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0 PREFEITO DO MUNICIPIO DE CABEDELO (PB):
Faço saber que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a seguinte Lei Complementar;
TITULO I
DAS DIsPosIçOEs INICIAIS
Art. 1° A Procuradoria Geral do MunicIpio é instituiçAo essencial e responsável
pelo exercIcio das funçoes administrativa e jurisdicional no âmbito do MunicIpio de Cabedelo,
diretamente vinculada ao Prefeito Municipal, sendo responsável, em toda sua plenitude, pela
defesa de seus interesses judicial e extrajudicialmente, bern como pelas funçOes de consultoria
jurIdica e, corn exclusividade, de - execuçAo da dIvida ativa, orientada pelos princIpios da
legalidade, moralidade e da indisponibilidade dos interesses pCiblicos.
TITULO II
DA COMPETENCIA E DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
CAPITULO I
DA COMPETENCIA
Art. 2° São funçôes institucionais da Procuradoria Geral do MunicIpio, dentre
outras:
I - zelar pelo cumprimento da Constituição Federal, da ConstituiçAo do Estado da
Paraiba e da Lei Organica do MunicIpio de Cabedelo, assim como pelos preceitos delas
decorrentes;
II - representar judicial e extrajudicialmente o MunicIpio, promovendo a defesa de
seus interesses, em qualquer instância judicial, nas causas em que for autor, réu, terceiro
interveniente ou, por qualquer forma interessado;
III - efetuar o controle de legalidade da inscriçAo e da cobrança da dIvida ativa
¶
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IV - analisar a redaçAo de projetos de leis, vetos, justificativas, atos normativos,
editais, contratos, convenios, acordos, ajustes e outros documentos similares;
V - assessorar o Poder Executivo e os órgãos da AdministraçAo Direta e Indireta
do MunicIpio em atribuiçôes de natureza consultiva;
VI - exercer o controle da legalidade e da moralidade dos atos administrativos;
VII - orientar a administraçAo piiblica acerca dos instrumentos jurIdicos hábeis a
implernentacAo das polIticas piiblicas;
VIII - atuar nos processos de licitaçôes, desapropriacôes, alienaçôes, aquisicAo,
permissAo ou concessAo de uso e a locacAo de imóveis;
IX - promover a unificaçAo da jurisprudência administrativa do municIpio;
X - zelar pela probidade administrativa e exercer funçAo correicional no âmbito da
administraçAo püblica municipal direta e indireta;
XI - representar os interesses da administraçAo püblica municipal perante 0
Tribunal de Contas da UniAo e o Tribunal de Contas do Estado;
XII - orientar processos administrativo-disciplinares no âmbito da administraçAo
püblica municipal, emitindo pareceres naqueles que devam ser encaminhados a decisAo final do
Prefeito;
XIII - orientar o procedimento administrativo de indenizaçAo extrajudicial em
face de danos decorrentes de atos da administracAo páblica municipal;
XIV - prestar assistência jurIdica aos servidores püblicos municipais, por atos
decorrentes de suas funçôes e tipificados corno ilIcitos civis e penais, quando nAo houver conflito
corn o interesse do ente piblico;
XV - praticar atos próprios de gestAo, administrar os fundos vinculados a
Procuradoria Geral do MunicIpio, expedindo os competentes demonstrativos, adquirir bens e
contratar serviços, efetuando a respectiva contabil izaçAo;
XVI - ajuizar as medidas judiciais visando a protecAo do meio ambiente,
patrimônio histórico, artIstico-cultural, turIstico, finanças p(iblicas, consumidor, probidade
administrativa, além de outras no interesse do municIpio;
XVII - prestar orientaçAo técnica e jurIdica as assessorias jurIdicas das secretarias
municipais e dos órgAos e entidades da administraçAo direta e indireta;
XVIII - manter estágio de estudantes universitários na forma da IegislaçAo
pertinente;
XIX - desenvolver atividades de relevante interesse municipal, das quais
especificamente a encarregue o Prefeito Municipal;
XX - celebrar convénios corn órgAos semelhantes dos demais municIpios que
tenham por objetivo a troca de informaçOes e o exercIcio de atividade de interesse comum, bern
como o aperfeiçoamento e a especial izacAo dos Procuradores do MunicIpio;
XXI - propor rnedidas de caráter jurIdico que visem proteger o patrimônio do
municIpio ou aperfeicoar as práticas administrativas.
§ 1° Os pronunciamentos da Procuradoria Geral do MunicIpio, nos processos
submetidos ao seu exame e parecer, quando hornologados pelo Prefeito Municipal, esgotam a
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apreciacAo da matéria no ârnbito do Poder Executivo Municipal, tendo caráter vinculante e sendo
de observância obrigatoria para toda a administraçAo pCiblica municipal.
§ 2° Caso os tItulos apresentados nAo preencham os requisitos mInimos para a sua
válida e efetiva execucAo, em face da ausência de informaçôes que inviabilizem a propositura da
competente açAo, compete a Procuradoria Geral do MunicIpio comunicar ao órgAo de origem do
tItulo, a fim de possibilitar a correçAo da irregularidade, recorneçando a fluir o prazo previsto
neste dispositivo a contar da cessaçAo da lacuna.
§ 3° As autoridades administrativas do MunicIpio que figurem corno coatoras em
açOes de Mandado de Seguranca deverAo encarninhar a Procuradoria Geral do MunicIpio, no
prazo máximo de 72 horas, a contar do encaminharnento da respectiva peca informativa, cópia da
peticAo inicial e das informaçôes que porventura houverern prestado.
CAPITULO II
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
Art. 3° A Procuradoria Geral do MunicIpio goza de autonornia administrativa,
corn dotaçôes orçarnentárias próprias e tern a seguinte estrutura organizacional:
i - ORGAOS DE DrnEçAo SUPERIOR:
a) Conselho Superior da Procuradoria Geral do MunicIpio
b) Procurador Geral do MunicIpio;
c) Procurador Geral Adjunto do MunicIpio;
II— ORGAOS DE ASSESSORAMENTO:
a) Gabinete do Procurador Geral do MunicIpio;
b) Assistentes do Procurador Geral do MunicIpio;
c) Assessores JurIdicos;
III - ORGAOS DE ATUAçAO PROGRAMATICA:
a) Procuradoria Judicial;
b) Procuradoria Fiscal;
c) Procuradoria Patrimonial;
d) Procuradoria Administrativa;
e) Procuradoria Consultiva.
IV - ORGAOS DE EXECUçAO:
a) Chefe do Setor de Catalogacào de Leis;
b) Chefe do Setor de Cargas e DistribuicAo Processual;
c) Chefe do Setor de Controle Processual;
d) Chefe do Setor de Expediente;
e) Chefe do Setor de Acornpanharnento Processual;
1) Chefe do Setor de Man utençAo e Zeladoria;
g) Chefe do Setor de Protocolo;

ESTADO DA PARAIBA
MUNICIPIO DE CABEDELO
GABINETE DO PREFEITO
h) Motorista de Representacao;
CAPTULO III
DOS ORGAOS DE DIRE(7AO SUPERIOR
DO CONSELHO SUPERIOR DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Art. 40 0 Conselho Superior da Procuradoria Geral do MunicIpio, órgâo técnico e
normativo de deliberaçao superior, e constituIdo de sete (06) membros, sendo:
I - Membros Natos:
a) 0 Procurador Geral do MunicIpio;
b) 0 Procurador Geral Adjunto do MunicIpio;
c) 0 Presidente da Associaçâo dos Procuradores do MunicIpio ou de outra
entidade de representaçAo da categoria;
II - 02 (dois) membros nomeados pelo Prefeito Municipal para urn mandato de 02
(dois) anos, dentre os representantes da carreira de Procurador do MunicIpio;
III - 01 (urn) membro norneado pelo Prefeito Municipal para urn rnandato de 02
(dois) anos, dentre urn dos assessoresjurIdicos;
Parágrafo unico. A cada membro a que se refere os incisos II e III deste artigo,
corresponde urn suplente, que substituirá o membro titular em suas faltas, ausências e
impedimentos e complernentará o rnandato, em caso de vacância.
Art. 50 0 Conselho Superior da Procuradoria Geral do MunicIpio reunir-se-á,
ordinariarnente, uma vez por mês e, extraordinariarnente, sernpre que convocado pelo Procurador
Geral do MunicIpio ou pela rnaioria absoluta de seus mernbros.
Paragrafo ñnico. As disposicOes do Conselho Superior da Procuradoria Geral do
MunicIpio serâo tomadas pela rnaioria absoluta de seus mernbros.
Art. 6° Compete ao Conselho Superior da Procuradoria Geral do MunicIpio:
I - aprovar o regulamento geral da Procuradoria Geral do MunicIpio, a ser
aprovado mediante Decreto do Prefeito Municipal;
II - expedir o seu regirnento interno;
III - deliberar sobre as normas que disciplinarn a promocâo dos integrantes da
carreira de Procurador Municipal;
IV - organizar, anualrnente, as listas de antiguidade e merecirnento dos
Procuradores Municipais;
V - processar e julgar as reclarnaçOes e recursos em matéria de promocOes e
ingresso em carreira:
VI - deliberar sobre a oportunidade de realizaçao dos concursos para ingresso na
carreira de Procurador do MunicIpio e decidir sobre as inscriçôes, prograrnas e normas
regu lamentadoras;
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VII - exercer o poder ético-disciplinar relativamente aos membros da
Procuradoria Geral do MunicIpio, na forma regimental;
VIII - conhecer as representacôes dos procuradores do municIpio, quando
decorrentes do exercIcio de atribuiçOes;
IX - exercitar outras competéncias estabelecidas no Regulamento Geral da
Procuradoria Geral do MunicIpio;
X - dar posse aos Procuradores do MunicIpio nomeados em virtude de aprovacão
em concurso ptblico;
XI - constituir a cornissão do concurso e as bancas examinadoras para ingresso na
carreira de Procurador do MunicIpio;
XII - opinar sobre medidas de caráter administrativo ou de interesse da categoria,
que Ihe forem submetidas pelo Procurador Geral;
XIII - sugerir ao Prefeito Municipal, por intermédio do Procurador Geral, a
adoção de medidas e providências necessárias ao born desempenho dos servicos a cargo da
Procuradoria Geral;
XIV - pronunciar-se, previamente, sobre a aposentadoria, dernissAo,
disponibilidade, aproveitamento e reversão de Procuradores do MunicIpio;
XV - manifestar-se sobre o afastamento de Procuradores do MunicIpio do
exercIcio efetivo das atribuiçOes de seu cargo;
XVI - votar o seu próprio Regimento, dirimir dividas sobre a interpretacAo do
mesmo e resolver os casos ornissos;
XVII - editar portarias e resolucôes.
SEcAO i
DO PROC URADOR GERAL
Art. 7° A Procuradoria Geral do MunicIpio tern corno titular o Procurador Geral
do MunicIpio, nomeado livremente pelo Prefeito Municipal, dentre advogados corn notório saber
jurIdico e reputaçAo ilibada, sendo-Ihe assegurada rernuneraçAo igual a de Secretário do
MunicIpio, cabendo-Ihe:
I - orientar, coordenar e supervisionar os servicos jurIdicos e administrativos da
Procuradoria Geral do MunicIpio;
H - representar o MunicIpio emjuIzo ou fora dele, em qualquerjuIzo ou instância,
nos casos em que entender conveniente;
III - receber, pessoalmente, quando não delegar tal atribuição ao Procurador Geral
Adjunto, as citacOes, intirnaçOes e notificacOes relativas a quaisquer açôes ajuizadas contra o
MunicIpio, ou em que este seja parte interessada;
IV - transacionar, firmar acordo e termo de compromisso, desde que previamente
autorizado pelo Prefeito;
V - recomendar ao Prefeito Municipal o ajuizamento de ação direta de
inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo local;
VI - delegar competéncia ao Procurador Geral Adjunto e aos Procuradores do
MunicIpio;
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VII - expedir instrucôes e provimentos para os servidores da Procuradoria Geral,
sobre o exercIcio das respectivas funçöes;
VIII - propor, a quem for de direito, declaraçAo de nulidade ou anulacAo de
quaisquer atos administrativos manifestamente inconstitucionais ou ilegais;
IX - assessorar o Prefeito Municipal em assuntos de natureza jurIdica de interesse
da AdministraçAo P(iblica;
X - submeter ao Prefeito Municipal o expediente que depender de sua decisâo;
XI - apresentar ao Prefeito Municipal, relatório das atividades da Procuradoria
Geral;
XII - requisitar, corn atendimento prioritário, aos secretários do MunicIpio ou
dirigentes de órgAos ou entidades da administraçAo direta ou indireta, certidôes, cópias, exames,
diligéncias, relatórios, processos ou esciarecimentos necessários ao exercIcio de suas atribuiçöes;
XIII - requerer ao Prefeito a remoçAo ou disposicAo de servidores de outros
órgAos da Administraçâo Municipal, para prestarem servicosjunto a Procuradoria Geral;
XIV - presidir o Conelho Superior da Procuradoria Geral do MunicIpio;
XV - promover a distribuiçAo dos serviços entre os diferentes órgAos da
Procuradoria Geral para elaboracAo de pareceres e adoçâo de outras providéncias e encaminhar os
expedientes para as proposituras ou defesas de acôes ou feitos;
XVI - exarar despacho conclusivo sobre os pareceres e informaçOes dos
Procuradores Municipais nos processos que tramitam pela Procuradoria Geral do MunicIpio,
ordenando, quando for o caso, sua restituiçAo ao Orgäo de origem;
XVII— dispor sobre a lotaçAo do pessoal da Procuradoria Geral do MunicIpio;
XVIII - conceder licencas, férias, direitos e vantagens, na forma da lei, aos
servidores lotados na Procuradoria Geral do MunicIpio;
XIX - determinar o registro dos elogios funcionais e aplicar as penalidades
disciplinares objeto de deliberacAo do Conseiho Superior da Procuradoria Geral do MunicIpio, na
forma prescrita nesta Lei Complementar;
XX - instaurar, de oficio ou por deliberaçAo do Conseiho Superior da Procuradoria
Geral do MunicIpio, processos disciplinares referentes as infracôes cometidas por Procuradores
Municipais e por servidores lotados na Procuradoria Geral do MunicIpio;
XXI - elaborar anualmente o relatOrio geral das atividades funcionais da
InstituiçAo, dando conhecimento ao Conselho Superior da Procuradoria Geral do MunicIpio;
XXII - elaborar a proposta orçamentário-financeira da Procuradoria Geral do
Municipio;
XXIII - convocar e presidir as reuniôes ordinárias e extraordinárias do Conselho
Superior da Procuradoria Geral do MunicIpio, submetendo a sua deliberaçAo os assuntos de
maior complexidade e interesse institucional;
XXIV - cumprir e fazer cumprir as deliberaçöes do Conselho Superior da
Procuradoria Geral do MunicIpio;
XXV - presidir a comissão de concurso para ingresso na carreira de procurador do
rnunicIpio, podendo tal atribuicAo ser delegada a procurador municipal;
XXVI - autorizar a seleçAo de estagiários;
XXVII - despachar diretamente corn o Prefeito Municipal;
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XXVIII - promover a uniformidade do entendimento das leis aplicáveis a
administraçâo municipal, prevenindo e dirimindo conflitos de interpretação entre Os seus órgAos,
podendo emitir si.imulas administrativas e pareceres normativos que terâo natureza vinculante
perante os órgAos e entidades da administração municipal;
XXIX - aprovar sámula de orientacâo jurIdica, corn força vinculante em matéria
controvertida, decidida em 6nica ou áltima instáncia pelo Poder Judiciário;
XXX - presidir o Comité Fundo da Procuradoria Geral do MunicIpio Cabedelo;
XXXI - exercer outras atribuiçOes inerentes as funçOes de seu cargo.
sEçAo ii
DO PROCURADOR GERAL ADJUNTO
Art. 8° 0 Procurador Geral Adjunto será nomeado livremente pelo Prefeito
Municipal, dentre advogados com notório saber jurIdico e reputacAo ilibada, sendo-Ihe
assegurada remuneraçâo igual a de Secretário Adjunto do MunicIpio, incumbindo-Ihe:
I - substituir o Procurador Geral do MunicIpio, em seus impedimentos, férias,
licenças ou afastamentos temporários;
II - planejar, orientar, dirigir e controlar, em articulacão com o Procurador Geral
do MunicIpio, as atividades dos Orgaos da estrutura organizacional da Procuradoria Geral;
III - exercer as demais atividades que Ihe forem conferidas ou delegadas pelo
Procurador Geral.
CAPITULO IV
DOS ORGAOS DE ASSESSORAMENTO
sEçAo i
DOS ASSISTENTES DO PROCURADOR GERAL
Art. 90. 0 Assistente do Procurador Geral será nomeado, em comissão, pelo
Prefeito Municipal. cabendo-Ihe:
I - assessorar Os Chefes da Procuradoria Judicial, Consultivo, Fiscal,
Administrativo e Patrimonial;
II - elaborar pareceres, relatórios, pecas e minutas, bern como realizar estudos e
pesquisas de interesse do órgão, quando para isso designado pelo Procurador Geral;
III - colaborar corn os demais órgãos da Procuradoria Geral, quando designado
para tal.
SEçAO ii
DO GABINETE DO PROCURADOR GERAL
Art. 10. 0 Chefe de Gabinete do Procurador Geral é incumbido de auxiliá-lo no
exercIcio de suas atividades e será nomeado, em comissAo, pelo Prefeito Municipal, competindoIhe:
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I - prestar assistência administrativa ao Procurador Geral do MunicIpio;
II - propor a expedicao de normas sobre assuntos de sua cornpetência;
III - encaminhar ao Procurador Geral assuntos, processos e correspondência, cujas
solucOes dependam de sua apreciacâo;
IV - preparar o expediente a ser despachado pelo procurador geral;
V - preparar a agenda do Procurador Geral, avisando-o, corn antecedência, dos
atos e solenidades a que deve cornparecer;
VI - atender as partes que pretendam contato corn o Procurador Geral;
VII - coordenar e controlar as atividades do gabinete do Procurador Geral;
Vt!! - planejar a execução de atividades de comunicação social, interna e externa
da Procuradoria Geral do MunicIplo;
IX - despachar corn o procurador geral;
X - encaminhar aos órgâos da procuradoria os processos de sua competência, após
despacho do procurador geral ou do procurador geral adjunto;
XI - desernpenhar as funçOes que lhe forem cometidas pelo Procurador Geral.
sEçAo III
DOS ASSESSORES JURIDICOS
Art. 11. Os assessores jurIdicos serâo nomeados pelo Prefeito Municipal, dentre
Bacharéis em Direito de notório saber jurIdico e regularrnente inscritos na Ordem dos Advogados
do Brash - OAB.
CAPITULO V
DOS ORGAOS DE ATUAçAO PROGRAMATICA
sEcAo i
DA PROCURADORIA JUDICIAL
Art. 12. Compete a Procuradoria Judicial:
I - patrocinar, judicialmente, os interesses do MunicIpio nas causas mencionadas
no art. 2°, II, desta Lei, salvo nos feitos de competência de outros órgAos da Procuradoria Geral;
II - promover açOes do MunicIplo contra a Uniâo, Estados ou MunicIpios, bern
assim contra quaisquer de suas respectivas entidades da AdministraçAo Indireta e de defendê-lo
nas que Ihe forem movidas, bern como promover açOes regressivas contra servidores;
III - preparar informaçOes e acompanhar processos de mandados de seguranca
impetrados contra as autoridades municipais, ressalvadas as hipóteses de competência das
Procuradorias Fiscal. Adm inistrativa e Patrimonial.
IV - atuar nos processos de precatórios.
Art. 13. A Procuradoria Judicial terá urn Chefe, livremente nomeado em comissâo
pelo Prefeito Municipal, de notório saber jurIdico e regularmente inscrito na Ordem dos
Advogados do Brasil - OAB.
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Art. 14. São atribuiçOes do Chefe da Procuradoria Judicial do MunicIpio:
I - orientar, fiscalizar e distribuir os serviços da procuradoria judicial;
II - atribuir encargos especiais compatIveis corn suas funcöes a Procuradores e
propor ao Procurador Geral a designacao de substitutos em suas férias, licenças e impedirnentos;
III - organizar e encaminhar ao Procurador Geral a escala de férias anuais dos
Procuradores e servidores lotados na sua Procuradoria;
IV - assessorar o Procurador Geral nos assuntos jurIdicos afetos a sua
Procuradoria;
V - estabelecer critérios da distribuiçao, em rodIzio, entre os Procuradores, de
processos, açôes ou serviços de competência da Procuradoria Judicial;
VI - apresentar, no prazo estabelecido pela Procuradoria Geral, relatório das
atividades da Procuradoria;
VII - exercer outras atribuiçOes que forem conferidas pelo Procurador Geral.
SEçAO ti
DA PROCURADORIA FISCAL
Art. 15. Compete a Procuradoria Fiscal:
I - promover a arrecadacAo judicial da dIvida ativa MunicIpio, de natureza
tributária ou não;
II - representar a Fazenda Püblica Municipal nos processos de inventário,
arrolamento e partilha, arrecadacão de bens ausentes e de herancajacente;
III - defender os interesses da Fazenda Municipal nos Mandados de Seguranca
relativos a matéria fiscal;
IV - emitir pareceres sobre material fiscal;
V - representar a Fazenda Municipal em processos ou açOes que versem matéria
financeira, relacionada corn a arrecadação tributária;
VI - examinar as ordens e sentenças judiciárias cujo cumprimento dependa de
iniciativa dos Secretários Receita e Finanças do MunicIpio, respectivamente.
Art. 16. A Procuradoria Fiscal terá urn Chefe, livremente nomeado em cornissão
pelo Prefeito Municipal, de notório saber jurIdico e regularrnente inscrito na Ordem dos
Advogados do Brasil - OAB.
Art. 17. São atribuiçôes do Chefe da Procuradoria Fiscal do MunicIpio:
I - orientar, fiscalizar e distribuir os serviços da Procuradoria Fiscal:
II - atribuir encargos especiais cornpatIveis corn suas funçôes a Procuradores e
propor ao Procurador Geral a designacao do substituto em suas férias, licencas e irnpedimentos;
III - editar normas sobre serviços internos;
IV - organizar e encarninhar ao Procurador Geral do MunicIpio a escala de férias
anuais dos Procuradores e servidores lotados na sua Procuradoria;
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V - assessorar o Procurador Geral do MunicIpio nos assuntosjurIdicos de natureza
tributária;
VI - estabelecer critério de distribuiçäo, em rodIzio, entre os Procuradores, de
processos, açôes, ou servicos de competencia da Procuradoria Fiscal;
VII - apresentar no prazo estabelecido pelo Procurador Geral, relatório das
atividades de sua Procuradoria;
VIII - exercer outras atribuiçöes que Ihe forem conferidas pelo Procurador Geral
do MunicIpio.

sEcAo III
DA PROCURADORIA PATRIMONIAL
Art. 18. Compete a Procuradoria Patrimonial:
I - promover a defesa e protecão, em juizo ou fora dele em qualquer instância:
a) dos bens páblicos municipais de uso comum do povo;
b) dos bens páblicos municipais destinados a uso especial.
II - organizar e acompanhar, devidamente autorizada, os processos de
desapropriacao por interesse social ou utilidade páblica;

III - funcionar, judicial ou extrajudicialmente, em casos de locação, posse,
arrendamento, enfiteuse e/ou compra a venda de bens imóveis e semoventes do MunicIpio;
IV - prestar assistência técnico-jurIdica aos atos, fatos ou negócios, cujo preparo
diga respeito a bens definidos neste artigo;
V - dar parecer em processos administrativos sobre assuntos de interesse
patrimonial do MunicIpio;
VI - manifestar-se nos processos que envolvam matéria relacionada corn a defesa
do meio ambiente;
VII - acompanhar os processos jurIdicos de usucapiAo para os quais o MunicIpio
de Cabedelo seja citado:
VIII - elaborar minutas de contratos e requerer ao Cartório de Registro de lmOveis
a inscriçAo de tItulo relativo a imóvel do patrimônio municipal;
IX - funcionar judicial ou extrajudicialmente, na defesa do MunicIpio de Cabedelo
em casos relacionados com quantidades econômicas a ele pertencentes e não aplicados a serviço
especial, como dinheiro, tItulos de créditos e propriedade imóvel que sejam transferidos, a
qualquer tItulo, para o municIpio;
X - preparar informaçOes e acompanhar processos de mandado de seguranca
relativos a matéria patrimonial;
XI - exercer outras atribuiçOes que lhe forem cometidas pelo Procurador Geral.
Art. 19. A Procuradoria Patrimonial terá um Chefe, livremente nomeado em
comissão pelo Prefeito Municipal, de notório saber jurIdico e regularmente inscrito na Ordem dos
Advogados do Brasil - OAB.
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Art. 20. São atribuiçOes do Chefe da Procuradoria Patrimonial do MunicIpio:
I - orientar, fiscalizare distribuir os serviços da Procuradoria Patrimonial;
II - atribuir encargos especiais compatIveis em suas funçOes a Procuradores e
propor ao Procurador Gera] a designacao de substituto em suas férias, licença e impedimentos;
III - editar normas sobre servicos internos;
IV - organizar e encaminhar ao Procurador Geral do MunicIpio a escala de suas
férias anuais dos Procuradores Patrimoniais e funcionários lotados na sua Procuradoria;
V - assessorar o Procurador Geral do MunicIpio nos assuntos jurIdicos de natureza
patrimonial;
VI - estabelecer o critério de distribuicao em rodIzio, entre os Procuradores, de
processos, açOes ou serviços da competência da Procuradoria Patrimonial;
VII - apresentar, no prazo estabelecido pelo Procurador Geral, relatório das
atividades da Procuradoria;
VIII - exercer outras atribuiçOes que Ihe forem conferidas pelo Procurador Geral
do MunicIpio.
sEçAo Iv
DA PROCURADORIA ADMINISTRATIVA
Art. 21. Compete

a Procuradoria Administrativa:

I - atuar nos processos judiciais que envolvam servidores pblicos, concursos
piiblicos, contratos administrativos, Iicitaçôes, concessOes, permissOes e cessOes;
II - emitir pareceres e atuar nos processos extrajudiciais sobre as matérias
jurIdicas elencadas no inciso anterior, submetidas ao exame da Procuradoria Geral pelo Prefeito
ou Secretário do MunicIpio, ressalvadas as que forem de competência do Procurador Gera];
III - atuar nos processos perante os Tribunais de Contas;
IV - assessorar o Procurador Geral nos assuntos relativos a matdria de sua
competencia:
V - executar outras atividades correlatas.
Art. 22. A Procuradoria Administrativa terá um Chefe, livremente nomeado em
comissão pelo Prefeito Municipal, de notório saber jurIdico e regularmente inscrito na Ordem dos
Advogados do Brasil - OAB.
Art. 23. São atribuiçOes do Chefe da Procuradoria Administrativa do MunicIpio:
I - orientar, fiscalizar e distribuir os serviços da Procuradoria Administrativa;
II - editar normas sobre servicos internos;
III - organizar e encaminhar ao Procurador Geral a escala de férias anuais dos
Procuradores e servidores da sua Procuradoria;
IV - estabelecer critrios de distribuiçAo, em rodIzio, entre os Procuradores, em
processos para emissão de pareceres;
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V - apresentar, no prazo estabelecido pelo Procurador Geral, relatório das
atividades da Procuradoria Administrativa;
VI - exercer outras atribuiçOes que Ihe forem conferidas pelo Procurador-Geral.

sEçAo v
DA PROCURADORIA CONSULTIVA
Art. 24. Compete a Procuradoria Consultiva:
I - emitir pareceres sobre matérias jurIdicas submetidas ao exame da Procuradoria
Geral pelo Prefeito ou Secretário do MunicIpio, ressalvadas as que forem de competência do
Procurador Geral;
II - responder oficios e requisicOes, bem como atuar nos processos administrativos
e inqudritos civis páblicos instaurados pelo Ministdrio Piblico que envolvam o MunicIpio,
excetuadas as matérias que são de competência da procuradoria patrimonial, administrativa e
fiscal;
III - examinar projetos e autografos de lei, decretos, portarias e minutas de
convênios, bern como acompanhamento de processos de tomada de contas especial, por
solicitaçAo do Prefeito ou Secretários do MunicIpio;
IV - sugerir a adoção das medidas necessárias tendo em vista a pronta adequacão
das leis e atos normativos da Administração municipal as regras e princIpios constitucionais, bern
como as regras e princIpios da Lei Orgânica do MunicIpio;
V - elaborar sñmulas de seus pareceres, para uniformizar a jurisprudência
adm in istrativa municipal, solucionando as divergências entre órgAos j urIdicos da Administracao;
VI - executar outras atividades correlatas.
§ 10 As consultas formuladas a Procuradoria Geral do MunicIpio deverão ser
acompanhadas dos autos e instruldas adequadamente com pareceres conclusivos dos órgãos
jurIdicos das respectivas instituiçOesou órgãos interessados.
§ 20 Serão dispensadas as exigências do paragrafo anterior nas hipóteses de
comprovada urgência ou de impedimento dos interessados do órgão que deveria funcionar, a
critério do Procurador Geral, bern como as formuladas pelo Poder Legislativo Municipal.

Art. 25. Os pareceres da Procuradoria Consultiva, após despacho do Procurador
Geral, serão submetidos a aprovacão do Prefeito Municipal.
§ 10 Se aprovado o parecer, corn o respectivo ntmero de ordem e o despacho do
Prefeito a ele relativo, será encaminhado para publicacão de sua ernenta no órgão oficial do
MunicIpio, salvo os reservados.
§ 2° Após a publicacão da ementa no órgão oficial do MunicIpio, o parecer
produzirá efeitos normativos em relação aos órgãos e entidades da AdministracAo Piiblica
Municipal.
§ 30 0 reexame de qualquer parecer ernitido pela Procuradoria Geral dependerá de
expressa determinacâo do Prefeito Municipal, a vista de requerimento fundamentado, podendo
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em casos de omissão e/ou contradicao ser reexaminado, mediante pedido de reconsideraçao ao
Procurador Geral, no prazo de 15 (quinze) dias.
§ 40 Quando o parecer concluir por medidas a serern tomadas pelo órgão
consulente, estas, após sua adocão, serão comunicadas por escrito a Procuradoria Geral do
rvlunicIpio.
§ 5 0 A Procuradoria Geral do MunicIpio sornente ernitirá parecer sobre matéria
jurIdica de interesse da Administracão Indireta quando por solicitação de qua!quer Secretário do
MunicIpio ou despacho do Prefeito.
§ 6° Os pareceres proferidos pela Procuradoria Geral do MunicIpio, nos processos
que Ihes forern distribuldos, poderão ser desaprovados, mediante despacho fundarnentado do
chefe da Procuradoria respectiva ou do Procurador Geral do Municipio.
Art. 26. A Procuradoria Consultiva terá urn Chefe, livremente norneado em
comissão pelo Prefeito Municipal, de notório saber jurIdico e regularmente inscrito na Ordem dos
Advogados do Brasil - OAB.
Art. 27. São atribuiçôes do Chefe da Consultoria do MunicIpio:
I - orientar, fiscalizar e distribuir os serviços da Consultoria;
II - editar normas sobre serviços internos;
III - organizar e encarninhar ao Procurador Geral a escala de férias anuais dos
Procuradores e servidores da Consultoria;
IV - estabelecer critérios de distribuição, em rodizio entre os Procuradores e
assessoresjurIdicos, de processos para emissão de parecer;
V - apresentar, no prazo estabelecido pelo Procurador Geral, relatório das
atividades da Consultoria;
VI - exercer outras atribuicOes que Ihe forern conferidas pelo Procurador Geral.
TITULO III
DO ESTATUTO DOS PROCURADORES DO MUNICIPIO
CAPITULO UNICO
DA CARREIRA DE PROCURADOR DO MUNICIPIO
sEçAo i
DAS ATRIBUIçOES DOS PROCURADORES DO MUNICIPIO
Art. 28. 0 cargo de Procurador do MunicIpio é de provirnento efetivo, cujo
ingresso inicial se dará por intermédio de concurso ptblico de provas ou provas e tItulos, corn a
participacão da Ordem dos Advogados do Brash - OAB em todas as suas fases.
Art. 29. São atribuicOes do cargo de Procurador do MunicIpio:
I - defender, judicial ou extrajudicialrnente, os interesses do MunicIpio de
Cabedelo:
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II - real izar os trabaihos de assessoramento jurIdico e de consultoria do interesse
do Municipio que Ihes sejam submetidos;
III - participar de comissOes, grupos de trabaiho e Orgâos colegiados;
IV - zelar pelos princIpios e funçôes institucionais;
V - sugerir a declaraçâo de nulidade de qualquer ato administrativo ou sua
revogacâo;
VI - representar o MunicIpio nas sociedades de economia mista, empresa
ptblicas, agéncias de fomento ou reguladoras dos serviços pCiblicos, quando designado pelo
Procurador Geral do MunicIpio;
VII - requisitar as reparticôes e as autoridades administrativas do MunicIpio os
esciarecimentos indispensáveis ao desempenho de suas atribuiçOes, e, quando se fizer necessário,
propor ou solicitar a requisicäo de processos e de outros papéis ou docurnentos;
VIII - denunciar agentes ptThlicos ac, Prefeito e ao Ministério PiThlico, propondo,
inclusive, a abertura de processo administrativo e instauraçâo de acão penal, nos casos de
malversacao de verbas do erário municipal ou quando da ocorrência de ato administrativo
praticado corn excesso de poder ou desvio de final idade;
IX - exercer outras atividades inerentes a advocacia p(iblica do Município.
§ 1° 0 Procurador do MunicIpio nâo poderá exirnir-se ou recusar-se a praticar os
atos necessários a defesa dos interesses do MunicIpio, salvo em casos de impedirnento declarado
ou suspeicão justificada.
§ 2° 0 Procurador do MunicIpio não poderá transigir, confessar, desistir ou
acordar em juízo ou fora dele, salvo quando expressamente autorizado pelo Prefeito.
§ 3° Ao Procurador do MunicIpio é vedado exercIcio da advocacia fora de suas
atribuicOes.
§ 4° Salvo nas hipóteses elencadas nesta Lei Complernentar, ao Procurador do
MunicIpio é vedado recusar-se a receber processos, judiciais ou administrativos, que Ihe sejam
distribuldos por deterrninaçâo ou delegação do Procurador Geral do MunicIpio e do Procurador
Geral Adjunto do MunicIpio, sob pena de responsabilizaçao funcional, nos terrnos desta Lei.
Art. 30. Nos casos em que entender incabIveis recursos ou medidas judiciais, o
Procurador do MunicIpio, logo no inicio do prazo para tal fim, deverájustificá-lo por escrito ao
Procurador Geral do MunicIpio.

sEcAo ii
DO CONCURSO PUBLICO
Art. 31. 0 ingresso na carreira de Procurador do MunicIpio dar-se-á,
exciusivamente, no cargo de classeinicial da carreira, mediante aprovação prévia em concurso
piiblico de provas e tItulos, organizado e realizado pela Procuradoria Geral do MunicIpio, corn a
participacâo da Ordem dos Advogados do Brasil.
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Parágrafo unico. Verificada a existência das vagas, após a autorizaçAo do Prefeito
do Municipio, o Procurador Geral do Municipio convocará, no prazo de cinco dias, o Conselho
Superior da Procuradoria Geral do Municipio para elaboraçao do Regulamento do Concurso e
respectivo edital.
Art. 32. A Comissâo Organizadora do Concurso Páblico e!aborará o programa,
abrangendo as matérias compreendidas nas areas de atuação da Procuradoria Geral do Municipio.
Parágrafo ünico. A ComissAo de que trata o caput será nomeada mediante
Portaria do Prefeito Municipal, sendo devida remuneraçâo pelos serviços executados, conforme
regulamento a ser editado pelo Procurador Geral, devendo os encargos serem pagos corn verbas
do Fundo da Procuradoria Municipal, oriundos das inscriçOes do concurso.
Art. 33. A inscrição para o concurso ficará aberta durante trinta dias continuos,
corn edital publicado no órgão de publicacão oficial do Municipio, admitindo-se a prorrogacão do
prazo. a critério da Comissão Organizadora.
§ 1° A publicacAo do edital será feita integralmente ou por extrato e corn
antecedência minima de cinco dias do inIcio do prazo de inscrição.
§ 2° 0 edital, após a aprovacão de ato pelo Conselho Superior da Procuradoria
Geral do Municipio, mencionará os requisitos exigidos para a inscrição, as condicOes para o
provimento do cargo, o programa de cada matéria, as modalidades de provas e a pontuacAo
minima exigida, os tItulos suscetIveis de apresentacao e os critérios de sua valoraçAo, o dia e a
hora do encerramento da inscricão, bern como outros esciarecimentos re!ativos ac, concurso.
Art.34. São requisitos para a inscrição no concurso de ingresso:
I - ser brasileiro;
II - ser portador do diploma de graduacâo no curso de Direito;
III - ser regularmente inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil EM
IV - comprovar quitacão ou isenção do servico militar;
V - estar em gozo dos direitos politicos e quite corn as obrigacOes eleitorais;
VI - possuir idoneidade moral e nAo registrar antecedentes criminais;
VII - gozar de higidez fisica e mental;
VIII - comprovacAo de no minimo, 02 anos de prática forense, conforme critérios
estabelecidos no edital.
§ 1° A prova de inexisténcia de antecedentes criminals será feita mediante
certificado de antecedentes criminais da Justica e da Poilcia dos Estados em que o candidato
houver residido nos ültimos cinco anos, podendo o Conselho Superior da Procuradoria Geral do
Municipio realizar investigaçôes sobre a conduta do candidato.
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§ 2° Os requisitos exigidos nos incisos II, III, VI e VIII, poderao ser comprovados
no ato da posse, vedado, na hipótese do inciso VIII, qualquer perIodo anterior a conclusão do
curso.
§ 3° Considera-se prática forense:
I - o efetivo exercIcio da advocacia, inclusive voluntária, mediante participacão
anual, em, no mInimo, 05 (cinco) atos privativos de advogado, em causas ou questOes distintas;
II - o efetivo exercIcio da atividade de mediação ou arbitragem na composicão de
litIgios;
III - o efetivo exercIcio de cargo, emprego ou função pblica ou privada,
inclusive magistério superior, que exija a utilizaçao preponderante de conhecirnentojurIdico;
IV - o efetivo exercIcio da função de conciliador junto a tribunais judiciais,
juizados especiais, varas especiais, anexos de juizados especiais ou de varas especiais, por, no
mInimo, 16 (dezesseis) horas mensais e durante I (urn) ano.
§ 4° A comprovacão de prática forense será realizada mediante certidâo
circunstanciada, expedida pelo órgão competente, indicando, conforme o caso, o tempo de
exercIcio, as atribuiçOes exercidas e a prática reiterada de atos que exijam a utilizaçAo
preponderante de conhecimento jurIdico, cabendo a ComissAo de Concurso, em decisão
fundamentada, analisar a validade do documento.
Art. 35. 0 concurso será válido pelo prazo de dois anos, contado da data de
homologacâo, permitida sua prorrogacAo por igual perlodo mediante deliberacao do Procurador
Geral do MunicIpio, ouvido o Conselho Superior da Procuradoria Geral do MunicIpio.
sEcAo iii
DA POSSE E DO EXERCICIO
Art. 36. Para tomar posse no cargo de Procurador do MunicIpio, o candidato alérn
dos requisitos elencados no artigo 34 desta Lei, deverá ainda demonstrar o tItulo de sua
nomeaçâo, o laudo de sanidade fisica e mental, comprovado em inspecAo pela Junta Mddica
Oficial do MunicIpio, e a declaração de seus bens, prestando o compromisso em sessAo solene do
Conselho Superior da Procuradoria Geral do NlunicIpio.
Parágrafo ünico. No ato da posse, o Procurador do MunicIpio prestará o seguinte
compromisso: "Prorneto, no exercicio do cargo de Procurador do Municipio, bern e fielmente,
cumprir a Constituição Federal, a Consrituição Estadual, a Lei Orgánica do MunicIpio de
Cabedelo e a Lei Orgdnica da Procuradoria Geral do MunicIpio, e as demais leis do rneu pals,
condu:indo-me sob os preceitos da élica e da salvaguarda do interesse pzThlico
Art. 37. 0 Procurador do MunicIpio tomará posse dentro de trinta dias da data da
publicaçâo do ato de nomeacao, prorrogáveis por mais trinta, a pedido do interessado.
§ 1° E competente para receber o compromisso e dar posse aos Procuradores do
MunicIpio o Conselho Superior da Procuradoria Geral do rvlunicIpio.
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§ 2° A posse poderá efetuar-se mediante procuracâo, em casos especiais, a critério
da autoridade competente.
§ 3° Para fins da posse prevista no cargo de Procurador do MunicIpio, será
assegurada a ordem de classificacäo final obtida no respectivo concurso.
Art. 38. 0 Procurador do MunicIpio deverá entrar em exercIcio no prazo de
quinze dias da conclusão do estágio de adaptacao, prorrogável por igual tempo, havendo motivo
de força malor, reconhecido pelo Procurador Geral do MunicIpio.
Parágrafo ünico. Se o Procurador do MunicIpio, no caso de nomeação, deixar de
assumir, dentro do prazo, o exercIcio do cargo, será declarado sem efeito o respectivo ato de
nomeação.
sEçAo iv
DO ESTAGIO DE ADAPTAçAO
Art. 39. Os Procuradores do MunicIpio, depois de empossados, participarAo de
estágio de adaptação, pelo perlodo de trinta dias, destinado ao treinamento para as funçOes que
irão desempenhar.

-.

§ 1° No perIodo do estágio de adaptacao, o Procurador do MunicIpio prestará
auxIlio nas Procuradorias Especializadas, sob orientação e supervisâo do Chefe do Orgâo, sob a
coordenaçAo do Procurador Geral Adjunto do MunicIpio.
§ 2° A programacão do estágio poderá exigir, como atividade complementar, a
participacAo do Procurador do MunicIpio em curso ou palestra de atualizaçâo e aperfeicoamento
func ional.
§ 3° lncumbirá ao Chefe da Procuradoria Especializada onde tenha estagiado
Procurador do MunicIpio encaminhar, no prazo de dez dias da conclusão do estágio, ao
Procurador Geral, relatório pormenorizado das atividades e do aproveitamento do estagiário.
sEçAo v
DO ESTAGIO PROBATORIO
Art. 40. Nos três primeiros anos de exerciclo no cargo, o Procurador do MunicIpio
terá seu trabalho e sua conduta examinados pelo Conseiho Superior da Procuradoria Geral do
MunicIpio, a tim de que venha a ser, ao término desse perIodo, confirmado ou nâo na carreira.
Parágrafo ünico. Para esse exame, o Procurador Geral determinará, por meio de
ato próprio, aos Procuradores do MunicIpio em estágio probatório, que Ihe remeta cópias de
trabalhos jurIdicos apresentados e de relatório, que Ihe remeta cópias de trabalhos jurIdicos
apresentados e de relatório e outras pecas que possam influir na avaliacao do desempenho
funcional.
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Art. 41. 0 Procurador Geral, no perlodo compreendido entre os três tdtimos meses
antes de decorrido o triénio, remeterá ao Conseiho Superior da Procuradoria Geral do MunicIpio
relatório circunstanciado sobre a atuação pessoal e funcional dos Procuradores do TvtunicIpio em
estágio, concluindo, fundamentalmente, pela sua confirmação ou näo, corn base nos seguintes
requisitos:
I - idoneidade moral;
II - disciplina;
III - dedicacâo ao trabalho;
IV - eficiéncia no desempenho das funçOes.
Se a conclusão do relatório for desfavorável a confirmaçâo, o Conselho
Superior da Procuradoria Geral do Município ouvirá, no prazo de dez dias, o Procurador do
MunicIpio interessado, que exercerá o direito de ampla defesa, podendo requerer e assistir a
sessão de julgamento.
§ 2° Esgotado o prazo, corn a defesa ou sem ela, e produzidas as provas requeridas,
o Conselho Superior da Procuradoria Geral do Municipio, após sustentação oral facultada ao
Procurador do MunicIpio interessado, pelo prazo de trinta minutos, decidirá pelo voto de dois
terços de seus mernbros, excluIdo da votação o Procurador Geral.
§ 30 0 Procurador Geral do MunicIpio comunicará, no prazo de cinco dias, ao
Prefeito a decisão do Conseiho Superior da Procuradoria Geral do MunicIpio contrária a
confirmação, para efeito de exoneração do Procurador do rvlunicIpio.
§
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SEçAO VI
DA EXONERAçAO
Art. 42. A exoneracão do Procurador do MunicIpio dar-se-á:
1—apedido;
II - de oficio.
Parágrafo ñnico. Ao Procurador do MunicIpio em estágio probatório sujeito a
processo administrativo ou judicial, sornente se concederá a exoneração a pedido depois de
julgado o processo e curnprida a pena disciplinar eventualmente imposta.
SEçAO vii
DAS GARANTIAS E PRERROGATIVAS DOS PROCURADORES DO MUNICIPIO
Art. 43. Os Procuradores do MunicIpio gozam das seguintes garantias:
I - a estabilidade, após o cumprirnento do estágio probatório de 3 (trés) anos de
exercIcio, nào podendo perder o cargo, senão por processo administrativo disciplinar ou sentença
judicial transitada em julgado;
II - a irredutibilidade de vencimento, na forma do disposto no art. 37, inciso XV,
da Constituiçâo Federal.

it
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Art. 44. Constituem prerrogativas dos Procuradores do MunicIpio:
I - gozar de inviolabilidade pelas opiniôes que externam ou pelo teor de suas
manifestaçOes processuais ou em procedimentos;
II - exercer os direitos relativos a liberdade sindical;
III - requisitar informaçOes ou diligencias a qualquer órgão páblico municipal;
IV - obter, sem despesa, a realizacão de buscas e o fornecimento de certidôes dos
cartórios ou de quaisquer outras reparticOes piThlicas municipais;
V - ser custodiado ou recoihido a prisAo domiciliar ou a sala especial de Estado
Major, por ordem e a disposicão do Tribunal competente, quando sujeito a prisão antes do
julgamento final:
VI - não ser preso senAo por ordem judicial escrita, salvo em flagrante delito de
crime inafiançável, caso em que a autoridade fará, no prazo máximo de vinte e quatro horas, a
comunicação e a apresentacão do Procurador do N4unicIpio ao Procurador Geral Municipal;
VII - ter assegurado o direito de acesso, retificação e complementacão dos dados e
informacOes relativos a sua pessoa, existentes no órgão da lnstituição;
VIII - ser ouvido, como testemunha ou ofendido, em qualquer processo ou
inquérito, em dia, hora e local previamente ajustados com o Juiz ou a autoridade competente.
Art. 45. Ao Procurador do MunicIpio será fornecida carteira de identidade
funcional, expedida pela Procuradoria Geral do MunicIpio, para fins de uso no desempenho de
suas atribuicOes, podendo requisitar das autoridades policiais, de trânsito, fiscais e sanitárias as
providencias que se fizerem necessárias ao cumprimento de suas atribuiçOes legais.
Art. 46. As garantias e prerrogativas dos Procuradores do MunicIpio são inerentes
ao exercIcio de suas funçOes e são irrenunciáveis.
SEçAO VIII
DOS DEVERES, VEDAçOES E IMPEDIMENTOS DOS PROCURADORES DO
MUNICIPIO

-

SUBSEçAO I
DOS DEVERES
Art. 47. São deveres dos Procuradores do MunicIpio, além de outros previstos em
lei:
I - manter ilibada a conduta pbica e particular;
II - zelar pelo prestIgio da Justiça e da Administração PiThlica, por suas
prerrogativas e pela dignidade de suas funçôes;
III - indicar os fundamentosjurIdicos de seus pronunciamentos processuais;
IV - obedecer aos prazos processuais, não excedendo, sem justo motivo, os prazos
nos serviços a seu cargo;
V - velar pela regularidade e celeridade dos processos em que intervenha;
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VI - assistir Os atosjudiciais, quando obrigatória ou conveniente a sua presenca;
VII - guardar segredo sobre assunto de caráter reservado que conheça em razão do
cargo ou função:
VIII - declarar-se impedido, nos termos da lei;
IX - adotar, nos limites de suas atribuiçOes, as providéncias cabIveis em face de
irregularidade de que tenha conhecirnento ou que ocorra nos servicos a seu cargo;
X - prestar informaçao ao Conseiho Superior da Procuradoria Geral do MunicIplo,
quando solicitada:
XI - manter atualizados os seus dados pessoais e curriculares junto a unidade
competente da Procuradoria Geral do MunicIpio, informando eventuais rnudanças no seu
endereço residencial;
XII - representar ao Procurador Gera] sobre irregularidades que afetem o born
desempenho de suas atribuiçOes;
XIII - comparecer as reunlOes dos órgâos colegiados da lnstituicão a que
pertencer;
XIV - comparecer as reuniôes dos órgâos de execuçAo que componha;
XV - praticar os atos de oficlo, cumprir e fazer cumprir as disposicoes legais, corn
independência, serenidade e exatidAo;
XVI - identificar-se em suas rnanifestacOes funcionais;
XVII - acatar, no piano administrativo, as decisOes do Conseiho Superior da
Procuradoria Geral do MunicIpio.
SUBSEçAO II
DAS VEDAçOES
Art. 48. Aos Procuradores do MunicIplo, aplicam-se as seguintes vedaçOes:
I - receber dos administrados, a qualquer tItulo e sob quaiquer pretexto, honorários
ou outras vantagens;
II - acurnular, ainda que em disponibitidade, qualquer outra função páblica, salvo
urna de rnagistério, na forma da Constituição Federal;
III - empregar, em suas manifestacOes processuais ou extrajudicialmente, rnesrno
que independente do exercIclo de suas funcOes, por qualquer meio de comunicacAo, expressAo ou
termo desrespeitoso a Procuradoria Geral do MunicIpio, a Justiça, ao Ministério Páblico, aos
advogados, as autoridades constituldas ou a Lei, ressalvada a crItica nos autos e em obras técnicas
ou no exercIclo do magistério;
IV - manifestar-se, por qualquer melo de divulgacAo, sobre assunto pertinente as
suas funçOes, salvo ordern ou autorizacAo expressa do Procurador Geral do MunicIpio;
V - contrariar sárnula administrativa, parecer normativo ou orientaçAo técnica
adotada pelo Procurador Geral do MunicIplo.
SUBSEçAO III
DOS IMPEDIMENTOS
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Art. 49. E vedado ao Procurador do MunicIpio exercer suas funçoes em processo
judicial ou administrativo:
I - em que seja parte;
II - em que haja atuado como advogado de qualquer das partes;
III - em que seja interessado parente consanguIneo ou aiim, em linha reta ou
colateral, inclusive ate o terceiro grau, bern como cônjuge ou companheiro;
IV - nas hipóteses da legislacAo processual.
Art. 50. Os procuradores do Municipio devem dar-se por impedidos:
I - quando hajam proferido parecer favorável a pretensAo deduzida em juízo pela
-

parte adversa:
H - nas hipóteses da Iegislacão processual.

Parágrafo ünico. Nas situaçOes previstas neste artigo, cumpre que seja dada
ciéncia ao superior hierárquico imediato, em expediente reservado, dos motivos do impedimento,
objetivando a designaçao de substituto.
Art. 51. Os Procuradores do N4unicIpio não podem participar de comissão ou
banca de concurso, intervir no seu julgarnento e participar na organizacAo de lista para prornoção,
quando concorrer parente consanguIneo ou afim, em linha reta ou colateral, ate o terceiro grau,
bern como cônjuge ou companheiro.
sEçAo Ix
DA REMuNERAçA0, VANTACENS E DIREITOS
suBsEçAo i
DA REMUNERAçAO
Art. 52. A rernuneracâo dos Procuradores do MunicIpio será constitulda por urn
vencirnento e uma representacäo de 1,5 inteiros, nao podendo ultrapassar, em nenhuma hipótese,
o lirnite previsto no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal, conforme os valores fixados no
anexo Ill desta Lei.
Parágrafo ünico. So farájus ao pagamento da representacão prevista no "caput" o
Procurador do MunicIpio que esteja em efetivo exercIcio de suas funcoes.
Art. 53. A remuneraçâo não exclui o direito a percepcâo, nos termos da !egislacao
e regulamentaçao especIfica, das seguintes espdcies rernuneratOrias:
I - ajuda de custo;
II - diárias;
III - gratificacao natalina, de acordo corn o art. 39, § 30, da Constituição Federal;
IV - adicional de férias, de acordo corn o art. 39, §3°, da Constituiçao Federal.
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V - honorários de sucumbência rateado entre os procuradores municipais através
do Fundo do MunicIpio de Cabedelo.
Parágrafo ñnico. 0 disposto no 'caput" deste artigo aplica-se a retribuiçâo pelo
exercIcio de funçâo de direção, chefia e assessoramento e as parcelas indenizatórias previstas em
tel.

suBsEcAo ii
DAS DIARIAS
-

Art. 54. 0 Procurador do MunicIplo que, a serviço, em caráter eventual ou
transitório, afastar-se da sede do seu local de trabalho em que tenha exercIcio para outro ponto do
território estadual ou municipal ou exterior fará jus a passagens e as diárias para cobrir as
despesas de hospedagem e de alimentação.
A diana sená concedida por dia de afastamento, sendo devida pela metade,
quando o deslocamento nAo exigir pernoite fora da sede.
§ 2° Na hipótese de o Procurador do MunicIpio retomar a sede em prazo menor do
que o previsto para o seu afastamento, restituirá as diárias recebidas em excesso, no prazo de 02
(dois) dias.
§ 30 Nos casos em que o deslocamento da sede constituir exigência permanente do
cargo, o Procurador do MunicIplo nAo farájus a diárias.
§

10

sEçAo x
DOS DIREITOS

-

Art. 55. Além da remuneraçâo e das vantagens previstas nesta Lei Complementar,
asseguram-se aos Procuradores do MunicIplo os seguintes direitos:
I - férias;
II - licenca e afastamento;
III - aposentadoria.
Paragrafo unico. 0 Procurador do MunicIplo de férias ou licenciado nAo poderá
exercer qualquer de suas funçOes.
SUBSEçAO i
DAS FERIAS
Art. 56. Os Procuradores do MunicIpio terão direito a férias anuais, por 30 (dias)
dias, que serão concedidas pelo Procurador Gera! do MunicIpio, no prazo de ate doze meses após
o perlodo aquisitivo.
§

10

0 direito a férias será adquirido após o primeiro ano de exercIcio.

it
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§ 2° As férias nâo poderâo ser fracionadas em perIodos inferiores a 30 (trinta) dias
e somente podem acumular-se por imperiosa necessidade do serviço pelo máximo de dois
perlodos.
SUBSEçAO ii
DAS LICENAS
Art. 57. Os Procuradores do MunicIpio terAo direito as seguintes licenças:
I - para tratamento de saide;
H - por acidente de serviço;
HI - por motivo de doença em pessoa da familia;
IV - a gestante;
V — paternidade;
VI - para casamento;
VII - para aperfeicoamento j urIdico;
VIII - para tratar de interesse particular;
IX - por luto, em virtude de falecimento de pessoa da famIlia;
X - as demais Iicencas concedidas aos servidores pibIicos em geral.

§ 1° As licencas previstas neste artigo serão concedidas sem prejuIzo da
remuneração do cargo de Procurador do MunicIpio, salvo disposicAo legal expressa em contrário.
§ 2 0 A licença concedida dentro de 60 (sessenta) dias do término de outra da
mesma espécie será considerada como prorrogacão.
§ 3° As Iicencas constantes neste artigo serâo concedidas pelo Procurador Geral do
MunicIpio, a requerimento do interessado ou de oficio, salvo aquelas concedidas ao Procurador
Geral do MunicIpio, que serâo deferidas pelo Conselho Superior da Procuradoria Geral do
MunicIpio.
Art. 58. A licença prevista no inciso I do artigo anterior, será deferida pelo
Procurador Geral do Município, após inspecAo realizada pela Junta Mddica do MunicIpio.
Art. 59. A licenca por acidente em serviço, concedida a pedido ou de oficio,
observará as seguintes condicOes:
I - configura acidente em serviço o dano fisico ou mental que se relacione,
mediata ou imediatamente, corn as funçOes exercidas;
II - equipara-se ao acidente em serviço o dano decorrente de agressão nâo
provocada e sofrida no exercIcio funcional, bern como o dano sofrido em trãnsito a ele pertinente;
III - deverá ser concedida no prazo de 10 (dez) dias contados de sua ocorrência,
prorrogável quando as circunstãncias o exigirem.
Art. 60. A licenca prevista no inciso lii do art. 66 será precedida de exame pela
Junta Médica do MunicIpio, considerando-se pessoas da famIlia o cônjuge ou companheiro, o
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ascendente, o descendente, o colateral consanguIneo ou afim ate o segundo grau civil, e
respeitará, ainda, as seguintes condiçOes:
I - somente será deferida, se a assistência direta do Procurador do Municipio for
indispensável e nao puder ser dada simultaneamente corn o exercIcio do cargo;
II - será concedida sem prejuIzo da remuneracão ou qualquer direito inerente ao
cargo, salvo para contagem de tempo de servico em estágio probatório, ate 90 (noventa) dias,
podendo ser prorrogada por igual prazo nas rnesmas condiçOes, hipótese em que será considerada
como para tratar de interesses particulares.

Art. 61. A licença gestante, por 180 (cento e oitenta) dias, observará as seguintes
condiçOes:
I - poderá ter início no primeiro dia do nono mês de gestacAo, salvo antecipacAo
por prescricâo médica;
II - no caso de nascimento prematuro, a licença terá inIcio a partir do parto;
III - no caso de natimorto, decorrido 30 (trinta) dias do evento, a mae será
submetida a exame medico e, julgada apta, reassumirá as funçôes;
IV - em caso de aborto atestado por medico oficial, a licença dar-se-á por 30
(trinta) dias, a partir da sua ocorrência.

Parágrafo ünico. Na adoçao ou na obtençao de guarda judicial de criança de ate I
(urn) ano de idade, o prazo da licenca da adotante ou detentora da guarda será de 120 (cento e
vinte) dias; de crianca de I (urn) ate 4 (quatro) anos de idade, a licenca será de 60 (sessenta) dias
e, no caso de crianca de 4 (quatro) ate 8 (oito) anos de idade, a licença de 30 (trinta) dias.
Art. 62. A licença prevista no inciso V do artigo 66 será concedida, a
requerimento do interessado, pelo nascimento ou a adoçâo de filho, ao pal ou adotando, ate 5
(cinco) dias (iteis.
Art. 63. A licenca para casamento será concedida pelo prazo de 8 (oito) dias,
findos os quais deverá haver comprovacAo da celebraçAo do matrimônio, sob pena de desconto
em foiha dos dias licenciados e scm prejuIzo das penalidades disciplinares cabIveis.
Art. 64. A licença prevista no inciso VII do artigo 66 será deferida ao Procurador
do MunicIpio, pelo prazo máxirno de 8 (oito) dias, para frequentar palestras, seminários e cursos
de curta duraçao, nas areas afetas as atribuiçOes do seu cargo, a critérlo do Procurador Geral do
MunicIplo, condicionada a prévia comprovacäo do pagamento da respectiva inscricão.

Art. 65. A licenca prevista no inciso VIII do artigo 66 pode ser concedida ao
Procurador do MunicIplo estável, pelo prazo de ate 2 (dois) anos consecutivos, scm remuneraçâo,
observadas as seguintes condiçOes:
I - poderá ser interrompida, a qualquer tempo, a pedido do interessado;
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II - nao será concedida nova licenca antes de decorridos 2 (dois) anos do término
da anterior.
Art. 66. A licença prevista no inciso IX do artigo 66 desta Lei Complementar será
deferida pelo prazo de 08 (oito) dias, contado da data do óbito, em virtude de falecimento de
parente em linha reta, afim ou colateral ate o segundo grau do Procurador do Municlpio.
suBsEcAo iii
DO AFASTAMENTO E DO TEMPO DE SERVIO
Art. 67. São considerados como de efetivo exercIcio para todos os efeitos legais,
exceto para estabilidade, os dias em que o Procurador do Municlpio estiver afastado de suas
funçOes em razão:
I - das licencas previstas na subseção anterior;
II - de férias;
HI - de cursos ou seminários de aperfeicoamento e estudos, no pals ou no exterior,
de duração maxima de dois anos e mediante prévia autorização do Conseiho Superior da
Procuradoria Geral do Municlpio;
IV - de perlodo de trânsito;
V - de disponibilidade remunerada, exceto para promocão;
VI - de desempenho de funçâo eletiva ou para concorrer a respectiva eleição;
Vt. - de cessão a órgão püblico;
VIII - de convocação para serviço militar ou outros serviços por lei obrigatórios;
IX - de outras hipóteses definidas em lei.
Art. 68. A apuracäo do tempo de serviço será feita em dias.
Art. 69. E vedada a acumulacão de tempo concorrente ou simultaneamente
prestado ao servico ptiblico.
SUBSEçAO IV
DA APOSENTADORIA E DA PENSAO
Art. 70. 0 Procurador do Municipio será aposentado em consonância com as
normas previstas na Constituição Federal e na legislacão previdenciária reguladora dessas
normas.
Art. 71. Os proventos de aposentadoria serão concedidos na forma prevista na
Constituição Federal e de acordo corn a legislacão que disciplina matéria.
Parágrafo ünico. Os proventos dos Procuradores do MunicIpio serão pagos na
mesma ocasião da remuneracão dos Procuradores do Municlpio em atividade.
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Art. 72. A penso por morte, igual a totalidade da rernuneração ou dos proventos
percebidos pelos Procuradores do MunicIpio em atividade ou inatividade, será reajustada na
mesma data e em proporcão daqueles, observado o disposto no §70 do art. 40 da Constituição
Federal.
Parágrafo ünico. A pensão obrigatoria nAo irnpedirá a percepcão de benefIcios
decorrentes de contribuiçao voluntária para qualquer entidade de previdência.
Art. 73. Para os fins desta Subseçao, equipara-se

a

esposa, a companheira, nos

termos da lei.
TITULO IV
DO REGIME DISCIPLINAR
CAPITULO I
DAS DIsPOsIçOEs GERAIS
SEçAO I
DAS CORREçOES
Art. 74. A atividade funcional dos Procuradores do MunicIpio está sujeita a:
I - inspecão permanente;
II - visita de inspecão;
III - correiçAo ordinária;
IV - correiçâo extraordinária.
Parágrafo ünico. Qualquer pessoa poderá reclamar ao Procurador Geral do
MunicIpio sobre os abusos, erros ou ornissOes de Procuradores do MunicIpio sujeitos a correiçäo.
Art. 75. A inspecão permanente será procedida pelos Chefes dos órgâos da
Procuradoria Geral do MunicIpio onde os Procuradores do MunicIpio estejam lotados.
Parágrafo ünico. 0 Procurador Geral, de oficio ou a vista das inforrnaçOes
enviadas pelos Chefes dos órgäos especializados, fará aos Procuradores do MunicIpio oralmente
ou por escrito, em caráter reservado, as recomendacOes ou observacoes que julgar cabIveis,
dando-Ihes ciência dos elogios.
Art. 76. A correicâo ordinária será efetuada anualmente pelo Procurador Geral,
para verificar a regularidade do serviço, a eficiência e a pontualidade corn o cumprimento das
obrigacOes legais e das deterrninaçOes da Procuradoria Geral do MunicIpio.
Art. 77. A correição extraordinária será realizada pelo Procurador Geral, de oficio
ou por determinação do Conselho Superior da Procuradoria Geral do MunicIpio.
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§ 10 ConcluIda a correicAo, o Procurador Geral apresentará ao Conseiho Superior
da Procuradoria Geral do MunicIpio e ao órgão que houver determinado relatório
circunstanciado, mencionando os fatos observados, as providéncias adotadas e propondo as
medidas de caráter disciplinar ou administrativo que excedarn suas atribuiçOes, bern corno
informando sobre os aspectos da conduta social, intelectual e funcional dos Procuradores do
MunicIplo.
§ 20 Corn base nas observaçOes feitas nas correiçôes, o Procurador Geral poderá
editar instruçOes aos Procuradores do MunicIpio.
-

Art. 78. Sernpre que, ern correiçAo ou visita de inspecAo, verificar a violacao dos
deveres irnpostos aos Procuradores do MunicIpio, o órgAo de correiçAo tornará notas reservadas
do que coligir no exame dos autos, livros e papéis e das inforrnacOes que obtiver.
Paragrafo ñnico. Quando, no curso da investigacão ou mediante acusação
documentada, o órgâo de correicão verificar possIvel infração disciplinar, comunicará
imediatamente ao Procurador Geral, para o tim de instauração de sindicância.
sEçAo II
DAS FALTAS E DAS PENALIDADES
Art. 79. Os Procuradores do MunicIpio são passIveis das seguintes penalidades
disciplinares:
I - advertëncia:
II - censura;
III - suspensAo de ate 90 (noventa) dias;
IV - cassação de disponibilidade remunerada ou aposentadoria.
Art. 80. A pena de -advertência será aplicada reservadamente, por escrito, nos
seguintes casos:
I - negligência no exercIcio de suas funçOes;
II - desobediência as deterrninaçOes e as instrucOes do Conseiho Superior da
Procuradoria Geral do MunicIpio;
III - prática de ato reprovável.
Art. 81. A penalidade de censura será aplicada reservadamente, por escrito, no
caso de reincidéncia em faltajá punida corn advertência.
Art. 82. A penalidade de suspensão sera aplicada no caso de violacAo das
proibicöes estabelecidas ao Procurador do MunicIpio na Constituição Federal, na Constituição do
Estado. na Lei Organica do MunicIpio e nesta Lei Complernentar.
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Art. 83. A penalidade de demissAo, enquanto nAo decorrido o estágio probatório,
será aplicada nos casos de:
I - falta grave;
II - abandono de cargo;
III - conduta incompatIvel corn o exercIcio do cargo;
IV - Iesâo aos cofres piblicos, dilapidacAo do patrimônio püblico ou de bens
confiados a sua guarda;
V - sentença condenatória, corn trânsito em julgado, pela prática de crime contra o
patrirnônio, os costumes, a Administracao e a fé póblica, a posse e o tráfico de entorpecentes e de
abuso de autoridade, quando a pena aplicada for igual ou superior a dois anos.
10

Considera-se abandono de cargo a auséncia do Procurador do MunicIpio ao
exercIcio de suas funçôes, sem causajustificada, por mais de 30 (trinta) dias consecutivos.
§ 2° Equiparam-se ao abandono de cargo as faltas injustificadas por mais de 60
(sessenta) dias intercalados, no perlodo de 12 (doze) meses.
§ 3° Considera-se conduta incornpatIvel corn o exercIcio do cargo a reiteracão de
atos que violem proibiçao expressamente imposta por este Estatuto, quando já punidos, mais de
urna vez, corn a penalidade de suspensâo.

§

Art. 84. Aplica-se a pena de cassação de aposentadoria ao Procurador do
MunicIpio inativo que houver praticado, quando em atividade ou em disponibilidade, falta sujeita
A penalidade de dernissAo.
Art. 85. Na aplicacâo das penalidades disciplinares, considerar-se-âo a natureza e
a gravidade da infracAo, os danos que dela provierem para o serviço e os antecedentes do infrator.

Parágrafo ünico. Compete ao Procurador Geral do MunicIpio aplicar as
penalidades previstas nos I, II, Ill do artigo 98, e, ao Prefeito Municipal, a penalidade prevista no
inciso IV do rnesrno artigo.

Art. 86. Considera-se reincidéncia, para os efeitos desta Lei Complernentar, a
prática de nova infraçâo, dentro do prazo de 5 (cinco) anos, após a cientificacAo do infrator, do
ato que Ihe tenha imposto penalidade disciplinar.
Art. 87. Ficam assegurados ao Procurador do MunicIpio a ampla defesa e o
contraditório nos procedimentos disciplinares respectivos.
Art. 88. Deverão constar do assentamento individual do Procurador do MunicIpio
as penalidades que Ihe forem impostas, vedada a sua publicaçAo, exceto no caso de pena de
demissão e nas hipóteses de revelia.
Parágrafo ünico. E vedado fornecer a terceiros certidOes relativas
de advertência, de censura e de suspensão, salvo para defesa de direito.

as

penalidades
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sEçAo iii
DA PRESCRIçAO
Art. 89. Prescreverá:
I - em urn ano, a falta punIvel corn advertência ou censura;
II - em dois anos, a falta pun Ivel corn suspensão;
III - em cinco anos, a falta punIvel corn demissão ou cassaçâo de disponibilidade.
Art. 90. A prescricão começa a correr:
I - no dia em que a Administração tomar ciência do cornetimento da falta;
II - no dia que tenha cessado a continuidade ou permanéncia, nas faltas
continuadas ou perrnanentes.
Parágrafo unico. lnterrornpem a prescricâo a instauração de processo
administrativo e a citação para a açâo de perda do cargo.
sEçAo iv
DA REABILITAcA0
Art. 91. 0 Procurador do MunicIpio que houver sido punido disciplinarmente corn
advertência ou censura poderá obter do Conseiho Superior da Procuradoria Gera] do MunicIpio o
cancelamento das respectivas notas constantes da sua ficha funcional, decorridos dois anos do
trânsito em julgado da decisäo administrativa que as aplicou, desde que, nesse perlodo, nâo haja
sofrido outra punição disciplinar.
CAPiTULO II
DO PROCESSO DISCIPLINAR
SECAO i
DAS DIsPOsIçOEs PRELIMINARES
Art. 92. A apuracão das infracOes seth feita por sindicância ou processo
administrativo disciplinar, que serâo instaurados pelo Corregedor Geral da Procuradoria Geral do
MunicIpio, de ofIcio ou mediante representacão de qualquer autoridade ou pessoa interessada,
assegurado o direito a ampla defesa.
§ 1° As sindicâncias C OS processos administrativos disciplinares correrão em
segredo, ate a sua decisão final, a ele so tendo acesso o sindicado ou acusado, bern como o seu
defen sor:
§ 2° A representacão oferecida por pessoa estranha a lnstituição deverá trazer
reconhecida a firma do seu autor, sem o que não será processada.
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§ 30 A representação incluirá todas as informaçôes e documentos que possam
servir a apuracão do fato e da sua autoria, sendo liminarmente arquivada, se o fato narrado nAo
constituir, em tese, infraçao administrativa ou penal.
§ 4° A autoridade nao poderá negar-se a receber a representacAo, desde que
devidamente formalizada.
§ 50 Os autos dos procedimentos administrativos serâo arquivados na Procuradoria
Geral.
sEçAo II
DA SINDICANCIA
Art. 93. Promover-se-á a sindicância para a apuracâo de fatos irregulares no
servico páblico e também como preliminar do processo administrativo disciplinar, quando a
medida possa ensejar a aplicacao de penalidade disciplinar a Procurador de MunicIpio.
Art. 94. A sindicância, após o ato de sua instauraçAo, será remetida a uma
ComissAo de Sindicância formada entre os Procuradores Municipais, encarregada do
processamento.
Art. 95. A sindicãncia terá caráter inquisitivo e valor meramente informativo,
obedecendo a procedimento sumário, que deverá concluir-se no prazo de trinta dias, a contar da
instalaçao dos trabaihos.
§ 10 0 prazo estabelecido neste artigo poderá ser prorrogado por mais quinze dias,

a critério do Presidente da Comissão.
§ 2° Em virtude de seu caráter meramente informativo e nAo comportar o
contraditório ou a necessidade de apresentacão de defesa, da sindicância, nAo poderá resultar nem
uma penalidade a servidor.
Art. 96. 0 Presidente da Comissäo de Sindicância procederá

as

seguintes

diligencias:
I - a instalacao dos trabaihos que deverá ocorrer no prazo máximo de cinco dias, a
contar da ciência do sindicante de sua designacao, lavrando-se ata resumida da ocorréncia;
II - ouvirá o sindicado, se houver, e conceder-Ihe-á o prazo de cinco dias para
apresentar justificação, podendo este juntar provas e arrolar ate três testemunhas por cada fato a
ser apurado;
III - no prazo de cinco dias, colherá as provas que entender necessárias, ouvindo,
a seguir. quando houver, as testemunhas do sindicato.
§ 1° Encerrada a instrução, o Presidente da Comissâo de Sindicância elaborará
relatório conclusivo pelo arquivamento ou pela instauraçao de procedimento administrativo e
encaminhará os autos ao Conseiho Superior da Procuradoria Geral do MunicIpio, que decidirá
sobre a abertura do processo disciplinar.
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§ 20 0 parecer que concluir pela instauração do processo administrativo forrnulará
a stimula de acusaçâo, que conterá a exposicão do fato imputado, corn todas as suas
circunstâncias e a capitulacão legal da infração.
sEçAo Iii
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
Art. 97. A portaria de instauração de processo adrninistrativo, expedida pelo
Procurador Geral do MunicIpio, conterá o nome dos integrantes da Comissão do processo
adrninistrativo, a qualificacao do aciisado, a exposicão circunstanciada dos fatos a etc imputados,
a previsäo legal sancionada e a expressa salvaguarda dos principios constitucionais do devido
processo legal, do contraditório e da arnpla defesa.
Art. 98. Durante o processo administrativo, poderá o Presidente do processo
administrativo afastar o acusado do exercIcio do cargo, scm prejuizo de sua remuneração, pelo
prazo rnáximo de noventa dias.
Parãgrafo unico. 0 afastarnento nAo ocorrerá, quando o fato imputado
corresponder

as penas de advertência ou de censura.

Art. 99. 0 processo administrativo será presidido por urn dos integrantes da
comissäo, salvo quando o acusado for o Procurador Geral do Municipio, ocasiäo em que os autos
serão encaminhados ao Conseiho Superior da Procuradoria Geral do Municipio.
Art. 100. 0 processo administrativo iniciar-se-á dentro de cinco dias após a
expedicâo da sua portaria de instauracão e deverá ser concluido dentro de sessenta dias,
prorrogáveis por mais trinta dias, a juIzo da cornissAo processante, a vista de proposta
fundamentada do Presidente.
Art. 101. Ao receber a portaria de instauração do processo, os autos da sindicância
corn a simula de acusação ou pecas informativas, o Presidente da comissäo processante
imediatamente convocará os membros para a instalaçâo dos trabalhos, ocasiâo ern que será
comprornissado o Secretário e se fará a autuação, deliberar-se-á sobre a realizacao das provas e
diligências necessárias a comprovacão dos fatos e de sua autoria, designando-se data para
audiência do denunciante, se houver, e do acusado, lavrando-se ata circunstanciada.
§ 1° 0 Presidente da comissão do processo administrativo rnandará intirnar
denunciante e citar o acusado, corn antecedência minima de seis dias, corn a entrega de cópia de
Portaria. do relatório final da sindicância, as smulas da acusação e da ata de deliberaçâo.
§ 2° Se o acusado não for encontrado ou furtar-se a citaçäo, esta será feita por AR
(Aviso de Recebirnento), frustrando-se a efetivaçAo do ato, esta será feita por Edital, devendo o
mesmo ser publicado por 3 (três) vezes consecutivas no Diário Oficial do Estado e I (uma) vez
em jornal de grande circulacâo do MunicIpio.
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§ 3° Se o acusado não atender a citação por edital, será declarado revel,
designando-se, para prornover-Ihe a defesa, Procurador do MunicIpio de carreira, o qual nAo
poderá escusar-se da incurnbência, semjusto motivo, sob pena de advertência.
§ 4 0 0 acusado, depois de citado, nâo poderá, sob pena de prosseguir o processo a
sua revelia, deixar de comparecer, semjusto motivo, aos atos processuais para os quais tenha sido
regularmente intirnado.
§ 5° A todo tempo, o acusado revel poderá constituir defensor, que substituirá o
Procurador do MunicIpio designado.
§ 6° Nessa fase, os autos poderäo ser vistos pelo acusado ou seu procurador em
rnãos do Presidente da corn issão do processo administrativo.
§ 7° Se a autoridade processante verificar que a presenca do acusado poderá influir
no ãnirno do denunciante ou de testemunha, de modo que prejudique a verdade do depoimento,
solicitará a sua retirada, prosseguindo na inquiricão corn a presenca de seu defensor, devendo
constar do terrno a ocorréncia e os motivos que a determinaram.
Art. 102. Após o interrogatório, o acusado terá dez dias para apresentar defesa
prévia, oferecer provas e requerer a producão de outras, que poderAo ser indeferidas, se forem
irnpertinentes ou tiverem intuito merarnente protelatório, a critério do Presidente da comissâo
processante.
Parágrafo ünico. No prazo da defesa prévia, os autos ficarão a disposiçAo do
acusado para consulta, na Secretaria da Comissão, ou poderAo ser retirados pelo Procurador do
MunicIpio designado corno defensor dativo, mediante carga.
Art. 103. Findo o prazo, o Presidente designará audiência para inquiricâo das
testemunhas de acusação e da defesa, mandando intimá-las, bern como o acusado e seu defensor.

§ 1° Havendo mais de urn acusado, cada urn poderá arrolar ate oito testernunhas.
§ 2° Prevendo a irnpossibilidade de inquirir todas as testemunhas na audiência,
Presidente poderá, desde logo, desdobrar a audiência em quantas sessOes forem necessárias.
§ 3 0 A ausência injustificada do acusado a qualquer ato para o qual haja sido
regularrnente intimado não obstará sua realizaçAo.
§ 4° Na auséncia ocasional do defensor do acusado, o Presidente designará urn
defensor dativo, cuja atuação cessará, quando o acusado revel constituir defensor próprio nos
autos.
Art. 104. Finda a producão da prova testernunhal e na própria audiência, o
Presidente, de oficio, por proposta de qualquer rnernbro da Comissão ou a requerirnento do
acusado, determinará a cornplernentaçâo das provas, se necessário, sanadas as eventuais falhas,
no prazo de cinco dias.
Art. 105. Encerrada a instrução, o acusado terá cinco dias para oferecer alegacOes

finais.

tI
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Art. 106. As testemiinhas são obrigadas a comparecer
regularmente intirnadas.

as

audiências, quando

Art. 107. 0 acusado e seu defensor deverâo ser intimados pessoalmente de todos
os atos e termos do processo, corn antecedência minima de cinco dias, quando não o forem em
audiência.
Art. 108. As testemunhas poderäo ser inquiridas por todos os integrantes da
Corn issão, pelo defensor e reinquiridas pelo Presidente.
Art. 109. Os atos e termos para os quais não foram fixados prazos serão realizados
dentro daqueles que o Presidente determinar, respeitado o limite rnáximo de trinta dias.
Art. 110. Esgotado o prazo para alegacOes finais, a Comissão do Processo
Administrativo, em dez dias, apreciará os elementos do processo, apresentando relatório em que
proporá justificadamente a absolvição ou a punicão do acusado, indicando a pena cabIvel e seu
fundamento legal.

§ 1 0 Havendo divergência nas conclusOes, ficará constando, no relatório, o voto de
cada membro da corn issão.
§

20

Juntado o relatOrio, serão os autos remetidos, desde logo, ao orgãojulgador.

Art. 111. Nos casos em que a Cornissão do Processo Adrninistrativo opinar pela
imposicão de pena, o órgão julgador decidirá no prazo de vinte dias, contado do recebimento dos
autos.

§ 10 Se o órgão julgador não se considerar habilitado a decidir, poderá converter o
julgamento em diligência, devolvendo os autos a cornissão, para os fins que indicar, corn o prazo
não superior a dez dias.
§ 2° Retornando os autos, o órgãojulgador decidirá em cinco dias.
Art. 112. 0 Procurador Geral do MunicIpio, quando o relatório concluir pela
aplicacão das penalidades de adverténcia ou de censura, será competente para decidir o processo
administrativo disciplinar.
Parágrafo ünico. Na hipótese de o Procurador Geral do MunicIpio entender
cabIvel ao acusado penalidade diversa das referidas no "caput" deste artigo, remeterá os autos
que receber ao Conselho Superior da Procuradoria-Geral do MunicIpio parajulgamento.
Art. 113. 0 acusado, em qualquer caso, será intimado da decisão pessoalmente ou,
se for revel, através do Diário Oficial do MunicIpio.
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Art. 114. Não será declarada a nulidade de nenhum ato processual que não houver
influIdo na apuraçâo da verdade substancial ou na decisão do processo.
Art. 115. Aplicam-se subsidiariamente ao processo administrativo disciplinar o
Codigo de Processo Penal e as normas da Lei n° 523, de 17 de agosto de 1989 - Estatuto dos
Servidores Páblicos Municipais de Cabedelo.
sEçAo Iv
DOS RECURSOS
Art. 116. Os recursos, que terão, sempre, efeito suspensivo, serão conhecidos pelo
Conselho Superior da Procuradoria-Geral do MunicIpio, contra decisão:
I - de estabilidade ou nao de Procurador do MunicIpio;
II - condenatória em processo administrativo disciplinar;
III - proferida em reclamação sobre o quadro geral de antiguidade;
IV - de disponibilidade ou remocão de Procurador do MunicIpio por motivo de
interesse póblico.
Art. 117. São irrecorrIveis as decisOes que determinarem a instauração de
sindicância e os atos de mero expediente.
Art. 118. 0 recurso será interposto pelo acusado ou seu defensor, no prazo de dez
dias, contado da intimacão da decisão, por peticão dirigida ao Procurador Geral do MunicIpio, e
deverá conter, desde logo, as razOes do recorrente.
Art. 119. Recebida a peticão. o Procurador Geral do MunicIpio determinará sua
juntada ao processo, se tempestiva, sorteará relator e revisor entre os Procuradores do MunicIpio
corn assento no Conselho Superior da Procuradoria Geral do MunicIpio e convocará uma reunião
deste, no prazo de vinte dias.
Parágrafo ünico. Nas quarenta e oito horas subsequentes ao sorteio, o processo
será entregue ao relator, que terá prazo de dez dias para elaborar seu relatório, encaminhando, em
seguida, ao revisor, que devolverá no prazo de cinco dias ao Conselho Superior da Procuradoria
Geral do MunicIpio, onde permanecerá para exarne de seus membros.
Art. 120. 0 julgarnento realizar-se-á de acordo corn as normas regirnentais,
intirnando-se o recorrente da decisão no prazo de dez dias.
Art. 121. A nova decisão proferida em sede de recurso não poderã agravar a
situacão do recorrente.
sEçAo v
DA REVISAO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
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Art. 122. Admitir-se-á, na esfera administrativa, a qualquer tempo, a revisâo do
processo disciplinar de que tenha resultado imposicâo de pena, quando:

-

I - a decisäo for contrária ao texto expresso da tel ou a evidéncia dos autos;
II - a decisAo se fundar em depoimento, exame ou documento falso;
III - aduzirern-se fatos ou circunstãncias suscetIveis de provar inocência ou
justificar a imposiçäo de pena mais branda.
§ 1° A simples alegaçao da injustica da decisäo nao será considerada como
fundamento para a revisâo.
§ 2° Não será admitida a reiteração de pedido pelo mesmo motivo.
Art. 123. A instauração do processo revisional poderá ser determinada, de oficio,
pelo Procurador Geral do MunicIpio, a requerirnento do prOprio interessado ou, se falecido ou
interdito, do seu cônjuge, ascendente, descendente, irmAo ou curador.
Art. 124. 0 processo de revisAo terá o mesmo rito do processo administrativo

disciplinar.
Art. 125. 0 pedido de revisâo será dirigido ao Procurador Geral do MunicIpio,
que, se o admitir, deterrninará o apensarnento da peticão ao processo disciplinar e sorteará
Cornissão Revisora composta de três Procuradores do MunicIpio.
§ 1° A peticâo será instrulda corn as provas que o infrator possuir, devendo indicar
as que pretenda produzir.
§ 2° Não poderão integrar a Comissão Revisora aqueles que tenham funcionado na
sindicância ou no processo administrativo.
Art. 126. A Cornissão Revisora, no prazo de 10 (dez) dias, relatará o processo e o
encarninhará ao Procurador Geral do MunicIplo.
Art. 127. A revisâo será julgada pelo Conseiho Superior da Procuradoria Geral do
MunicIpio dentro de vinte dias da entrega do relatório da Cornissâo Revisora.
Parágrafo unico. 0 julgarnento realizar-se-á de acordo corn as normas

regimentals.
Art. 128. Deferida a revisAo, a autoridade competente poderá alterar a
classificaçAo da infraçao, absolver o punido, modificar a pena ou anular o processo, vedado, em
qualquer caso, o agravamento da pena.
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Art. 129. Julgada procedente a revisAo, será tornada sem efeito a sançAo aplicada,
restabelecendo-se, em sua plenitude, os direitos atingidos pela punicAo, exceto se for o caso de
aplicar-se pena inferior.
TITULOV
DA ORIENTACAO NORMATIVA E SUPER VISAO
TECNICA DOS ORGAOS DA ADMINIsTRAçAO DIRETA E INDIRETA
Art. 130. Sujeitam-se a orientacAo normativa e a supervisAo técnica da
Procuradoria Geral do MunicIpio os órgAos, as assessorias e as unidades jurIdicas da
adrninistraçAo direta, das autarquias e fundaçoes instituldas e mantidas pelo Poder Püblico
Municipal.
Paragrafo ünico. A supervisAo técnica a que se refere este artigo compreende a
prévia manifestaçAo do Procurador Geral do MunicIpio sobre os nornes indicados para a Chefia
dos órgAos, assessorias e unidades jurIdicas referidas no cap Ut.
Art. 131. Cabe ao Procurador Geral do MunicIpio, quando necessário, expedir
recomendacöes dirigidas aos órgAos, assessorias e unidades jurIdicas na administracAo direta, das
autarquias e fundaçoes mencionadas no artigo anterior, no sentido de que sejam alteradas as teses
jurIdicas sustentadas nas açôes da responsabilidade daquelas entidades, visando a adequa-las a
jurisprudéncia dorninante no Tribunal de Justiça da Paralba, no Tribunal Regional do trabalho da
13' RegiAo, no Tribunal Regional Federal da 5' RegiAo e nos Tribunals Superiores.
Paragrafo ünico. Tern natureza vinculante e são de observância obrigatória as
recornendaçôes expendidas pelo Procurador Geral do MunicIpio corn fundamento no caput deste
artigo.
Art. 132. 0 Procurador Geral do Municipio fica autorizado a assumir, excepcional
e temporariarnente, a representaçAo judicial de autarquias e fundacOes instituldas e rnantidas pelo
MunicIpio, nas seguintes hipóteses:
I - ausência de assessor jurIdico ou advogado;
II— impedirnento dos integrantes dos órgAos, assessorias ou unidades jurIdicas das
autarquias ou fundaçoes;
§ 1° A representaçAo extraordinária prevista neste artigo pode ser assurnida por
solicitacão do dirigente das entidades ou por iniciativa do Procurador Geral do MunicIpio;
§ 2 1 0 Procurador Geral do MunicIpio, corn a finalidade de suprir referências
ocasionais de órgãos, assessorias ou unidades jurIdicas de autarquias municipais ou de fundacôes
instituIdas ou rnantidas pelo rnunicipio, pode designar, para prestar-Ihes colaboracAo temporária,
procurador do rnunicipio que, nessa oportunidade, será investido, tarnbém temporariarnente, dos
mesrnos poderes conferidos aos integrantes dos órgAos e unidades autárquicas e fundacionais.
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TITULO VI
DAS DISPOSIçOES FINAlS E TRANSITORIAS
Art. 133. Sornente será permitido o afastarnento de 02 (dois) Procuradores
Municipais para fins de realizaçâo de cursos de pos-graduacâo.
Art. 134. A cessão de Procurador do MunicIpio para qualquer órgAo dos poderes
da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos MunicIpios somente poderá se efetivar corn onus
para o ente cessionário, salvo para cumprir tarefa jurIdica especIfica, de duração não superior a
180 dias, ou para exercer, o cargo de Secretário do rnunicIpio ou de estado ou ministro, admitida,
no caso, a opçAo rernuneratória, sendo limitado em trés o nirnero de procuradores afastados da
Procuradoria Geral do Municipio.
Art. 135. A cessão de servidores ptblicos, civis ou militares, a procuradoria Geral
do MunicIpio, pertencente a qualquer órgâo integrante da estrutura do N4unicIpio, dar-se-á, scm
prejuIzo da manutençAo do servidor cedido.
Art. 136. Ficam criados os cargos em comissão e funçAo de confiança, bern como
o de Procurador Municipal de provimento efetivo, constantes nos Anexos I e II desta Lei.
Art. 137. Para realizaçao do primeiro concurso póblico de que trata o art. 31,
compete a Comissâo Organizadora do Concurso Páblico, elaborar o respectivo edital, ficando
também competente para as demais atribuiçôes que forem pertinentes ao Conselho Superior da
Procuradoria Geral do MunicIpio.
Art. 138. A remuneração dos cargos efetivos, em cornissão e das funçOes de
confiança são os previstos nos anexos Ill e IV desta Lei.
Art.139. 0 MunicIplo de Cabedelo terá o prazo de ate 30 dias, a partir da
prornulgacão desta Lei, para as adequacOes necessárias aos cargos em anexo.
Art. 140. Esta Lei Cornplernentar entra em vigor na data de sua publicacAo,
revogando-se as disposicOes em contrário.
Art. 141. Fica extinta a estrutura da Procuradoria Geral prevista na Lei Municipal

no 1.479/2009.
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ANEW I
Tabela de Criacao de Cargos de Provimento em Comissão
e de Funçöes de Conlianca.
CARGOS COMISSIONADOS E FUNcOES
GRATIFICADAS

SIMBOLO

CC/AP

Procurador Geral do MunicIpio
Procurador Geral Adjunto do MunicIpio
Chefe da Procuradoria Judicial
Chefe da ProcuradoriaConsultiva
Chefe da Procuradoria Administrativa
Chefe da Procuradoria Fiscal
Chefe da Procuradoria Patrimonial
Assessor JurIdicQ
Secretária Executiva
Chefe de Gabinete
Coordenador de CartOrio
Assistente do Procurador Geral
Chefe do Setor de Cargas e Distribuiçao Processual
Motorista de Representaçâo
Chefe do Setor de Catalogacao de Leis
Chefe do Setor de Controle Processual
Chefe do Setor de Expediente
Chefe do Setor de Acompanhamento Processual
Chefe do Setor de Manutençao e Zeladoria
Chefe do Setor de Protocolo

AP-1
AP-1.1
CC- 1.1
CC-1.1
CC-L]
CC-L]
CC-1.1
CC-1.2
CC-2
CC-2
CC-3
CC-3
CC-4
CC-4
FG
FG
FG
FG
FG
FG

01
01
01
01
01
01
01
17
01
01
01
05
01
01

FG

01
01
01
01
01
01

34

TOTAL DEAP+CC
TOTAL DE FG
TOTAL GERAL

06
40

ANEW II
Tabela de Criacão de Cargos de Provimento Efetivo
SIMBOLOGjA =

CARGO

I

Procurador Municipal

PRM-1

1

QUANTIDADE
5

ANEW III
Tabela de Remuneracoes
CARGO

VENCIMENTO

REPRE5ENTAçA0

TOTAL (R$)

Procurador do
MunicIpio

R$ 2.000,00

R$ 3.000,00

R$ 5.000,00

it
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ANEXO IV
Tabela de Remuneraçao de Cargos de Provimento em Comissão.
SIMBOLO

VENCIMENTO

AP-1
AP-1.1
CC-1.1
CC-1.2
CC-2
CC-3
CC-4

R$ 10.000,00
R$ 3.000,00
R$ 1.400,00
R$ 825,00
R$ 724,00
R$ 724,00
R$ 724,00

GRATIFIcAçA0 PELO EXERCiCLO
DE CARGO EM COMISSAO
-

R$ 2.000 00
R$ 1.400 00
R$ 825,00
R$ 724,00
R$ 652,60
R$ 579,20

TOTAL (R$)
R$ 10.000,00
R$ 5.000,00
R$ 2.800,00
R$ 1.650,00
R$ 1.448,00
R$ 1.376,60
R$ 1.303,20

