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LEI N.° 1888 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2019 

Dispõe sobre a Lei Orgânica da Procuradoria Geral do 

Município de Monte Alegre do Sul, de acordo com os preceitos 

da Constituição Federal de 1988 e Constituição do Estado de 

São Paulo e o teor da decisão do STF proferida em sede de 

repercussão geral no RE 663.696; princípios e preceitos 

aplicáveis à Procuradoria no âmbito da Administração Pública 

Direta e Indireta, atribuições, direitos, impedimentos, 

competências, ética e carreira dos procuradores municipais; 

disciplina dos precedentes administrativos, e dá outras 

providências. 

 

O Prefeito Municipal da Estância Hidromineral de Monte Alegre do Sul FAZ SABER 

que a Câmara Municipal, aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 

 

CAPITULO I 

DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

Art. 1º.  A Procuradoria Geral do Município é instituição permanente, essencial ao exercício das 
funções administrativas e jurisdicional no âmbito do Município, sendo responsável pela defesa 
dos interesses do ente público em juízo e fora dele, bem como pelas funções de consultoria 
jurídica, sob a égide dos princípios da legalidade, da indisponibilidade do interesse público, da 
unidade, da indivisibilidade e da eficiência. 

§ 1º. À Procuradoria Geral do Município é reconhecida a autonomia técnica, administrativa e 
financeira. 

§ 2º. Para os efeitos desta lei complementar, considera-se: 

I – autonomia técnica: a competência para opinar na orientação jurídica do Poder Executivo, 
nos termos desta lei complementar, observadas as normas que regem a Administração Pública 
e orientam as atribuições de advogado segundo disposto na legislação aplicável e nos 
enunciados da OAB/SP; 

II – autonomia administrativa: a competência para, observadas as normas aplicáveis à 
Administração Pública Municipal em geral, definir seu respectivo regime de funcionamento, 
organizar seus serviços e órgãos, bem como praticar os atos necessários à gestão de seus 
recursos financeiros, materiais e humanos, inclusive no tocante à administração de seu quadro 
próprio de Procuradores do Município; 

III – autonomia financeira: a garantia de dotações orçamentárias próprias que permitam o pleno 
funcionamento do órgão. 
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CAPITULO II 

SEÇÃO I  

DA COMPOSIÇÃO 

 

Art. 2º. A Procuradoria Geral do Município apresenta a seguinte estrutura organizacional: 

1. Procurador Geral 

1.1. Subprocuradoria Geral de Contencioso 

1.2. Subprocuradoria Geral Trabalhista 

1.3. Subprocuradoria Geral Fiscal e Tributária 

1.4. Subprocuradoria Geral de Assuntos Administrativos 

 

SEÇÃO II 

DO PROCURADOR GERAL E DOS SUBPROCURADORES 

 

Art. 3º. A Procuradoria Geral do Município, vinculada diretamente ao Chefe do Poder Executivo 
Municipal, tem por dirigente o Procurador Geral do Município, responsável pela orientação 
jurídica que terá nível hierárquico, tratamento, prerrogativas e representação de 
Secretário/Diretor de Departamento. 

Art. 4º. O Procurador Geral do Município exerce função de confiança, mediante nomeação pelo 
Chefe do Poder Executivo e será escolhido obrigatoriamente dentre os procuradores 
municipais efetivos concursados, e preferencialmente estáveis no serviço público, com a 
função principal de dirigir a Procuradoria Geral do Município. 

Parágrafo único. A retribuição pecuniária pelo exercício da função em confiança de Procurador 
Geral do Município será composta de vencimento básico ajustado para jornada de quarenta 
horas semanais, acrescido de gratificação de 30% sobre seus vencimentos, sem prejuízo das 
vantagens pessoais do emprego original. 

Art. 5º. As subprocuradorias consistem em unidades internas da Procuradoria Geral, cujas 
atribuições correspondem ao exercício das funções de gestão técnica e administrativa 
descritas nesta lei inerentes à especialidade da respectiva unidade, e são atribuídas a 
procuradores municipais efetivos, para fins organizacionais do Órgão. 

§ 1º. Poderá ser atribuída responsabilidade por mais de uma Subprocuradoria a um procurador. 
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§ 2º, Será acrescido aos vencimentos do procurador adicional de 10% sobre o salário da 
respectiva referência em que estiver enquadrado, para cada Subprocuradoria que ocupar, 
limitado a 20%. 

§ 3º. O procurador designado para determinada Subprocuradoria permanece legitimado a atuar 
subsidiariamente em outras atividades, diversas da unidade, adstrito às atribuições descritas 
nesta lei. 

Parágrafo único. A legitimidade para o exercício das atividades inerentes às especialidades das 
suprocuradorias será definida e determinada por ato do Procurador Geral, ou na 
impossibilidade deste, por deliberação conjunta dos membros da procuradoria, e comunicada 
ao Chefe do Poder Executivo e Setor de Recursos Humanos, para a respectiva retribuição 
pecuniária de acordo com o § 2º. 

 

CAPITULO III 

SEÇÃO I 

DAS FUNÇÕES INSTITUCIONAIS E ATRIBUIÇÕES DA 

 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

 

Art. 6º. São atribuições da Procuradoria Geral do Município: 

I - Prestar consultoria e assessoramento jurídico ao Prefeito Municipal e aos titulares dos 
demais Órgãos Municipais, no exercício regular de suas atribuições; 

II - Representar o Município em Juizo, nos feitos em que seja autor, réu, assistente ou 
oponente, no sentido de resguardar seus interesses; 

III - Elaborar estudos e pareceres de natureza jurídico-administrativa; 

IV –  Manifestar, quando necessário, em processos administrativos; 

V - Analisar a legalidade das inscrições em divida ativa e promover a cobrança judicial e 
extrajudicial, assim como outras dívidas; 

VI - Requisitar informações relativas à divida ativa do Município para fins de execução fiscal; 

VII - Receber, em nome do Município citações, intimações e notificações de caráter judicial ou 
extrajudicial; 

VIII - exercer a consultoria jurídica do Município; 

IX - atuar extrajudicialmente para a solução de conflitos de interesse do Município; 

X - atuar perante órgãos e instituições no interesse do Município; 

XI - assistir no controle da legalidade dos atos do Poder Executivo; 
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XII - representar o Município perante os Tribunais de Contas; 

XIII - adotar as providências legalmente cabíveis quando tomar conhecimento do 
descumprimento de normas jurídicas, de decisões judiciais ou de pareceres jurídicos da 
Procuradoria Geral do Município, dos quais resultem prejuízos ao erário municipal; 

XIV - adotar as providências de ordem jurídica, sempre que o interesse público exigir; 

XV - examinar os instrumentos jurídicos de contratos, acordos e outros ajustes em que for 
parte o Município; 

XVI – examinar, quando solicitado, editais de licitações de interesse do Município; 

XVII -  uniformizar as orientações jurídicas no âmbito do Município; 

XIII - exarar atos e estabelecer normas para a organização da PGM; 

XIX - zelar pela obediência aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 
publicidade e da eficiência e às demais regras da Constituição da República Federativa do 
Brasil, da Constituição Estadual de São Paulo, da Lei Orgânica do Município de Monte Alegre 
do Sul, das leis e dos atos normativos aplicáveis à Administração Direta; 

XX - prestar orientação jurídico-normativa para a Administração Pública Municipal; 

XXI - propor ações civis públicas para a tutela do patrimônio público, do meio ambiente, da 
ordem urbanística e de outros interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, assim 
como a habilitação do Município como litisconsorte de qualquer das partes nessas ações; 

XXII – ajuizar ações de improbidade administrativa e medidas cautelares; 

XXIII - receber denúncias acerca de atos de improbidade praticados no âmbito da 
Administração Direta e promover as medidas necessárias para a apuração dos fatos; 

XXIV - propor às autoridades competentes a declaração de nulidade de seus atos 
administrativos; 

XXV – manifestar-se em processo administrativo disciplinar e sindicância, quando solicitado. 

Art. 7º - Os procuradores municipais poderão, após deliberação do Procurador Geral do 
Município, reconhecer a procedência do pedido, firmar acordo ou transação, abster-se de 
contestar e de recorrer e a desistir dos recursos já interpostos, quando a pretensão deduzida 
ou a decisão judicial estiver de acordo com:  

I - súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, e acórdão transitado em julgado proferido 
pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, caso a controvérsia sobre matéria constitucional 
seja atual.  

II - súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, do Tribunal Superior 
do Trabalho, ou do Tribunal competente em segunda instância; 

III – acordão em controle abstrato de constitucionalidade; 

IV - acórdão proferido pelo STF, STJ e TST em julgamento de recursos repetitivos; 
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V -  entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção 
de competência; 

VI - acórdão transitado em julgado, proferido em sede de recurso extraordinário repetitivo; 

VII - acórdão transitado em julgado, proferido pelo em sede de recurso extraordinário em 
incidente de resolução de demandas repetitivas;  

VIII - acórdão transitado em julgado, proferido em sede de incidente de assunção de 
competência;  

IX – em casos nos quais seja justificável a medida, em razão de interesse público, tutela de 
direitos fundamentais, assim como por  economicidade e efetividade na prestação da tutela 
jurisdicional. 

Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo, no que couber, para casos sujeito a 
julgamento ou deliberação em sede administrativa na qual se verifique interesse do Municipio. 

 

SEÇÃO II 

DAS ATRIBUIÇÕES DO PROCURADOR GERAL 

 

Art.8º.   São atribuições do Procurador Geral do Município: 

I - Dirigir a Procuradoria Geral do Município na sua área de atuação, superintender e coordenar 
suas atividades e orientar-lhe a atuação; 

II - Despachar com Secretários Municipais, Prefeito Municipal e demais órgãos; 

III - Representar o Município junto ao Poder Judiciário Federal, Estadual, de qualquer instância, 
Tribunais de Contas e demais órgãos governamentais que analisem, discutam ou julguem 
interesses do Município; 

IV - Manifestar nas ações diretas de inconstitucionalidade, acerca da norma legal ou ato 
normativo, objeto de impugnação; 

V – Auxiliara na elaboração das informações a serem prestadas pelo Prefeito Municipal, 
relativas a medidas impugnadoras de ato ou omissão do Chefe do Executivo; 

VI – Examinar, quando solicitado, processos licitatórios, contratos, acordos, ajustes e 
convênios; 

VII - Assessorar o Prefeito Municipal e/ou Secretários Municipais em assuntos de natureza 
jurídica, com a elaboração de pareceres e estudos ou recomendação; 

VIII - Assistir o Prefeito Municipal no controle interno da legalidade dos atos da Administração; 

IX - Sugerir ao Prefeito Municipal medidas de caráter jurídico reclamadas pelo interesse 
público; 
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X – Proferir, quando solicitado, parecer nas sindicâncias e nos processos administrativos 
disciplinares; 

XI - Fixar a interpretação da Constituição Federal, Estadual, Lei Orgânica Municipal, demais 
leis, tratados e atos normativos, a ser uniformemente seguida pelos órgãos e entidades da 
Administração Municipal; 

XII - Unificar a orientação jurídica, para garantir a adequada aplicação das leis, prevenir e 
dirimir as controvérsias entre os órgãos jurídicos da Administração Direta Municipal; 

XIII - Editar enunciados de súmula administrativa, resultantes da jurisprudência dos Tribunais; 

XIV - Propor alterações do Regimento Interno da Procuradoria Geral do Município e submetê-
las ao chefe do poder executivo; 

XV - Promover a lotação e a distribuição dos servidores da Procuradoria Geral do Município; 

XVI - Instaurar e presidir sindicância e procedimentos administrativos disciplinares em face dos 
procuradores municipais; 

§ 1º O Procurador Geral do Município pode representar o Município junto a qualquer juízo ou 
Tribunal, inclusive nas causas de natureza fiscal. 

§ 2º O Procurador Geral do Município pode avocar quaisquer matérias jurídicas de interesse 
desta, inclusive no que concerne a sua representação extrajudicial. 

§ 3º É permitida a delegação das atribuições previstas nos incisos III a X aos procuradores 
municipais, de acordo com o Regimento Interno. 

 

SEÇÃO III 

DAS ATRIBUIÇÕES DOS SUBPROCURADORES 

 

Art. 9º. Às Subprocuradorias incumbem as funções de assessoramento e consultoria jurídica, 
representação judicial e extrajudicial, de acordo com a respectiva especialidade da unidade, 
nos termos do Regimento Interno da Procuradoria Geral do Município. 

Parágrafo único. A designação para cada subprocuradoria é ato privativo do Prefeito Municipal, 
de acordo com  indicação elaborada pelo Procurador Geral, ou pelos membros Procuradores 
em exercício. 

 

CAPITULO IV 

SEÇÃO I 

DA CARREIRA DOS MEMBROS EFETIVOS DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO 
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Art. 10. A carreira de Procurador Municipal compõem-se dos seguintes empregos efetivos: 

I) Procurador Municipal – classe I, referência 10 do anexo IV; 

II) Procurador Municipal – classe II, referência 11 do anexo IV; 

III) Procurador Municipal – classe III, referência 12 do anexo IV; 

IV) Procurador Municipal – classe IV, referência 13 do anexo IV; 

V) Procurador Municipal – classe V, referência 14 do anexo IV; 

VI) Procurador Municipal – classe VI, referência 15 do anexo IV. 

Parágrafo Único. Para os efeitos desta Lei, o anexo IV utilizado, é aquele previsto na Lei 
Complementar Municipal nº 03, de 15 de dezembro de 2017, e suas alterações, aplicável ao 
quadro geral de empregados do Município. 

Art. 11. O ingresso na carreira da Procuradoria do Município ocorre na da Classe I, nível A, 
mediante nomeação, em caráter efetivo, de candidatos habilitados em concurso público de 
provas e títulos, obedecida a ordem de classificação. 

Art. 12. Os três primeiros anos de exercício no emprego público de procurador municipal 
correspondem a estágio probatório. 

Parágrafo único.  As regras para avaliação de desempenho durante o estágio probatório são as 
dispostas no Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos da Prefeitura Municipal de Monte 
Alegre do Sul. 

 

SEÇÃO II 

DA EVOLUÇÃO FUNCIONAL 

Art. 13.  O sistema de evolução funcional é o conjunto de possibilidades que o procurador 
municipal deve observar para ascender na carreira e valorizar-se profissionalmente. 

§ 1º A evolução funcional dar-se-á mediante progressão funcional ou promoção, seguindo as 
disposições legais e regulamentares do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos da 
Prefeitura Municipal de Monte Alegre do Sul. 

§ 2º Os vencimentos mensais dos procuradores municipais ficam limitados ao teto 
constitucional previsto no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal, aplicável aos 
procuradores em geral. 

 

SEÇÃO III 

DOS DIREITOS E PRERROGATIVAS 
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Art. 14.  Os membros efetivos da Procuradoria do Município têm os direitos assegurados pela 
Lei Federal nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), art. 24 a 35 da Lei Nacional 8.112 de 11 de 
dezembro de 1990 (Estatuto dos Servidores Públicos), além das demais vantagens previstas 
na legislação municipal, desde que compatíveis com esta Lei Complementar. 

§ 1º Fica assegurada aos procuradores municipais a observância da Lei Federal nº 8.906/94 
(Estatuto da Advocacia), da Lei Federal nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil) e da 
legislação correlata, para o recebimento de honorários advocatícios judiciais e extrajudiciais. 

I - Os honorários advocatícios a que se refere o parágrafo anterior são exclusivos dos 
Procuradores Municipais efetivos, ainda que licenciados por motivo de saúde própria ou 
familiar. 

§ 3º Asseguram-se aos Procuradores do Município as prerrogativas estabelecidas em súmulas 
e orientações do Conselho Superior da Ordem dos Advogados do Brasil.  

§ 4º São prerrogativas funcionais dos Procuradores do Município: 

I – requisitar dos agentes públicos municipais competentes certidões, informações e diligências 
necessárias ao desempenho de suas funções; 

II – não ser designado para ter exercício fora do âmbito da Procuradoria Geral do Município, 
salvo quando lhe convier ou para ocupar cargo de provimento em comissão ou para o exercício 
de função de confiança; 

III – ser ouvido como testemunha em qualquer procedimento administrativo municipal em seu 
local de trabalho, em dia e hora previamente ajustados com a autoridade competente; 

IV – ser acompanhado pelo Procurador Geral do Município ou por outro Procurador por ele 
especialmente designado, quando convocado a depor perante qualquer autoridade sobre fatos 
relativos ao exercício de suas funções; 

V – postular remoção de sua unidade de trabalho ou nela permanecer, ressalvado o interesse 
público devidamente justificado; 

VI – possuir carteira de identidade funcional expedida pela Procuradoria Geral do Município; 

VII – por via de representação ou de manifestação opinativa em processo regular, divergir de 
entendimento até então assumido pela Administração, indicando os motivos e as razões que o 
conduzem à divergência. 

VIII – autonomia funcional de elaboração de pareceres, manifestação em processos judiciais e 
administrativos, interposição de recursos, ajuizamento de demandas. 

IX – direito subjetivo à alteração e manutenção da jornada de trabalho original de 20 horas 
semanais, podendo ser elevada para 30 horas semanais, ou 40 horas semanais, a seu pedido, 
ou mediante requisição do Prefeito, com a concordância expressa do servidor, com a devida 
adequação dos vencimentos, sem que a elevação da jornada ao limite máximo seja 
considerada como hora extra. 

X – possibilidade de exercer até 1/3 de sua carga horária em regime de trabalho remoto (art. 
75-A da CLT), justificada por ato do Procurador Geral ou deliberação dos membros da 
Procuradoria. 
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XI – ter assegurada a presença de membro da OAB, preferencialmente da respectiva 
subseção, em depoimento, audiência ou outro ato no qual seja parte ou interessado. 

§ 5º Para os efeitos desta lei, e a determinação da retribuição pecuniária devida, compreende: 

I - como vencimento básico: 

a) a retribuição devida pelo efetivo exercício do emprego público;  

b) salário básico estipulado em planos ou tabelas de retribuição; 

II - como vencimentos, a soma do vencimento básico com as vantagens permanentes relativas 
ao cargo, emprego, posto ou graduação; 

 Art. 15. Ao Procurador do Município efetivo é assegurada a progressão na carreira conforme 
disposto no art. 10, na seguinte forma: 

a)  do nível I (procurador municipal – classe I) para nível II (procurador municipal – classe II), ao 
completar 03 anos de efetivo exercício no cargo inicial; se portador de titulo de pós graduação 
passará imediatamente ao nível III (procurador municipal – classe III) 

b) do nível II para o nível III (procurador municipal – classe III), contar com 05 anos de serviço 
público; se possuir título de pós graduação lato sensu passará ao nível IV (procurador 
municipal – classe IV); se possuir pós graduação stricto sensu, passará ao nível V (procurador 
municipal – classe V); 

c) contar com 07 anos de serviço público, e possuir titulo de pós graduação lato sensu,  
passará para o nível V; se possuir titulo de pós graduação stricto sensu passará ao nível VI 
(procurador municipal – classe VI). 

§1º  A progressão será efetivada com a verificação do requisito temporal exigido, mediante 
apresentação de documento hábil que ateste o tempo de serviço público e a conclusão do 
curso com a obtenção do respectivo título. 

§ 2º. A contagem do tempo de serviço público para os fins da progressão na carreira obedece à 
regra geral prevista nesta Lei Complementar aplicável a todos servidores efetivos do Município 
de Monte Alegre do Sul quanto aos adicionais por tempo de serviço, e será computado apenas 
o tempo de exercício em cargo ou função na Administração Pública Direta ou Indireta, cujas 
atribuições contemplem a prática de atos privativos de advogado. 

§ 3º. Para os efeitos desta Lei considera-se: 

a). pós graduação lato sensu, especialização em qualquer área do direito; 

b). pós graduação stricto sensu, mestrado ou doutorado em qualquer área do direito; 

Art. 16. Os procuradores municipais se submetem a jornada de trabalho de vinte (20) horas 
semanais e são desobrigados de registro de ponto. 

 

SEÇÃO IV 

DOS DEVERES, PROIBIÇÕES E DOS IMPEDIMENTOS 
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Art. 17.  Os membros efetivos da Procuradoria Geral do Município têm os deveres previstos na 
Consolidação das Leis Trabalhistas, na Lei Federal nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia) e 
demais obrigações previstas na legislação municipal aplicáveis aos demais servidores públicos, 
desde que compatíveis com esta Lei. 

Art. 18.  Além das proibições decorrentes do exercício de emprego público, aos membros da 
Procuradoria Geral do Município é vedado: 

I - exercer a advocacia em desfavor do Município e suas Autarquias, Fundações e Sociedades 
de Economia Mista que o ente público tenha participação societária; 

II - contrariar injustificadamente, súmula, parecer normativo ou orientação técnica adotada pelo 
Procurador Geral do Município; 

III – integrar Conselhos Municipais, Comitês e demais órgãos colegiados, exceto no âmbito da 
Procuradoria Geral do Município. 

Art. 19.  É defeso aos membros efetivos da Procuradoria Geral do Município exercer funções 
em processo judicial ou administrativo em que: 

I - hajam atuado como advogado de qualquer das partes; 

II - seja parte qualquer membro da procuradoria; 

III - figurem como testemunhas; 

IV - estejam postulando, como advogado da parte, o seu cônjuge, companheiro ou qualquer 
parente seu, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, conforme lei processual vigente; 

V - o interessado seja o seu cônjuge, companheiro, parente, consanguíneo ou afim, em linha 
reta, ou na linha colateral, conforme lei processual vigente; 

VI – hajam hipóteses de suspeição ou impedimento previstas em lei. 

Art. 20.  Os membros efetivos da Procuradoria Geral do Município são impedidos de atuar: 

I - quando hajam proferido parecer favorável à pretensão deduzida em juízo pela parte 
adversa; 

II - nas hipóteses da legislação processual. 

Parágrafo único.  Nas situações previstas neste artigo, cumpre seja dada ciência ao superior 
hierárquico imediato, em expediente reservado, dos motivos do impedimento, objetivando a 
designação de substituto. 

Art. 21.  Os membros efetivos da Procuradoria Geral do Município não podem participar de 
comissão ou banca de concurso, intervir no seu julgamento e votar sobre organização de lista 
para promoção ou remoção, quando concorrer parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou 
colateral, até o segundo grau, bem como, cônjuge ou companheiro. 

 

CAPITULO V 
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DAS CORREIÇÕES 

Art. 22.  A atividade funcional dos membros da Procuradoria Geral do Município, exceto a do 
Procurador Geral do Município, está sujeita a: 

I - Correição ordinária a ser realizada periodicamente, conforme regulamento. 

II - Correição extraordinária, realizada de ofício, a qualquer tempo e por determinação do 
Procurador Geral do Município. 

Parágrafo único.  Concluída a correição, será emitido um relatório ao Chefe do Poder Executivo 
Municipal, propondo-lhe as medidas e providências cabíveis. 

 

CAPITULO VI 

DOS PARECERES E DAS SÚMULAS DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO 

 

Art. 23. É privativo do Prefeito Municipal submeter assuntos ao exame do Procurador Geral do 
Município, inclusive para seu parecer. 

Art. 24. Os pareceres do Procurador Geral do Município são por este submetidos ao referendo 
do Chefe do Executivo Municipal. 

§ 1º O parecer aprovado e publicado juntamente com o despacho do Chefe do Poder Executivo 
vincula a Administração Municipal, cujos órgãos e entidades ficam obrigados a lhe dar fiel 
cumprimento. 

§ 2º O parecer aprovado, mas não publicado, obriga apenas as repartições interessadas, a 
partir do momento em que dele tenha ciência. 

Art. 25. Consideram-se, igualmente, pareceres do Procurador Geral do Município, para os 
efeitos do artigo anterior, aqueles que, emitidos pelos demais integrantes da Procuradoria 
Geral do Município, sejam por ele aprovados e submetidos na forma do artigo anterior. 

Art. 26. As Súmulas da Procuradoria Geral do Município têm caráter obrigatório quanto a todos 
os órgãos jurídicos enumerados nesta Lei Complementar. 

§1º O enunciado das Súmulas editadas pelo Procurador Geral do Município há de ser 
publicado no órgão de publicação oficial do Município. 

§2º No início de cada ano, os enunciados existentes devem ser consolidados e publicados no 
órgão de publicação oficial do Município. 

§3º Para edição dos enunciados deverá ser realizada reunião com a presença de ao menos 
dois  procuradores efetivos, e deliberação por maioria dos membros presentes à reunião, e 
posterior aprovação pelo Chefe do Poder Executivo. 

Art. 27. Os pareceres aprovados do Procurador Geral inserem-se em coletânea denominada 
“Pareceres da Procuradoria Geral do Município”, a ser editada em formato de Compêndios 
para consulta. 
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CAPITULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

Art. 28.  O Regimento Interno da Procuradoria Geral do Município será editado pelo Procurador 
Geral e formalizado por Decreto Chefe do Poder Executivo. 

Parágrafo único.  No Regimento Interno são disciplinados os procedimentos administrativos 
concernentes à rotina de trabalhos jurídicos da Procuradoria Geral. 

Art. 29.  É facultado ao Procurador Geral do Município convocar quaisquer dos integrantes da 
Procuradoria do Município para instruções e esclarecimentos. 

Art. 30.  Os empregos públicos de provimento efetivo e as funções de confiança da 
Procuradoria Geral do Município integram quadro próprio. 

Art. 31.  Os servidores da Procuradoria Geral do Município portarão identificação funcional 
específica, conforme modelos previstos em seu Regimento Interno. 

Art. 32.   Integram os quadros da Procuradoria Geral do Município todos os procuradores 
municipais admitidos para o cargo por concurso público. 

Art. 33. As disposições desta lei inerentes à Procuradoria Geral do Município de Monte Alegre 
do Sul e respectivos Procuradores aplicam-se imediatamente à Administração Pública Direta e  
do Município de Monte Alegre do Sul para todos os efeitos. 

Art. 34. Nas ações judiciais de qualquer natureza, em que for parte o Município de Monte 
Alegre do Sul, os honorários advocatícios fixados por arbitramento, acordos ou sucumbência 
pertencem integralmente aos Procuradores efetivos em exercício. 

§1º O disposto no caput tem validade para todas as ações ajuizadas, que estejam em 
andamento ou não. 

§2º Também ocorrerá a incidência de honorários sobre pagamentos e acordos realizados nos 
órgãos administrativos se o débito estiver inscrito em dívida ativa. 

§3º Os honorários constituem verba variável, não incorporável nem computável para cálculo de 
qualquer vantagem remuneratória. 

§4º Os honorários serão partilhados em partes iguais entre os Procuradores que estejam em 
exercício no momento da percepção da verba honorária a ser rateada. 

§5º Os honorários previstos no caput deste artigo são verbas de natureza privada, não 
constituindo encargos ao Tesouro Municipal, sendo pagos exclusivamente pela parte 
sucumbente ou devedora.  

§6º Os honorários advocatícios não constituem verba orçamentária ou encargo do Município, 
vez que são suportados, exclusivamente, pela parte sucumbente ou devedora adversa ao 
Município nos feitos judiciais e extrajudiciais. 

Art. 35. Será suspenso o rateio de honorários ao titular do direito em qualquer das seguintes 
condições: 
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I – em licença por interesse particular; 

II – em licença para campanha eleitoral; 

III – em exercício de mandato eletivo; 

IV – em licença para o serviço militar; 

V – em licença para acompanhar cônjuge servidor público que servir em outro ponto do Estado, 
do território nacional, ou no estrangeiro; 

VI – em cumprimento de penalidade de suspensão; e 

VII – licenciado para desempenho de mandato classista.  

§1º Será excluído da distribuição de honorários o titular do direito que perder o cargo por 
exoneração, demissão, aposentadoria, falecimento ou pela posse em outro cargo, desde que 
dela se verifique acumulação indevida. 

§2º O Procurador contratado em regime temporário nos termos da lei tem direito ao 
recebimento de honorários apenas durante a vigência de seu contrato e efetivo exercício do 
cargo de Procurador. 

Art. 36. Os valores referentes aos honorários advocatícios, preferencialmente, serão 
depositados em conta bancária específica e serão geridos segundo disposto no Regimento 
Interno da Procuradoria. 

§1º Qualquer controvérsia sobre os valores e rateio dos honorários será dirimida pela 
Comissão Gestora do “Fundo de Honorários” 

§2º Sobre o pagamento dos honorários haverá os devidos recolhimentos, na forma da Lei. 

Art. 39. O “Fundo de Honorários” será vinculado em Conta Corrente própria, em Banco onde o 
Município de Monte Alegre do Sul possua contas destinadas ao pagamento de funcionários, 
cujos valores integram todo o recebido a título de honorários de honorários advocatícios. 

Art. 40. Fica criada a Comissão Gestora do "Fundo de Honorários" composta pela totalidade 
dos partícipes do fundo, a ser nomeada através de Portaria expedida pelo Chefe do Poder 
Executivo, cuja atribuição é gerenciar a partilha dos honorários advocatícios, bem como 
solucionar eventuais pendências e demais situações atinentes ao respectivo assunto. 

Parágrafo Único. A Comissão de que trata do caput deste artigo não será remunerada pelos 
serviços de gestão do Fundo de Honorários. 

Art. 41. A Diretoria de Fazenda Municipal e Finanças informará à Comissão Gestora do "Fundo 
de Honorários", até vigésimo dia de cada mês, o montante do valor arrecadado no período 
anterior. 

§1ºCaberá à Comissão Gestora do "Fundo de Honorários" informar à Diretoria de Fazenda e 
Finanças os percentuais cabíveis a cada partícipe do fundo com antecedência mínima de 05 
(cinco) dias do pagamento. 

§2ºOs honorários serão pagos aos advogados até o 5º dia útil de cada mês, observando-se os 
valores arrecadados no período de que trata do caput deste artigo. 
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§3º Antes da partilha das verbas honorárias, serão efetuadas as retenções legais, tais como 
taxas de manutenção da conta bancária, gastos de transferência, entre outros. 

Art. 42. Os honorários advocatícios de sucumbência serão preferencialmente recolhidos pelo 
sucumbente ou devedor em conta bancária específica pertencente do “Fundo de Honorários” e 
repassados aos advogados, através de depósito bancário, em conta bancária indicada pelos 
mesmos, preferencialmente nas contas em que são depositados seus vencimentos decorrentes 
do cargo público que ocupam em Monte Alegre do Sul. 

Parágrafo único. Na impossibilidade de realização do depósito, justificadamente, o pagamento 
poderá ser feito diretamente aos procuradores, mediante recibo expresso. 

Art. 43. As despesas decorrentes da execução desta Lei Complementar correrão à conta de 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 44. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Monte Alegre do Sul, 17 de dezembro de 2019. 

 

 

EDSON RODRIGO DE OLIVEIRA CUNHA 

Prefeito Municipal 

 

Registrada em livro próprio e publicada em 17 de dezembro de 2019. 

 
 
 

                                                       Luciana Maria Gonçalves Benedetti 
Diretora de Administração e Governo Municipal 


