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PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

Gabinete do Prefeito

LEI MUNICIPAL Nº. 044/2018

DISPÕE SOBRE A REORGANIZAÇÃO DA
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,
SUAS ATRIBUIÇÕES, COMPOSIÇÃO E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE CACIMBA DE DENTRO, Estado da Paraíba,
dentro das atribuições que lhes são conferidas por Lei e em conformidade com o art. 44 e se-
guintes, da Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU e ele
SANCIONA a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÃO PRELIMINAR

Art. 1º Esta Lei reorganiza a Procuradoria Geral do Município de Cacimba deDentro - PGM, definindo suas atribuições, composição e dispõe sobre o regime jurídicodos seus integrantes, nos termos da Lei Orgânica do Município.
CAPÍTULO II

ORGANIZAÇÃO E COMPETÊNCIA

Art. 2º A PGM é constituída dos seguintes cargos:I – Procurador-Geral;II – Procurador-Geral Adjunto;III – Assessor Jurídico;§1º Os cargos constantes nos incisos I e II deste artigo serão nomeados emcomissão pelo Prefeito Municipal;§2º Os cargos constantes no inciso III deste artigo serão nomeados apósaprovação em concurso de provas e títulos, em regime efetivo.
Art. 3º A PGM, instituição essencial à Administração Pública Municipal, per-tencente ao Poder Executivo, orientada pelos Princípios da Legalidade e da Indisponibi-lidade do Interesse Público, tem, com fundamento na Constituição Federal e na Lei Or-gânica do Município, as seguintes atribuições:I – representar o Município judicial e extrajudicialmente, como AdvocaciaGeral nas causas em que este for interessado na condição de autor, réu, assistente, opo-ente ou interveniente;II – exercer as funções de consultoria jurídica e assessoramento do PoderExecutivo e da Administração Pública Municipal;III – promover a cobrança judicial e extrajudicial da dívida ativa do Municí-pio;
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Gabinete do PrefeitoIV – responder pela regularidade jurídica de todas as situações negociais, po-líticas e administrativas do Município, submetidas à sua apreciação;V – propor ao Prefeito Municipal medidas de caráter jurídico que visem pro-teger o patrimônio dos órgãos da Administração centralizada e descentralizada;VI – opinar sobre a forma de cumprimento de decisões judiciais e pedidos deextensão de julgados, relacionados com a Administração Municipal;VII – elaborar e minutar os projetos de leis, decretos, contratos e outros atosmunicipais, auxiliando o Secretário Chefe do Gabinete do Prefeito;VIII – representar ao Prefeito Municipal sobre providências de ordem jurídi-ca que lhe pareçam reclamadas pelo interesse público e pela boa aplicação das leis vi-gentes; IX – auxiliar no controle interno dos atos administrativos;X - praticar todos os atos de natureza judicial e extrajudicial de sua alçada, in-clusive selecionar e ordenar toda a legislação, atos oficiais, decisões, pareceres e outrosinformes que possam apresentar interesse aos trabalhos da Procuradoria;XI - apreciar previamente os processos de licitação, as minutas de contratos,convênios, acordos e demais atos relativos a obrigações assumidas pelos órgãos da ad-ministração direta do Poder Executivo;XII - apreciar todo e qualquer ato que implique alienação do patrimônio imo-biliário municipal, bem como autorização, permissão e concessão de uso;XIII – exercer outras competências que lhe forem conferidas por lei ou pordelegação do Prefeito Municipal.
Art. 4º As atividades de consultoria jurídica orientam o controle interno dalegalidade dos atos da Administração, a defesa do erário e do interesse público definidopelas leis vigentes e serão exercidas pela PGM e pelas assessorias jurídicas dos órgãosdo Poder Executivo, bem como das autarquias e fundações.

CAPÍTULO III
DAS ATRIBUIÇÕES, PROIBIÇÕES E VEDAÇÕES DOS INTEGRANTES DA PGM

Seção I
Do Procurador-Geral

Art. 5º O Procurador Geral do Município será escolhido dentre advogados re-gularmente inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil e nomeado em comissão peloPrefeito Municipal, integrando o primeiro escalão, com status de Secretário Municipal.
Art. 6º Compete ao Procurador Geral do Município, sem prejuízo de outrasatribuições previstas em Lei:
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I – chefiar a PGM, superintender e coordenar suas atividades e orientar-lhe aatuação; II – propor, a quem de direito, declaração de nulidade ou anulação de quais-quer atos administrativos manifestamente inconstitucionais ou ilegais;III – receber citações, notificações e intimações nas ações judiciais de inte-resse do Município;IV – desistir, transigir, firmar compromisso e confessar nas ações de interes-se do Município;V – sugerir ao Prefeito Municipal a propositura de ação direta de inconstitu-cionalidade de lei ou ato;VI – expedir instruções e provimentos para os servidores da PGM sobre oexercício das respectivas funções;VII – representar o Município em juízo ou fora dele, independentemente deoutorga de procuração, nas ações em que este for autor, réu, assistente, opoente ou in-terveniente, detendo plenos poderes para praticar todos os atos processuais, podendoainda confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar aodireito sobre que se funda a ação, receber, dar quitação e firmar compromisso;VIII – acompanhar o andamento de processos, prestando assistência jurídica,apresentando recursos, comparecendo a audiências e a outros atos, para defender direi-tos ou interesses;IX – acompanhar o processo em todas as suas fases, peticionando, requeren-do e praticando os atos necessários para garantir seu trâmite legal até decisão final;X – manter contatos com Órgãos Judiciais, do Ministério Público e Serventuá-rios da Justiça, de todas as instâncias;XI – preparar a defesa ou a acusação, estudando a matéria jurídica, consul-tando códigos, leis, jurisprudência, doutrina e outros documentos;XII – emitir pareceres, pronunciamentos, minutas e informações sobre ques-tões de natureza administrativa, fiscal, civil, comercial, trabalhista, penal, constitucionale outras que forem submetidas à sua apreciação;XIII – redigir e elaborar atos administrativos, convênios, termos administra-tivos e projetos de lei;XIV – acompanhar inquéritos, sindicâncias e processos administrativos;XV – promover pesquisas e desenvolver novas técnicas, providenciando me-didas preventivas para contornar e solucionar problemas;XVI – desempenhar outros atos e atribuições atinentes à sua atuação.
Art. 7º Na ausência ou impedimento do Procurador Geral do Município, as in-timações e citações serão recebidas diretamente pelo Procurador-Geral Adjunto ou peloPrefeito Municipal.
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Art. 8º São prerrogativas do Procurador Geral do Município:I – requisitar auxílio e colaboração das autoridades públicas para o exercíciode suas atribuições;II – requisitar das autoridades competentes certidões, informações e diligên-cias necessárias ao desempenho de suas funções;III – utilizar-se dos meios de comunicação municipais quando o interesse doserviço o exigir;IV – não ser constrangido de qualquer modo a agir em desconformidade comsua consciência ético-profissional;V – ingressar livremente em qualquer edifício ou recinto onde funcione re-partição pública do Município e requisitar documentos e informações úteis ao exercícioda atividade funcional.
Art. 9º São deveres do Procurador Geral do Município, além daqueles decor-rentes do exercício das funções públicas, previstos no Estatuto dos Servidores PúblicosMunicipais:I – desempenhar com zelo e presteza, dentro dos prazos, os serviços a seucargo e os que, na forma da lei lhes forem atribuídos;II – observar sigilo profissional quanto à matéria dos procedimentos em queatuar; III – zelar pelos bens confiados à sua guarda;IV – sugerir ao Prefeito Municipal providências tendentes ao aperfeiçoamen-to dos serviços.
Art. 10 Além das proibições decorrentes do exercício de cargo público, aoProcurador Geral do Município é vedado:I – aceitar cargo, exercer função pública ou mandato fora dos casos autoriza-dos em lei; II – empregar em qualquer expediente oficial expressão ou termos desrespei-tosos; III – valer-se da qualidade de Procurador Geral do Município para obter qual-quer vantagem.
Art. 11 É defeso ao Procurador Geral do Município exercer as suas funçõesem processo judicial ou administrativo:
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Art. 12 Não poderão servir sob a chefia imediata de Procurador Geral do Mu-nicípio o seu cônjuge, companheiro ou parente até o 2º grau civil.
Art. 13 O Procurador Geral do Município dar-se-á por suspeito:I – quando haja proferido parecer favorável à pretensão deduzida em juízopela parte adversa;II – nas hipóteses previstas na legislação processual.Parágrafo Único. Nas situações de que trata este artigo, cumpre seja dada ci-ência ao superior hierárquico imediato, em expediente reservado, dos motivos da sus-peição, objetivando a designação de substituto.

Seção II
Do Procurador-Geral Adjunto

Art. 14 O Procurador-Geral Adjunto será escolhido dentre advogados regu-larmente inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil e nomeado em comissão pelo Pre-feito Municipal, integrando o segundo escalão, com status de Secretário Municipal Ajun-to.
Art. 15 São atribuições do Procurador-Geral Adjunto:I - substituir o Procurador-Geral do Município, nos casos previstos nos arts.7º, 11 e 13 desta Lei e em outras situações para as quais seja designadoII – auxiliar na coordenação das atividades da Procuradoria Geral;III - assessorar o Procurador-Geral nos assuntos técnico-jurídicos;IV - exercer outras atribuições que lhe forem conferidas ou delegadas peloProcurador-Geral.
Art. 16 As prerrogativas, deveres e proibições dirigidas por esta lei ao Procu-rador-Geral se aplicam ao Procurador-Geral Adjunto.

Seção III
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Do Assessor Jurídico

Art. 17 O cargo de Assessor Jurídico será escolhido dentre advogados regu-larmente inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil e nomeados após aprovação emconcurso de provas e títulos realizado pela municipalidade, em provimento efetivo.
Art. 18 São atribuições do Assessor Jurídico:I – prestar consultoria e assessoramento jurídico aos órgãos da Administra-ção Direta e Indireta junto à PGM, sob o comando do Chefe desta;II – elaborar pareceres jurídicos fundamentados;III – assessorar o Procurador-Geral e Procurador-Geral Adjunto nas audiên-cias de primeiro grau ou nas sessões dos Tribunais, no segundo grau;IV – sugerir ao Procurador-Geral alterações na legislação municipal de modoa ajustá-la ao interesse público do Município;V – elaborar pareceres em processos administrativos sobre servidores públi-cos que contenham indagação jurídica;VI – elaborar, redigir, estudar e examinar anteprojetos de lei, decretos e regu-lamentos, assim como elaborar minutas de contratos, escrituras, convênios e de quais-quer outros atos jurídicos com a supervisão do Procurador-Geral e Procurador-GeralAdjunto; VII – executar toda e qualquer delegação de atribuição recebida do Procura-dor-Geral, respeitadas as atribuições do cargo;VIII – emitir parecer sobre matérias relacionadas com processos judiciais emque o Município tenha interesse;IX – manusear, consultar, fazer cópia xerográfica no todo ou em parte bemcomo fazer carga, de processos judiciais ou administrativos em que o município seja par-te ou interessado;X – realizar outras tarefas determinadas pelo Procurador-Geral ou Procura-dor-Geral Adjunto, respeitando-se a hierarquia.Parágrafo Único. Todas as atribuições do cargo de Assessor Jurídico, constan-tes deste artigo, serão exercidas mediante solicitação, encaminhamento ou designaçãodo Procurador-Geral ou, em sua ausência, do Procurador-Geral Adjunto.
Art. 19 As prerrogativas, deveres e proibições dirigidas por esta lei ao Procu-rador-Geral e ao Procurador-Geral Adjunto se aplicam ao Assessor Jurídico.

CAPÍTULO IV
DISPOSIÇÕES FINAIS
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Art. 20 Na PGM, reorganizada por esta Lei, ficam instituídos os Cargos emComissão de 1 (um) Procurador-Geral e 1 (um) Procurador-Geral Adjunto, que passam aTabela de Cargos e Salários instituída por Lei Municipal, com os vencimentos constantesno Anexo I desta lei.
Art. 21 Na PGM, reorganizada por esta Lei, ficam criados 2 (dois) cargos pú-blicos de Assessor Jurídico, para provimento efetivo após aprovação em concurso deprovas e títulos realizado pela edilidade, com os vencimentos constantes no Anexo I des-ta lei.
Art. 22 É livre o exercício da advocacia pelos membros da Procuradoria Geraldo Município, exceto em face da fazenda pública Municipal que representa.
Art. 23 O Procurador-Geral, Procurador-Geral Adjunto e o Assessor Jurídicofarão jus a honorários advocatícios auferidos ou fixados por arbitramento, acordo ou porsucumbência, nas causas em que atuarem na defesa dos interesses do município.
Art. 24 Fica autorizado ao Poder Executivo a remanejar créditos orçamentá-rios e financeiros para a Contadoria Geral do Município, com a finalidade de execução dapresente lei, através de Decreto do Chefe do Executivo.
Art. 25 Fica autorizada a alteração da Lei de Diretrizes Orçamentárias e doPlano Plurianual, com a finalidade de execução da presente lei, através de Decreto doChefe do Executivo.
Art. 26 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando asdisposições ao contrário.Gabinete do Prefeito, Cacimba de Dentro, 21 de dezembro de 2018.

VALDINELE GOMES COSTAPrefeito Constitucional
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ANEXO I
CARGO, SÍMBOLO, QUANTIDADE E VENCIMENTOS

CARGO SÍMBOLO QUANTIDADE VENCIMENTOProcurador-Geral SM-1 01 *Procurador-Geral Adjunto SM-2 01 *Assessor Jurídico ASS-1 02 R$ 2.000,00
* Os subsídios dos Secretários Municipais e Adjuntos são fixados em Lei Municipal conforme disposto no art. 29, V1, da ConstituiçãoFederal, só podendo ser alterados a cada quatriênio, razão pela qual não constam nesta tabela.

1 Constituição Federal
Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e
aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios
estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos:
V - subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais fixados por lei de iniciativa da Câmara
Municipal, observado o que dispõem os arts. 37, XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I; (Redação dada pela
Emenda Constitucional nº 19, de 04.06.1998)'


