

podendo, as mesmas, serem fracionadas em parcelas inf'eriores a 15 (quinze) dias.

ll5.

As chefias organizardo a escala de fdrias, conciliando as exig€ncias do servigo com
as necessidades dos interessados.

Art.

Art. I16. Por necessidade de sen,igo. o Procurador Geral do Municipio poder6,
fuldamentadamente. indef-erir o pedido de t'6rias ou determinar que o Pt'ocurador do
Municipio

en'r fdrias reassuma imediatamente o

exercicio de setl cargo.

ll7.

Independentemente de solicitagio, as l6rias ser6o remuneradas com o acrdscimo de
1/2 (metade) da remuneraqSo integral do Procurador do Municipio. referente ao mOs do
pagamento, nos termos da Constituiqio dtr I{epfrblica.

Art.
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Segio IV
Do D6cinro Terceiro Saklrio

Art.

ll8.

corresponder6 a l/12 (um doze avos) do valor da
remuneragSo mensal devida no m€s de dezembro, por m6s de efetivo exercicio.

O d6cimo terceiro sal6rio

Seqiro V

Das Licengas

Art.

ll9.

Conceder-se-6 licenga:

- para tratamento de sairde;
II - por motivo de doenga em pessoa da lamilia;
III - maternidade ou adogdo;
IV - paternidade;
V - especial para fins de aposentadoria;
VI - pr6mio por assiduidade;
VII - especial para tratar de interesses partiorlares;
VIII - de casamento;
I

IX - por luto, em virtude de falecimento de cdnjuge ou companheiro, ascendente,
deScendente, irm6o, irmd, sogrO. Sogra. nora. genro, padrasto ou madraSta; e

X

-

outras previstas em lei.

para tratamento da pr6pria sa0de perceber6
remuneragao integral ou ar-rxilio-doenga, na fbrma da legislag6o previdenci6ria, e n6o perder6

Art. 120. O Procurador do Municipio licenciado
sua posigdo na lista de antiguidade.

Art. 121. Decorridos 30 (trinta) dias da data err que tiver sido protocolizado o requerimento
de aposentadoria, o Procurador do Municipio ser6 considerado em licenqa especial
remunerada, podendo afastar-se do exercicio de suas atividades, salvo se antes tiver sido
cientificado do indef'erimento do pedido.

$ 1,. O pedido de aposentadoria somente ser6 consiclerado depois de terem sido averbados

todos os tempos comput6veis para esse fim.

$

2". O periodo cle duragdo desta licenga

ser6 considerado corno tempo de efetivo exercicio

para todos os ef-eitos legais.

Art. 122. A cada quinqg€nio de ef'etivo exercicio. na administragio publica mur-ricipal de
Nossa Senhora do Socorro, o Procurador do Mr,uricipio 1ar6 jus a 90 (noventa) dias de licenqa
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titulo de prdmio por assiduidade, conr tcldos os direitos e as vantagens do cargo, devendo ser
considerado o tempo de efetivo exercicio em cargo de comissSo ou em cargo efetivo na
Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Socorro/SE, precedente a esta lei, para efeitos de
averbagdo de tempo de servigo do servidor pirblico ocupante do cargo de Procurador do
Municipio.
a

$ l'. A

licenga-prOmio poder6 ser gozada integral ou parceladamente, em periodos ndo
inferiores a l5 (quinze) dias. atendendo dr conveni0ncia do servigo.

$ 2'. O periodo de licenga-pr€mio ser6 considerado de efetivo exercicio para todos os ef-eitos
legais e n6o acarretar6 qualquer desconto na remuneraq6o.

$ 3'. Por necessidade de servigo, o Procurador Geral do Municipio podera, motivadamente,
indef'erir o gozo de licenga-pr€mio oll determinar que qualquer membro reassuma
imediatamente o exercicio de seu cargo.

$ 4". N6o se conceder6 licenga-pr6nlio ao Procurador do Municipio que, durante o periodo
aqr.risitivo:

- sofier sangSo disciplinar de suspensdo: ott
II - afastar-se do cargo em virttrde de licenqa sel.ll remLllleragdo.
I

Art. 123. Conceder-se-a, a critdrio do Procurador Geral do Municfpio, licenqa especial,

ndo

remunerada, para tratamento de assuntos particr-rlares, pelo prazo mdximo de 2 (dois) anos'

Procurador do Municipio que entrar em gozo de licenqa fara as devidas
comunicag6es ao Procurador Geral do Municipio, que poderd indet-eri-la motivadamente.

Art. 124. O

Art. 125. As licengas ser6o concedidas pelo

Procuraclor Geral do Municipio.

Parr{grafo rinico. As licenqas do Procurador Geral do Mur-ricipio serSo concedidas pelo
Prefeito.

Scafro

VI

Dos AI'trstamentos

Art.126, O Procurrador do Municipio
I

- concorrer

II

est6vel poderd at-astar-se do cargo para:

e exercer cargo pirblico eletivo;

- exercer outro cargo, emprego ou fungdo publicos fora do Munic(pio, mediante processo

de cecl0ncia, nos termos de legislaqdo propria aplic6vel ao caso;
III - qualificar-se profissionalmente em .{rea c1e interesse c1a Administragdo Pirblica;
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IV - exercer cargo de Diregdo en-r entidade sinclical ou org6o cle representagSo classista a que
faz parle, desde que a entidade ou 6196o represente no minimo 80% (oitenta por cento) da
classe; e

$ 1". Os afastamentos previstos neste arligo somente ocorrerdo depois da autorizagdo e da
expedigdo de ato do Procurador Geral do Municf pio,

$ 2". Os afastamentos dar-se-do ser.rl prejuizo de vencimentos e demais vantagens do cargo,
salvo, no caso dos incs. I e II do caput deste artigo, quando o Procurador do Municipio optar
pelos vencimentos do cargo, do emprego ou da fungdo que venha a exercer.
$ 30. Os afastamentos previstos nos incisos I e II clo caput suspenderdo a progressSo na
carreira prevista nesta lei.
$ 4". O periodo de afastanrento da carreira sera considerado cle efetivo exercicio para todos
os efeitos legais.

Art. 127. O

Procurador do Municipio que concorrer
licenciado na fbrma da legislagdo eleitoral.

a

mandato publico eletivo ser6

Art. 128. Eleito, o Procurador do Municipio ficar6 afastado do exercicio do cargo a partir

da

posse.

Art. 129, O afastamento

para qualiticaqio profissional, no pais ou no exterior,

ser6

disciplinado por ato do Conselho Superior e por ele avaliada slra conveni6ncia, observadas
seguintes nonras:

as

do Municipio poder6 afastar-se por ate 2 (dois) arlos, proffogdveis I (uma)
vez por igual periodo;
II - o pedido de af'astan"rento conter6 minuciosa jurstificativa de sua convenidncia; e
III - o interessado dever6 comprovar a trequ0ncia e o aproveitamento no curso realizado.

I

- o Procurador

$ 1". Os Procuradores afastados para os f-rns de que trata este artigo, obrigam-se a prestar
serviqos na Procuradoria, cluando do seu retorno, por unl periodo minin-ro igual ao do seu
alastamento.

$ 2". Concluido o curso de qualificagdo, o Procurador n6o poderd requerer exoneragdo, sob
pena de devolug5o da renruneragio percebida durante o afastatrento, nem ser af-astado do
cargo por licenga para tratanlento de interesse particular. inclusive para fiequentar novo curso,

enquanto n6o decorrer

o

perfodo de obrigatoriedade de prestaQao de servigos fixado no

par6grafb anterior.
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Art. 130. 56o considerados como

de efetivo exercfcio, para todos os efeitos legais, os dias em
que o Procurador do Municipio estiver afhstado de suas fuurgOes em razdo..
I

-

II

de ldrias;

- das licengas de qure trata desta Lei Complenlentar,

salvo a de car6ter especial para tratar

de interesses paft iculares:

III -

de designagSo do Procurador Geral do Municfpio para o exercicio de atividade relevante
para a InstituigSo;

IV

-

de exercicio de cargos ou de funq6es de diregdo de entidade representativa da classe, na
forma desta Lei Complementar:

- de qualificagdo profissional, na forma desta Lei Complementar;
VI - de prestagdo de servigos exclusivamente d .lustiga Eleitoral; e
VII - de olrtras hip6teses definidas em lei.
V

CAPiTULO III
DAS GARANTIAS E PREITROGATIVAS
Art. 131. Os l)rocuradores Municipais exercem

firngdo essencial ii justiga e ao controle da
legalidade dos atos da Administragdo P[blica Murricipal. gozando das prerrogativas inerentes
d advocacia e das seguintes:
I - usar distintivos de acordo com os modelos otlciais;

II -

possuir carleira de identidade funcional, confbrnte modelo aprovado pelo Conselho

Sr,rperior. com posterior regulamentagao por decreto:

Ill -

n6o ser constrangido, por qualcluer nroclo ou fortla. a agir enr desconformidade com a
sua consci€ncia etico-profissional;

IV

- requisitar, sempre que necess6rio,

auxilio e colaboragdo das autoridades priblicas para o

exercfcio de suas atribuig6es;

V

-

ter vistas dos processos lbra dos cart6rios e dos olgdos rnunicipaisl

VI - requisitar a qualqr"rer orgSo ou entidacle clcl l)oc'ler Executivo, clocur-nentos. certid6es,
dilig6ncias e esclarecimentos necess6rios ir andlise de processo administrativo ou judicial, que
dever6o ser fornecidos no prazo assinalado. sob pena de o descumprimento caracterizar
infraq6o administrativa;

-

VII ingressar livremente nas salas. secretarias e repartigdes do Poder Executivo Municipal,
mesmo fora do hor6rio de expediente;

VIII -

exclusividade quanto ao desernpenho das atividades de representagEo juridica do
Municipio de Nossa Senhora do Socorro e de consultoria jurfdica ao Prefeito de Nossa
Senhora do Socorro e junto aos 6rg6os da Administragiro centralizada;

IX -

dispensa de revista. franco e livre ilcesso aos locais sob tiscalizaqdo de autoridades
municipais, devendo todo e qualqr.rer agente do governo prestar-lhe todo o apoio e auxilio
necessdrios ao desempenho de sr.ras firngOes;
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X

- receber honor6rios advocaticios

decorrerltes cJa srrcLrmbencia, com regulamentagAo a ser
prevista em decreto que ser6 editado no prazo maxinlo de 90 (noventa) dias a partir da
publicagdo desta lei;

XI

- exercer o direito de livre associagdo e de greve. nos termos do artigo 37, VI e VII, da

Constituig6o Federal;

XII

-

n6o se suieitar a controle de ponto de.iorrrada de trabalho. em viftude da particularidade
de suas atribuig6es, que exige o deslocamento constante para os diversos orgdos e entidades
da Administragdo Pirblica Municipal, alem
deslocamento para outros 6rg6os
judiciais
que n6o fazem parte da AdministragSo Pirblica Municipal, podendo
administrativos e
ser adotado hordrio diferenciado em reginrc de homc ol/ice a ser regulamentado por ato do

do

Procurador Geral do Municipio;

XIII

-

XIV

-

utilizar os meios de comunicagio ou de locourogho municipal, quando o interesse do
serviqo o exigir;
ser publicamente desagravado, quando olendiclo no exercfcio da profissdo ou em razdo

dela;

XV - agir, no desempenho de suas fung6es. em .juizo ou fora dele. com

dispensa de
emolumentos e custas, que n6o s6o devidos nresmo que as serventias tr6o se.iam oflcializadas;

XVI

- estacionar gratuitamente

em areas pfrblicas, ainda que rnediante concessao para entes

privados, desde que no exercicio de suas atribuig6es.

estabilidade, ap6s 3 (tr6s) anos de exercicio. somente podendo perder o cargo em
virtude de sentenga.iudicial. processo administrativo-disciplinar ou procedimento de avaliag6o
de desempenho, ent que lhe se.ia assegttrada ampla del'esa:

XVII

-

XVIII

-

XIX

autonomia em suas posigdes tdcnico-juridicas. observado o clisposto nesta lei; e

XX

-

-

irredutibilidade de remunerag6o. observado o disposto na Constituigdo Federal;

Direito de um dia de folga no ur€s do seu anivers6rio de nascimento.

132. Nos termos das disposigOes cor.tstitucionais e legais, s[o assegurados aos
Procuradores do Municipio direitos, garantias e prerrogativas concedidas aos advogados em

Art.

geral.

prisdo ou a detenqdo de Procuraclor cio Municipio, em qualquer circunst6ncia,
ser6 inediatamente comunicada ao Procurador Geral do Mr"rnicipio, sob pena de
responsabilidade de quem n6o o f-rzer, e so serd et.etuada em sala de Estado Maior, dr
disposigEo da autoridade competente.

Art. 133. A

e aos chef'es das procuradorias especializadas e
assegurado o direito de avocar processos administrativos e,iudiciais sob sua compet6ncia.

Art. 134. Ao Procurador Geral do Municipio
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Art. 135. O exercicio

da advocacia institucional pelos integrantes da Procuradoria Geral do
Municipio prescindi16 de instrumento de procuraqio.

Art. 136. As garantias e prerrogativas

dos membros s6o inerentes ao exercicio de suas

fung6es e irrenunci6veis.

Parr{grafo rinico. As garantias e prerrogativas aqui previstas ndo excluem outras concedidas
por lei.

CAPITULO IV
DAS NORMAS DISCIPLINARES

Segio I
Das Inlrag6es

Art. 137. Constitr.rem

infiagOes disciplinares:

- violagdo de vedagdo constitucional oLr legal:
II - acumulagdo proibida de cargo. firngio ou emprego p[rblicos;
III - abandono de cargo por prazo superior a 30 (trinta) dias, ou 60 (sessenta) intercalados, no
I

periodo de l2 (doze) meses;

- les6o ao er6rio, dilapidagEo do patrimdnio p[rblico ou de bens conf.iados d sua guarda;
V - cometimento de crimes contra a adn-rinistragAo e t'd pfrblicas; e
VI - descumprimento dos deveres funcionais.
IV

Segfro

II

Das Sanq6es e suas Aplicag6es

Art. 138. Os Procuradores Municipais

s6o passiveis das seguintes sang6es:

- advert6ncia;
II - multa;
III - censura;
IV - suspensdo; e
V - demissdo;
I

Art. 139. A

sangdo de advert0ncia sera aplicada, por escrito e reservadamente, nos seguintes

casos:

Rua

Ant6nio Valad5o, S/N -Tel: (79)2107-7800/1802- C.N.P.J. 13.128.814/0001-58
CEP 49160-000 - Nossa Senhora do Socorro / Sergipe
www.ansocorro.com. br governo @ socorro,se.gov. br

*".,^ :';fii;#';[ !t.onuu
S,r(,Drl

-

I

neglig6ncia reiterada no exercicio das fung6es;

II -

desobedi€ncia de determinag6es ou instrugdes dos 6rgdos de Diregdo Superior da
Procuradoria Geral do Municipio;

III

- descr.rmprimento injustificado de designag6es do Procurador Ceral do Municipio; e
IV - demais inobservincias do dever funcional de pecluena gravidade.
Art. 140. A

sangdo de multa serd de l/30 (uni trinta avos) da remuneragdo, quando se tratar
de infiator n6o reincidente, mas que .i6 tenha sofrido sang6o disciplinar de advert€ncia, ou
quando a qLlantidade de infragdes praticadas, de natureza id€ntica. assim indicar.

$ 1". A

sangAo de multa poder6 ser majorada at6 o triplo quando a gravidade das infragdes,
suas circunst6ncias e a repercussdo danosa ao servigo ou dr dignidade da fungdo de Procurador

do Municipio assim justificarem.
$ 2". A sangdo de multa serd aplicada mediante c'lesconto em tblha de pagamento e recolhida
ao Er6rio.

l4l.

A sanqdo de censura ser6 aplicado, Oo. escrito e reservadamente, ao infrator que, jd
punido corn advertencia. vier a praticar outra infraqio disciplinar que o torne passivel da
mesma pena. oLl se a gravidade da infragio justificar. desde logo. a aplicagSo da pena de

Art.

censura.

casos de sanqdo de censura a pr;nigdo poder6 ser convefiida ern pena de multa,
consideranclo-se a quantidade de infrag6es praticadas,

Art.142. Nos

Art. 143. A

sangdo de suspensEo. de

l0

(dez) e atd 90 (noventa) dias, ser6 aplicada nos

seguintes casos:

- reincid6ncia enr falta anteriorrnente punida cont cellsura;
ll - revelagio de assunto de car6ter sigiloso que conhega ent razSo do cargo ou da fun96o,

I

comprometendo a dignidade de suas fung6es ou da Jtrstiqa:

- ac[rmulo ilegal de cargo, fungdo ou en.]prego p(rblicos;
IV - incontin0ncia priblica e escandalosa que comprorneta a dignidade
III

do cargo;

les6o ao er6rio ou dilapidagfio c.le bens contlados d sua guarda ou responsabilidade, nas
hip6teses n6o caracterizadas casos c'le improbidade administrativa ou de crime incompativel
que autorize a demiss6o;

V

-

condenagdo por decisdo transitada em julgado pela pr6tica de crime doloso que n6o se
enquadre em hip6tese passivel de demiss6o; e

VI

-

VII

-

inobservdncia de outras vedaq6es impostas pela legislagdo institucional.
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Parigrafo rinico. A

suspensdo importa. enqlranto clurar, na perda dos vencimentos e das
vantagens pecuni6rias inerentes ao exercicio do cargo, vedada sua conversdo em pena de
multa.

Art. 144. As sangdes de adverlCncia. multa. censLlra e

suspensdo serSo aplicadas pelo
Procurador Geral do Municfpio. reservitdanrente e por escrito. devendo constar do registro
firncional.

Art. 145. A sangdo

de demissSo serd aplicada pelo Pref'eito nos seguintes casos:

I - abandono do cargo, assim considerado a interrupgio injustiflcticla do exercicio das furngOes
por mais de 30 (trinta) dias consecutivos" oLr 60 (sessenta) intercalados, no periodo de l2

(doze) meses;

II - condenagdo judicial definitiva por crime doloso incompativel com o exercicio do cargo; e

III

-

atos de improbidade administrativa. nos ten.nos do $

4'do art. 37 da CRFB.

Art. 146. Considera-se

reincid0ncia, para os et-eitos desta Lei Complernentar, a pr6tica de
nova infiagdo, dentro do periodo de 5 (cinco) anos depois de cientificado o infrator do ato que
lhe ter-rha imposto. deflnitivamente, sang6o disciplinar.

Art. 147. Na aplicaq6o

das sang6es disciplinares. considerar-se-Zio os antecedentes do
infrator, a natureza. a quantidade e a gravidade cltrs infiagdes. as circunst6r-rcias etr que foram

praticadas e os danos que delas resultaram ao servigo our d dignidade da Advocacia P(lblica
Municipal.

Deverdo constar dos assentarnentos tunciortais do Procurador do Municfpio as
sangoes que lhe fbram infligidas, vedada sr.ra pr.rblicitqflo. exceto a de demissio e de cassagdo

Art. 148.

de aposentadoria.

Art. 149, Extinguir-se-6,

pela prescrigdo,

a

punibilidade administrativa

da infragdo

sancionada com:

- advert0ncia, em 2 (dois) anos;
II - multa. censura ou suspensdo, em 3 (tr6s) anos; e
III - demissdo, em 5 (cinco) anos.
I

infragdo disciplinar constituir. tambem, inl'ragdo crinrinal, o prazo
prescricional ser6 o mesmo cla respectiva lei, contado da data do trdnsito em julgado da

$ 1".

Quando

a

decisfio penal condenat6ria.
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$ 2'. Nos demais casos, o prazo prescricional contar-se-6 da data da ci€ncia da ocorrdncia dos
fatos pela autoridade competente.

3'.

$

O curso da prescrigdo interrompe-se:

- pela portaria de instaurag6o de processo administrativo-disciplinar;
II - pela publicagdo da decisdo condenat6ria recorrivel do Conselho Superior;
III - pelo trdnsito em julgado da decisdo concienat6ria.
I

e

Art. 150. A

prescrigdo da pretensAo executoria da sangfro imposta dar-se-6 nos mesmos
prazos previstos nesta Lei Complementar, interrompendo-se o seu curso pelo inicio de
cumprimento da sang6o.

Segio

III

Do Inqu6rito Aclnrinistrativo Disciplinar

Art. l5l. O

inquerito administrativo. de natureza investigativa e com cariiter reservado,
poder6 ser instaurado pelo Corregedor Gcral, de oficio, oLr por provocagdo do Procurador
Geral do Municipio ou do Conselho Superior.

Art. 152. Na instrugdo do inqu6rito,
diligdncias possiveis e necess6rias

dr

ouvindo-se

o

investigado. ser6o tomadas todas

apuraqSo do lato e de sua autoria.

Art. 153. O prazo

para a conclusdo do inquerito e a apresentagdo de relatorio final e de 30
(trinta) dias, prorrog6vel I (uma) vez por igual perfodo.

Art. 154. Instruido o inqu6rito, ao investigado

serd cJada vista dos autos para, no prazo de

5

(cinco) dias, querendo, manifestar-se.

Art. 155. Apresentado parecer conclusivo pela presid6r-rcia do inqudrito, o Corregedor

Geral
dever6 concluir pelo arquivamento ou pela instauraq6o de processo administrativo-disciplinar.

Art. 156. O Corregedor Geral. promovendo o arquivamento do inqu6rito,

obrigatoriamente,

dever6 submet6-lo d deliberagdo do Conselho Superior, que poclerd:

- determinar arealizagdo de novas dilig€ncias, se o consiclerar insuficientemente instruido;
II - devolv€-lo ao Corregedor Geral para que seja instaurac'lo o processo administrativoI

disciplinar; ou

III

-

homologar. fundamentadamente, a promogio cle arqttivanrento.
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Seg6o

IV

Do Processo Ad rn inistrativo-f)isciplina r

Art. 157. O

processo administrativo-disciplinar, tambdrn de cardter reservado, e
imprescindivel ir aplicagio de qualquer sangdo adn'rinistrativa, devendo observar, dentre
outros principios, o do devido processo legal, do contraditorio e da ampla defesa.

Parigrafo [rnico. O processo administrativo-disciplinar ser6 instaurado por decisEo do
Corregedor Geral ou do Conselho Superior, oLr por provocagdo do Procurador Geral do
Municipio.

Art. 158. O Corregedor Geral

e a autoridade processante, podendo encarregar um Procurador

do Municipio para presidir o processo e designar outros para ar,rxili6-lo nos trabalhos.

$ l'. A po(aria de instauragdo dever6 conter a qualificagdo do acusado, a narragdo dos fatos
imputados e de suas circunstdncias, a exposiqdo da previsSo legal sancionadora, o rol de
testemurnhas, no m6ximo 8 (oito), e oLltros elenrentos cle prova existentes.

2'. O prazo para conclusSo

dos trabalhos n6o poder6 exceder a 90 (noventa) dias, contados
da data da citagSo do acusado, salvo rnotivo de forga maior, justificado nos autos.
$

Art. 159. A autoridade processante.

cluando necessdrio. podcrd ser dispensada do exercicio

de suas fung6es.

Art. 160. A citaglo do acusado

ser6 pessoal, col-n a entrega
cientificando-se o acusado da data e do hordrio para sett interrogatorio.

de copia da

portaria,

Art. 16l.

Se o acusado ndo for encontrado ou furtar-se d citagdo pessoal, ser6 citado por
edital, publicado na forma da lei Org6nica Municipal, com prazo de 15 (quinze) dias.

ndo se suspenderd pela
supervenidncia de fdrias ou de licengas do acusado ou da autoridade processante. salvo
licenga-safrde que impossibilite sua continr"ridade.

Art. 162. Efetivada a citagdo, o processo administrativo-disciplinar

Art. 163. Na audiCncia de interrogat6rio. o acusado

podera ot-erecer det-esa. pessoalmente ou

por procurador.
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Art. 164.

Se o acusado n6o atender A citagEo e ndo se t-rzer representar por procLlrador, a
autoridade processante o declarar6 revel. designando clefbnsor dentre os Procuradores
Municipais, de categoria igual ou superior, o qr"ral ndo poder6 escusar-se da incumb6ncia, sem
justo motivo, sob pena de advertOncia.

$ 1". Comparecendo o acusado. a qualquer ter:'rpo, a autoridade processante poder6 proceder
ao seu interrogat6rio.
$ 2". A todo tempo o acusado revel poderd constitr"rir procurador, que substituir6 o Procurador
do Municipio designado como del'ensor.

Art. 165. O acusado

ter6 o prazo de 5 (cinco) dias. coutados da auc.liOncia de ir-rterrogat6rio,
para apresentar defesa prdvia, olerecer e especificar provas, podendo arrolar ate 8 (oito)
testemtrnhas.

Art. 166. Findo o prazo do artigo anterior. a autoridade

processante designar6 audiOncia para
previa.
portaria
na
e
na
delesa
amoladas
inquiriqdo das testemunhas

Se as testemunhas arroladas pela defesa ndo forem encontradas e o acusado, dentro
de 3 (tr0s) dias, contados da intimagdo, n6o indicar outras em substitt-tigflo. prosseguir-se-6 nos

Art. 167.

demais termos do processo,

arroladas na portaria de acusagdo n6o forem encontradas e a
autoridade processante, dentro de 3 (tr0s) clias, n5o indicar outras em substituigdo, prosseguirse-6 nos dernais termos do processo.

Art. 168. Se as testemunhas

Art. 169. Fica perrnitido d def-esa tecnica inquirir as testettlllnhas por interniddio

da
ar.rtoriclade processante, que poder6 indeferir as pergLlntas impertinentes, consignando-se no
termo, caso seja requerido.

Art. 170. N6o sendo possivel concluir em unr s6 dia a audiOncia, a autoridade

processante

marcar6 o prosseguimento para outro dia.

l7l.

Durante o processo, poder6 a ar"rtoridadL' processante ordenar qualquer dilig6ncia
que seja requerida ou que julgue necessdria ao esclarecimento clo fato, assim como indeferir,
f\ndamentadamente. as provas que entencler c'lesnecessdrias ou requeridas com intengao
mani lestantente protelatoria.

Art.

Art,172.

Constar6 dos autos a c6pia do assentanlento furrcional do acusado.
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Art. 173.

Encerrada a instrug6o,

o acusado, dentro de 48 (quarenta e oito) horas,

poder6

requerer novas dil ig€ncias.

Art. 174. Esgotado o

prazo referido no afiigo anterior, ou concluidas as dilig6ncias

requeridas e ordenadas, ser6 dada vista dos autos para alegagOes finais escritas, no prazo de

5

(cinco) dias.

Art. 175. Havendo mais de um acusado, os prazos

para defbsa ser6o comuns.

Art. 176. Apresentadas, ou ndo, as alegaq6es finais, e t'indo o respectivo prazo, a autoridade
processante, dentro de l0 (dez) dias. elaborarir relat6rio conclusivo, no qual especificar6,
quando cabivel, as disposiq6es legais transgredidas e as sangdes aplic6veis, devendo propor,
tambdm, quaisquer outras providOncias qlle entenda necess6rias.

Art. 177. Recebido o processo, o Procurador Geral do Municipio clecidir6 sobre a aplicagdo
l5 (quinze) dias, prorrogtivel por igual periodo.

da sang6o, dentro do prazo de

$ 1". Da decisio do Procurador Geral caber6 recLlrso ao Conselho Superior, no prazo de l5
(quinze) dias, contados da intimag6o.
prestar6 todas as inlbrrnag6es necessarias relativas ds apuragdes das
infragoes e funcionar6 como defensor dos interesses cla l)rocuradoria Geral do Municipio nos
procedimentos disciplinares submetidos d apreciagdo do Conselho'
$

2". O Corregedor Geral

Art. 178. O Conselho Superior designar6 relator para o recLlrso, sr,rbmetendo-o a votagSo

na

sessdo imediata.

(vinte) dias
$ lo. Caso ndo haja sessdo designada, ou a sessdo orclin6ria ocon'er depois de 20

da apresentagEo do recurso, o Conselho deverd reunir-se extraordinariamente.

no m6ximo, 30
$ 2". Em qualquer hip6tese, o Conselho Surperior deve decidir o recurso em,
(trinta) dias.
serdo continuos, excluindo-se na sua
contagem o dia do inicio e incluindo-se o do vencimento.

Art. 179. Os prazos fixados nesta Lei Compler-nentar

Par:igralb rinico. Os prazos somente se llllclalll oll vencem em dia de exPediente
normal na repartig6o enl qLle corra o pl'oceSSo ou deva ser praticado o ato'
'
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DAS DISPOSICOES FINAIS E TRANSITORIAS

Art.

180. Os Cargos de Provimento Efetivo e de Comissdo dos servidores em geral da
Procuradoria Geral do Municipio com criagdo prevista nesta Lei ter6o suas remuneragdes e
quantitativos previstos em legislagAo propria. vigorar.rdo. ate a edigio desta, o disposto na Lei
Complementar Municipal 99 5 120 1 3,

Art. t8l. A

Procuradoria Geral do Mr"uricipio poderd. mediante autorizaqfio do Prefeito,
fbrmalizar convdnios de cessSo de servidores. cor.n orgIos e entidades da Administragdo
Pirblica Estadr"ral e Federal, inclusive no Ambito do Poder Judici6rio. e de outros Municipios,
para a realizagdo de servigos indispens6veis drs suas firngdes.

Art.

182. O Poder Executivo poder.l baixar Decretos qLle se flzerem necess6rios para

a

regulamentag6o das disposigdes desta [,ei.

Art.

183. Aplica-se aos Procuradores do Municipio e aos demais servidores pertencentes ao
quadro da Procuradoria Geral do Municipio, quer sejam eletivos ou comissionados, as
disposigOes constantes das Leis Municipais n" 750/2008, 94112012. 95012012.99512013 e
1009/2013. que n6o foram expressamente revogaclas pela presente Lei Orgdnica, naquilo que
n6o for incompativel com essa.

Art. 184. Fica instituido o recesso de final

de ano compreendido entre o dia 20 de dezembro
janeiro,
durante o qual a Procuradoria Geral do Municipio trabalhar6 em regime de
a 10 de

plant6o, a ser regulamentado pelo Procurador Geral.

Art.

185. As novas disposigdes da carreira de Procurador do Municipio previstas nessa Lei
ser6o formalizadas no prazo de ate 30 (trinta) c'lias, contados da sr.ra publicag6o, mediante
expressa anudncia do Procurador do Mr,uricfpio na forma do termo de opgSo em anexo.

Par6gralb Unico. Aos Procuradores do Municipio nomeados a partir de 30 de nlargo

de

2016. serio, necessariamente. aplicadas disposigdes da carreira dispostas nesta Lei.

Art.

186. Aplica-se subsidiariamente a esta lei. no que couber. a legislaqdo municipal corn ela

ndo conflitante.

187. O capitulo II do Titulo II desta lei er.rtrara em vigor ern 30 de margo de 2016,
vigorando, ate aquele momento, as regras atuais. que enteo ser6o revogadas, para os que
optarem pelo novo regramento estabelecido por esta lt'i.

Art.

Rua

Ant6nio ValadSo, S/N - Tel: (791T,07'7800/78O2
CEP

49160-000

-

-

C.N.P.J. 13.128.814/0001'58

/ Sergipe
socorro.se.gov, br

Nossa Senhora do Socorro

www,a nsocorro.com.

br

governo

@

一
﹄
︼
一
¨
¨
︺
一
︶
︶
¨
¨
Art. 188. Esta lei entrar6 em vigor na data de sua publicaqfro.

respeitadas as vaccttio legis

presentes no seu texto.

Art. 189. Revogam-se as disposig6es em contr6rio, especialmente o Titulo I, capitulos I a IV,
Titulo II, capitulos I a IV, VI secqdo II. III. Titulo III, Capiturlo I artigos 53 e 54, Capitulo II
da Lei rf 75012008, e as disposiqdes da l.ei Conrple
das novas regras. respeitadas as vcrctttio /cgl.s plese n

Nossa Senhora do Socorro, Estado de Se

FAB10 HENRIQ

A

n" 1.009/201.). quando da vig6ncia
clesta lei.

pe. em 24

novembro de 2015.

CAITVALIIO,

Prefeito
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ANEXO I

PROGRESSAO FUNC10NAL
NIVEL― ∪NICO

CLASSES
A

B

C

D

5.000,00

5.500′ 00

6.050′ 00

6.655′ 00

:G

H

8.052′ 55

8.857′ 81

9743′ 59

M

K

12.968′ 71 14.265′ 58 15.692′ 14

P

｀
ヽQ

20.886,24

22.974′

R

86 25.272,35

7.320′ 50

￨

10,717,94

36 18987′ 49

S
27.799′

74

0

N
17.261′

11.789′

59

＼

′
・

ANEXO II

CARG0

NIVEL

QUANTIDADE

PROCURADOR DO MUNICiPIO

UNICO

13
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