
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL

PORTARIA Nº 005/2017, de  04  de  Janeiro  de  2017.

 
                     DIVIDE A ÁREA DE ATUAÇÃO DOS PROCURADORES

MUNICIPAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

                
GENIR LOLI  - Prefeito Municipal de Lindóia do Sul – Santa Catarina, no
uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial o art.
113, II “e” da Lei Orgânica Municipal,

R E S O L V E:

Art. 1º. Com a finalidade de regulamentar a atuação dos Procuradores Municipais nas
áreas  discriminadas  no  Anexo II  (Manual  de Ocupações  do  Quadro  Permanente  do
Poder Executivo)  da Lei Complementar  n.  178 de 24 de Outubro de 2011, visando
otimizar os serviços jurídicos, fica estabelecido as seguintes divisões:

I – Responsável pela área administrativa: definida no Anexo II - Manual de Ocupações
do Quadro Permanente  do Poder  Executivo  da Lei  Complementar  n.  178, de 24 de
Outubro de 2011 referentes ao cargo de Procurador Municipal, em especial:

a – prestar assessoria jurídica extrajudicialmente (mediando questões; contribuindo na
elaboração de projetos de lei;  proferindo palestras;  prestando serviços  de peritagem;
arbitrando interesses das partes; formalizando parecer técnico jurídico; examinando e
auxiliando  em  acordos;  realizando  audiências  administrativas;  participando  de
negociações coletivas; analisando a legislação para atualização e implementação).

b  –  auxiliar  na  elaboração  de  documentos  jurídicos,  pronunciamentos,  minutas  e
informações  sobre  questões  de  natureza  administrativa,  fiscal,  civil,  comercial,
trabalhista, penal, constitucional e outras, bem como atos administrativos, convênios,
termos  administrativos,  projetos  de  lei,  entre  outros,  visando  orientar  a  forma  e  os
procedimentos a serem adotados com base nas normas legais vigentes;

c  –  redigir  pareceres  sobre  questões  administrativas  para  esclarecimento  da
Administração;

d – responder às recomendações e requisições do Ministério Público e outros órgãos
fiscalizadores;

e – assessorar as comissões de inquéritos e sindicâncias;

f – emitir parecer recomendatório quando solicitado pelo Poder Executivo.

II  –  Responsável  pela  área  do  contencioso:  contencioso  judicial  e  extrajudicial,
conforme definido  no Anexo II  -  Manual  de  Ocupações  do  Quadro Permanente  do
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Poder Executivo da Lei Complementar n. 178, de 24 de Outubro de 2011 referentes ao
cargo de Procurador Municipal, em especial:

a – defender direitos e interesses da Administração Direta e Indireta do Município, a
representando em juízo ou fora dele, nas ações em que este for autor, réu, ou interessado
executando todas as atividades de jurisdição contenciosa;

b – atuar em conjunto com o setor de tributação do município na cobrança da dívida
ativa e na execução fiscal, aplicando a legislação tributária.

Art. 2º. O Prefeito Municipal indicará, mediante ato próprio, qual a área de atuação de
cada Procurador.

Parágrafo único. Inobstante a respectiva área de atuação, em comum acordo, diante das
peculiaridades do caso concreto, pode haver atuação em colaboração ou em conjunto,
visando à efetiva resolução das demandas.

Art. 3º. Em caso de férias, licenças, impedimentos, suspeições ou qualquer outro motivo
de ausência legal de um dos Procuradores, acumulará as funções descritas no inciso I e
II do art. 1º o Procurador que estiver em exercício e não esteja impedido ou suspeito.

§ 1º.  É dever  do Procurador  quando ausentar-se nos  termos  deste  artigo,  cientificar
formalmente o colega dos procedimentos,  processos, casos, reuniões, audiências, etc,
que necessitem atuação do colega que estiver em exercício.

§  2º.  Em  casos  de  ausência  emergencial,  assim  que  for  possível  deverá  haver  a
comunicação descrita no parágrafo acima.

§  3º.  O  Procurador  deverá  declarar  sua  suspeição  ou  impedimento  ao  Prefeito
Municipal, que remeterá o caso ao outro Procurador.

§  4º.  Cessado  o  motivo  da  ausência,  o  Procurador  reassumirá  as  funções
automaticamente, lhe sendo repassados os feitos/casos que estiverem em trâmite, exceto
processos ou procedimentos que já estiverem em fase avançada de estudo, conforme
comum acordo entre os Procuradores, observando que tais podem ser objeto de atuação
em colaboração ou em conjunto (art. 2º, parágrafo único).

Art. 4º. O Prefeito Municipal designará, a seu critério, os dias da semana em que os
Procuradores deverão cumprir sua carga horária semanal junto ao Município de Lindóia
do Sul.

§  1º.  Por  necessidade  da  Administração,  poderá  ser  requisitado  a  presença  do
Procurador Municipal em outro dia da semana que não seja de sua designação.

§ 2º. Buscando respeitar a liberdade de atuação do advogado, a  ausência eventual em
seu dia de trabalho, não decorrente de licenças ou férias, poderá ser compensada em
outros dias, desde que dentro do mês do ponto e previamente cientificado o Prefeito
Municipal.
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Art.  5º.  O procedimento  e  o processo administrativo,  o  processo judicial  em que o
Município for autor/requerente, será sempre iniciado/autorizado mediante Portaria do
Prefeito Municipal.

Parágrafo  único.  Não  serão  objeto  de  Portaria,  nos  termos  do  caput, as  iniciais  de
execução fiscal e as iniciais determinadas em procedimento ou processo administrativo
com decisão definitiva.

Art.  6º.  Os  Procuradores  Municipais  estão  subordinados  diretamente  ao  Prefeito
Municipal  e  serão  lotados  no  Gabinete  do  Prefeito  Municipal,  em  decorrência  da
previsão do art. 91, XVI da Lei Orgânica Municipal.

Art. 7º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Lindóia do Sul-SC, 
                   Em 04 de  Janeiro  de  2017

GENIR LOLI
Prefeito Municipal 

Registra-se e publica-se.

Sandra Regina Zuanazzi
Analista  Administrativo RH
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