
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTA DE LEITE
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Avenida Montes Claros, 900 - Centro - (38) 3841-9101 /9104

LEI N° 393 de 25 de janeiro de 2017.

Dispoe sobre a Procuradoria Geral do
Municipio de Fruta de Leite e do outras
providenc ias.

FAC;OSABERQUEA CAMARA MUNICIPALDEFRUTADE LEITE,ESTADO
DE MINAS GERAIS, APROVOU E EU, MARCLENIO FERRAZDA ROCHA, PREFEITO
MUNICIPAL, NO usa DAS ATRIBUIC;OESQUE ME SAO CONFERIDAS POR LEI,
SANCIONO EPROMULGOA SEGUINTELEI:

CAPITULO I
DISPOSI<;AO PRELIMINAR

Art. 1° - Esta Lei organiza 0 funcionamento da Procuradoria Geral do
. Municipio de Fruta de Leite, dispoe sobre 0 regime juridico e as atribuic;:oes dos seus
membros, dispoe sobre remunerac;:ao e as vantagens de seus integrantes e cria 0
cargo de Procurador Geral do Municipio de Fruta de Leite.

CAPITULO II
DA ORGANIZA<;AO E COMPETENCIA

Art. 2° - A Procuradoria Geral do Municipio de Fruta de Leite e
instituic;:ao de carater permanente, vinculada diretamente ao Prefeito Municipal, 'e
essencial a atuac;:ao judicial do Municipio, e constituida dos seguintes cargos:

I - Procurador Geral Municipal;

II - AssessorJuridico Municipal

§ p - Os cargos de Procurador Geral e de assessorjuridico sao de
provimento em comissao, e serao nomeados pelo Prefeito Municipal.

Art. 3° - A Procuradoria Geral do, Municipio, 6rgao integrante do
Poder Executivo Municipal, compete:

I - Exercer a representac;:ao judicial e extrajudicial do Municipio,
bem como a consultoria juridica do Poder Executivo;

II - Exercer as func;:oes de assessoria tecnico-juridica do Poder
Executivo;

III - Promover a cobranc;:a de divide ativa municipal;

IV - Emitir parecer em consulta formulada pelo Prefeito Municipal;

CAPITULO III
DO PROCURADOR GERAL

Art. 4° - 0 Procurador Geral e cargo de provimento em comissao,



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTA DE LEITE
CEP 39558-000 - Estado de Minas Gerais

Avenida Montes Claros, 900 - Centro - (38) 3841-9101 /9104

vincula do 00 Estatuto do Servidor Publico Municipal, e sera escolhido dentre os
Advogados regularmente inscritos no Ordem dos Advogados do Brasil, para
exercicio profissional exclusivo de advogado.

§ 1° - 0 Procurador Gerol naG sera submetido 00 controle
convencional do jornada de trabalho, por forc;:a das peculiaridades inerentes 00
exercicio de suas func;:oes, do necessidade de se assegurar sua completa
autonomia profissional e do interesse publico de se garantir a sua independencia.

§ 2° - 0 valor do vencimento base do cargo de Procurodor Geral e
de R$6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) mensais, surtindo efeitos financeiros
integrais a partir do dia 1° do mes de janeiro de 2017.

Art. 5° - Sao atribuic;:oesdo Procurador Gerol:

I - Dirigir a Procuradoria Geral do Municipio, superintender e
coordenar suasatividades e orientar-Ihe a atuac;:ao;

II - Propor, 00 Prefeito Municipal, a anulac;:ao de atos administrativos
municipais;

III - Propor, 00 Prefeito Municipal, 0 ajuizamento de Ac;:aoDireta de
Inconstitucionalidade de lei ou ato normativo;

IV - Propor, 00 Prefeito Municipal, as medidas que julgar necessarias
a normatizac;:ao, e uniformizac;:aodo jurisprudencia ddministrativa;

V - Receber citac;:oes, intimac;:oese notificac;:oes nas ac;:oesem que
o Municipio seja parte;

VI - Assessorar as Secretarias Municipais no elaborac;:ao das Leis
Orc;:amentarias;

VII - Representar judicialmente a Administroc;:aoDireta do Municipio
de Fruta de Leite em qualquer ac;:ao,foro, tribunal, juizado ou instancia;

VIII - elaborar informac;:oesem mandado de seguronc;:a impetrado
em face de qualquer autoridade publica municipal, a ela devendo as autoridades
encaminharem as informac;:oese documentos necessarios, no prozo de quarenta e
oito horas ap6s 0 recebimento do notificac;:ao judicial;

IX - promover 0 inquerito civil e a ac;:ao civil publica, para a
protec;:ao do patrimonio publico e social, do meio ambiente e de outros interesses
difusos e coletivos;

X assistir 0 Prefeito Municipal nas ac;:oes diretas de
inconstitucionalidade;

XI - prom over a administrac;:ao e a cobranc;:a, amigavel ou judicial,
do Divida Ativa do Fazenda Publica Municipal de Fruta de Leite, funcionando em
todos os processos especiais em que haja interesse fiscal do Municipio;
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XII - manifestar entendimento ou emitir pareceres jurfdicos no
ambito do Administra<;:aoPublica Municipal;

XIII - representar e defender os interessesdo Fazenda do Municipio
de Fruta de Leite perante aos Tribunaisde Contas Estadual e do Uniao;

XIV - Apreciar atos que impliquem no aliena<;:ao do patrimonio
imobiliario municipal, bem como autoriza<;:ao,permissao e concessao de uso;

Art. 6° - Os pareceres exarados pelo Procurador Geral, e aqueles por
ele confirmados serao submetidos a aprova<;:ao do Prefeito Municipal.

§ 1° - 0 parecer aprovado pelo Prefeito Municipal e publicado
junta mente com 0 despacho de aprova<;:ao, vincula a Administra<;:ao Municipal,
cujas Secretarias, Orgaos e Entidades ficam obrigados a Ihe dar fiel cumprimento.

§ 2° - 0 parecer aprovado, mas nao publicado, obriga apenas aos
interessados, a partir do momento em que deles tiverem ciencia.

CAPITULO IV
DO ASSESSOR JURIOICO

Art. 7 ° - 0 cargo de Assessor Jurfdico sera de provimento em
comissao vinculado 00 Estatuto do Servidor Publico Municipal.

§ 1° - 0 regime jurfdico do AssessorJurfdico e 0 estatuario, e tem
natureza de direito publico, regido pelo Regime Unico dos Servidores Publicos
Municipais de Fruta de Leite.. .

§ 2° - 0 Assessor Jurfdico nao sera submetido 00 con.trole
convencional do jornada de trabalho, por for<;:ddas peculiaridades inerentes 00 ~
exercicio de suas fun<;:6es, do necessidade de se assegurar sua completa
autonomia profissional e do interesse publico de se garantir a sua independencia.

Art. 8° - Sao atribui<;:6esdo cargo de AssessorJurfdico:

I - prestar assessoriae consultoria aos titulares e auxiliares dos orgaos
que integram a estrutura administrativa do Prefeitura de Fruta de Leite a que
estejam vinculados, nos assuntosde natureza jurfdica submetidos a sua aprecia<;:ao;

II - assistir a autoridaGle assessorada no controle interno do
legalidade administrativa dos atos a serem por ela praticados, ou ja efetivados;

III - analisar e/ou examinar minutas de editais, contratos, acordos,
convenios ou aditivos de interesse dos orgaos do Administra<;:aoPublica Municipal,
a que estejam vinculados;

IV - cumprir com a orienta<;:ao nbrmativa oriunda do Procuradoria
Geral do Municipio, nos casos previstos em lei;
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v - elaborar estudos e preparar informac;oes, por solicitac;ao dos
titulares dos orgaos da Administrac;ao Direta, Aut6rquica e Fundacional do
Municipio de Fruta de Leite a que estejam vinculados;

VI - auxiliar na elaboraC;ao, alteraC;ao e retificaC;ao de atos
normativos;

VII - prestar orientaC;ao juridica as comissoes de licitaC;ao,
sindicancia e processo administrativo disciplinar;

VIII - Emitir parecer sobre materias relacionadas com processos
judiciais em que 0 Municipio tenha interesse;

IX - emitir pareceres de natureza juridica sobre os mais variados
assuntos submetidos a exame, no prazo minimo de 15 (quinze) dias;

X - auxiliar 0 Secret6rio da pasta a qual estejam vinculados nas
decisoes de recursos administrativos interpostos contra atos de servidores vinculados
aquele;

XI - sugerir ao Procurador-Geral do Municipio que encaminhe ao
Prefeito Municipal proposta de anulaC;aode eto administrativo que repute lesivo ao
interesse publico, ou aos principios constitucionais da AdministraC;ao Publica;

XII - requerer a abertura da sucessao, nos termos da legislaC;ao
processual civil, nos casos em que for de interesse da AdministraC;ao Publica
Municipal de Fruta de Leite;

XIII - Apreciar os processos de licitaC;ao, as minutas de contratos,
convenios, acordos e demais atos relativos a obrigac;oes assumidas pelos orgaos da
administraC;ao direta do Poder Executivo;

XIV - assistir0 Procurador-Geral do Municipio no assessoramento
tecnico legislativo ao Prefeito Municipal, em materia de sua competencia;

XVII - Promover a cobranc;ajudicial e extrajudicial da divida a'tiva e
dos demais creditos do Municipio;

XVIII - Subsidiar os demais orgaos em assuntos juridicos e
desempenhar outras func;oes correlatas;

XIX - Praticar os atos determinados pelo Procurador Geral, em
consonancia com 0 que for de sua atribuiC;ao;

XX - desempenhar outras atividades correlatas, por designaC;ao do
Procurador-Geral do Municipio de Fruta de Leite.
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Art. 9 0 - 0 valor do vencimento bose do cargo de AssessorJuridico
Municipal possa a ser de R$4.500,00(quatro mil e quinhentos reais), surtindo efeitos
financeiros integrais a partir do dia 10do mes de janeiro de 2017.

CAPITULO V
Dos Deveres dos Integrantes da Procuradoria Municipal

Art. 10 - Sao deveres dos integrantes da Procuradoria Municipal:

I - Urbanidade;

II - Lealdade as instituiy6es a que serve;

III - Desempenhar com zelo e presteza, dentro dos prazos, os
serviyos a seu cargo e os que Ihe forem atribuidos pelo Procurador Geral;

IV - Guardar sigilo profissional;

V - Reportar ao Procurador Geral sobre irregularidades que afetem
o bom desempenho de suosatribuiy6es;

VI Frequentar
aperfeiyoamento profissional.

seminarios, cursos de treinamento e de

CAPITULO VI
Se9Co I

Da Remunera9co

Art. 11 - 0 sistema de remunerayao dos integrantes da Procuradoria
Municipal e constituido do vencimento, dos vantagens, e garantios existentes
aplicaveis aos demais servidores da Administrayao Municipal, inclusive 0 direito a
ferios, decimo terceiro salario, licenyos, diarios, e gratificay6es, descritas pelo
Estatuto do Servidor Publico Municipal, no Plano de Cargos e Carreiros do Poder
Executivo, pela Constituiyao Federal e demais legislay6es correlatos.

Se9co II
Dos Honorarios

Art. 12 - Aos integrantes da Procuradoria Municipal e ossegurado 0
recebimento da totalidade dos honorarios pagos pela parte vencida em virtude de
cobranya judicial da divida ativa e nos demais ay6es judiciais em que 0 Municipio
for parte, a titulo de sucumbencia, os quais serao partilhados equanimente entre os
integrantes da Procuradoria Municipal.

Paragrafo Unico. Os honorarios advocaticios nao constituem
encargo do Tesouro Municipal, e serao pagos exclusivamente pela parte
sucumbente ou devedora, adversa ao Municipio nos feitos judiciais.

Art. 13 - Os valores provenientes da arrecadayao dos honorarios
advocaticios serao depositados em conta aberta especial mente para este fim.
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Art. 14 - Os valores apurados e deposita dos, a titulo de honor6rios
advocaticios serao geridos por um integrante da Procuradoria Municipal escolhido
pelos demais.

Art. 15 - 0 rateio dos honor6rios advocaticios ser6 realizado
mensalmente, sendo que os valores apurados serao pagos ate 0 final do mes
subsequente.

CAPITULO VIII
DAS DISPOSI<;OES FINAlS

Art. 16 - Para compor a Procuradoria Geral do Municipio fica criada:

1-01 (um) cargo de provimento em comissao de Procurador Geral
Municipal, no quadro permanente de pessoal do Municipio de Fruta de Leite,
privativo para escolaridade em curso superior de Bacharelado em Direito,
regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil,com carga hor6ria de 20
(vinte) horas semanais;

§ 1° - Ficam mantidos os 02 (dois) cargos de provimento em
comissao de AssessorJuridico, j6 criadas pela Lei Municipal 322/2012, no quadro
permanente de pessoal do Municipio de Fruta de Leite, com escolaridade em curso
superior de Bacharelado em Direito, regularmente inscrito na Ordem dos
Advogados do Brasil,com carga hor6ria de 20 (vinte) horassemanais.

§ 2° - Aos integrantes da Procuradoria Municipal, e assegurado 0
exercicio da advocacia nos termos da Lei Federal 8.906/94, desde que respeitada a
compatibilidade com a carga hor6ria e as atividades inerentes a sua funyao nos
termos dessa lei.

Art. 17 - A Procuradoria Geral do Municipio de Frutade Leite dever6
instalar-se em local determinado, especifico, aporelhado e adequado, e dever6 t
contar com instalay6es e comodidades condignas as atividades de' seus
integrantes, para garantia de seu funcionamento e proteyao de seu acervo
documental, material, bibliogr6fico e patrimonial.

Art. 18 - A autoridade municipal da administrayao direta, contra a
qual tenha sido impetrado Mandado deSeguranya, dever6 encaminhar copia 'da
respectiva notificayao a Procuradoria ,Geral do Municipio, no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas apos 0 seu recebimento, com os documentos, informay6es e demais
esclarecimentos relativos a materia, sob pena de responsabilidade funcional, a fim
de ser elaborada a minuta de informay6es a serem prestadas a autoridade
judici6ria e permitido 0 necess6rio acompanhamento juridico-processual.

Paragrafo Unico. As autoridades administrativas deverao prestar a
Procuradoria Geral do Municipio, no prazo de ate 48 (quarenta e oito) horas,
quaisquer informay6es solicitadas relativas a processos, termos, negocios, ajustes,
atos ou contratos, bem como propiciar 0 livre acesso ao exame desses e outros
instrumentos, pessoal e diretamente, sob pena de responsabilidade administrativa,
civil e criminal.

Art. 19 - Os integrantes ,da Procuradoria Municipal terao computado
integralmente 0 tempo de serviyo publico federal, estadual e municipal, prestado a
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administrac;:ao direta, indireta, autarquica ou fundacional, sob qualquer regime e
forma de admissao, desde que remunerado pelos cofres publicos, para fins de
contagem para aquisic;:aodo adicional por tempo de servic;:o,da aposentadoria e
da disponibilidade.

Art. 20 - Os integrantes da Procuradoria, no exercicio de suas
func;:oes, gozam de independencia e das prerrogativas inerentes a atividade
advocatfcia, inclusive imunidade funcional quanta as opinioes de natureza tecnico-
cientffica emitidas em parecer, petic;:ao ou qualquer arrazoado produzido em
processo administrativo ou judicial.

Art. 21 - Os efeitos financeiros decorrentes desta Lei correrao a
conta de dotac;:oes orc;:amentarias proprias, e serao corrigidos anualmente, no mes
de janeiro, com base no IPCAdos ultimos 12 (doze) meses.

Art. 22 - Fica alterado 0 anexo II, CPC4, Nfvel vencimento CPC7,
bem como 0 art. 20 da LeiMunicipal 322/2012, nos termos da presente lei.

Art. 23 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicac;:ao
revogando-se todas as disposic;:oes em contrario, nos termos da presente lei,
retroagindo seusefeitos a 10de janeiro de 2017.

Gabinete do Prefeito Municipal de Fruta de Leite - MG, em 25 de
janeiro de 2017.

Marcleni~ 'r~ a Rocha
prefei~t~~~iPal


