
LEI COMPLEMENTAR N°2.490 /10. DE 05 DE JU1HO 2010.

IN STITU I^  2 NOVA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA
v  PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO DE JACUNDÁ ESTADO 
■"IdO PARÁ

IZALDINO ALTOÉ, Prefeito Municipal de Jacundá, Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições legais, constitucionais e o que lhe faculta a Lei Orgânica do Município, fazem saber que a 
Câmara Municipal de Vereadores Aprovou e eu Sanciono e Promulgo a seguinte Lei:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JA 
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M UNICÍPIO  DC JACUNDÁ - ESTADO DO PARÁ

TÍTULO I

DAS FUNÇÕES INSTITUCIONAIS E DA COMPOSIÇÃO

............. CAPÍTULO I

DAS FUNÇÕES INSTITUCIONAIS

Art. 1o, A Procuradoria Jurídica do Município de Jacundá é o órgão municipal que o 
representa judicial e extrajudicialmente, e desenvolve as atividades de consultoria e assessoria, sem 
prejuízo as disposições constantes nos artigos 20 e 21 da Lei Municipal n.° 2.225/97, de 21 de maio de 
1997 (Que Estabelece Diretrizes Gerais de Administração, redefine a Organização Administração do 
Executivo Municipal e dá outras providências).

CAPÍTULO II 

DA COMPOSIÇÃO

Art. 2o. A Procuradoria Jurídica do Município de Jacundá compreende:

I - Órgão de direção superior: 

a) Procurador Geral.

II - Órgãos de Direção Intermediária: 

a) Chefes das Procuradorias
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III - Órgãos técnicos:

a) Procuradores do Município.

Art. 3o. A Procuradoria Jurídica do Município tem a seguinte composição estrutural: 

*  I - Procuradoria Judicial - PROJUR;

II - Procuradoria Trabalhista - PROTRAB;

III - Procuradoria Fiscal - PROFISC;

VI - Procuradoria Ambiental - PROAMBI.

TÍTULO II 

DAS ATRIBUIÇÕES 

CAPÍTULO I

DAS ATRIBUIÇÕES DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO

Art. 4o. A Procuradoria Jurídica do Município tem as seguintes atribuições:

I - A consultoria e o assessoramento jurídico, bem como a representação e defesa judicial, 
em qualquer foro ou instância;

II - A análise jurídica preliminar e lavratura de todos os acordos, contratos e convênios;
sem exceção;

III - Promover a inscrição e cobrança da dívida ativa do Município;

IV * Elaborar representações sobre inconstitucionalidade de leis, por determinação do 
Prefeito Municipal;

V - O exercício das atividades concernentes ao sistema de assessoramento jurídico;

VI - A emissão de pareceres jurídicos sobre questões que lhe forem submetidas;

VII - Exercer o controle de legalidade de atos administrativos;



municipais.

PREFEITURA MUNICIPAL DE J 
PODER EXECUTIVO

MUNICÍPIO DE JACUNDÁ - ESTADO DO PARÁ

VIII - 0  julgamento, em primeira instância, das impugnações ao lançamento de tributos

CAPÍTULO II

DAS ATRIBUIÇÕES DO PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO 

A ri. 5o. Compete ao Procurador Geral do Município:

I - Chefiar a Procuradoria Jurídica do Município, superintender e coordenar suas atividades 
jurídicas e administrativas e orientar-lhe a atuação;

II - Propor ao Prefeito, os chefes das Procuradorias, constantes no artigo 2 .°, inciso II, “a”;

III - Propor ao Prefeito, a declaração de nulidade de atos administrativos da administração
direta;

IV - Receber citações e notificações nas ações propostas contra a Prefeitura Municipal;

V - Manifestar sua posição acerca da oportunidade e conveniência dos afastamentos de
Procuradores;

VI - Desistir, transigir, firmar compromissos e reconhecer pedidos nas ações de interesse 
da Fazenda Municipal, ouvido o Prefeito Municipal, podendo delegar essas atribuições;

VII - Decidir sobre a propositura de ação rescisória, bem como sobre a não interposição de
recurso;

VIII - Propor ao Prefeito, a abertura de concursos para provimento de cargos de Procurador
Municipal;

A lt. 6°. O Procurador Geral do Município será escolhido e nomeado pelo Prefeito.

CAPÍTULO III

DAS ATRIBUIÇÕES DA PROCURADORIA JUDICIAL

Art. 7o. Compete à Procuradoria Judicial:

I - Representar judicialmente o Município em todos os feitos, exceto nos relativos a 
matéria fiscal, trabalhista e patrimonial, salvo na falta de Procurador especializado nas respectivas áreas;



PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PODER EXECUTIVO

MUNICÍPIO DE JACUNDA - ESTADO DO PARA

II - Emitir pareceres em processos administrativos sobre matéria de sua competência;

III - Minutar escrituras, convênios e contratos, nos limites de sua competência;

IV - Defender os agentes políticos e o funcionalismo público municipal quando processados 
por atos decorrentes do exercício de suas funções, desde que não haja conflito de interesse com a 
Municipalidade.

CAPÍTULO IV

DAS ATRIBUIÇÕES DA PROCURADORIA FISCAL 

Art. 8o. Compete à Procuradoria Fiscal:

I - Prdmover a inscrição e cobrança da Dívida Ativa do Município;

II - Defender os interesses do Município nas ações e processos de qualquer natureza 
relativos a matéria fiscal;

III - Realizar e divulgar trabalhos atinentes à legislação fiscal;

IV - Emitir pareceres em processos administrativos sobre a matéria de sua competência;

Parágrafo único. 0 chefe da Procuradoria Fiscal poderá, ainda, por delegação do 
Procurador Geral:

I - Determinar a sustação de cobrança da dívida ativa, antes ou depois de ajuizada, ou o 
seu cancelamento, nos casos de inexigibilidade devidamente comprovada;

II - Autorizar a sustação ou o arquivamento de cobranças e o parcelamento de débitos, nos 
termos da legislação aplicável.

CAPÍTULO V

DAS ATRIBUIÇÕES DA PROCURADORIA TRABALHISTA

Art. 9o. Compete à Procuradoria Trabalhista:

I - Representar judicialmente o Município em todos os feitos relativos a área trabalhista;

II - Assistir o Poder Executivo nos atos de acordo judicial ou extrajudicial compreendidos 
nos limites da sua competência;

4



PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PODER EXECUTIVO

MUNICÍPIO DE JACUNDÁ - ESTADO DO P.

ill - Emitir pareceres em processos administrativos sobre matéria de sua competência; 

IV - Minutar escrituras, convênios e contratos, nos limites de sua competência;

V • Providenciar junto aos cartórios competentes o registro de cartas de sentença, 
escrituras e documentos que exijam tal formalidade.

CAPÍTULO VI

DAS ATRIBUIÇÕES DA PROCURADORIA AMBIENTAL 

Art. 10. Compete à Procuradoria Ambiental:

I - Representar judicialmente o Município em todos os feitos relativos a área ambiental;
v

II - Assistir o Poder Executivo nos atos de acordo judicial ou extrajudicial compreendidos 
nos limites da sua competência;

III - Emitir pareceres em processos administrativos sobre matéria de sua competência;

IV - Minutar escrituras, convênios e contratos, nos limites de sua competência;

TÍTULO III

DO PUN O  DE CARREIRA 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1 1 . 0  plano de carreira, cargos e vencimentos da Procuradoria Jurídica do Município 
de Jacundá será o estabelecido em Lei Especifica que institui o Plano de Cargos, Carreira e Salário dos 
Servidores Públicos do Município de Jacundá, Estado do Pará que observará os seguintes princípios e 
diretrizes a seguir, tendo como quadro de provimento:

I - Quadros de cargos de provimento efetivo;

II - Quadro de cargos de provimento em comissão;

CAPÍTULO II

DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
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Árt. 12. A Carreira de Procurador Municipal será composta de cargos de provimento 
efetivo, dividida em níveis escalonados em algarismos romanos, que representam a progressão da carreira.

$1°. Todos os cargos da Procuradoria Municipal que constarem no Plano de Carreira, 
Cargos e Salários dos Servidores dos Servidores Municipais , para fins de escalonamento de progressão 
funcional, deverão obrigatoriamente iniciar no nível I.

52°. Não haverá distinção de atividades entre os níveis de carreira.

Àrt. 13. O cargo inicial de Procurador do Município de Jacundá dar-se-á, mediante 
nomeação em caráter efetivo, de candidatos habilitada em concurso público de provas ou de provas e 
títulos, obedecida a ordem de classificação.

51°. Q edital de concurso conterá os requisitos para a inscrição, as matérias sobre as quais 
versarão as provas, respectivos programas e critérios de avaliação das provas e dos títulos e juízo de 
validade do certame.

§2°. Considera-se título, para o fim previsto neste artigo, além de outros regularmente 
admitidos em direito, o exercício profissional de consultoria, assessoria e diretoria, bem como o 
desempenho de cargo, emprego ou função de nível superior, com atividades eminentemente jurídicas.

Art. 14. Os três primeiros anos de exercício em cargo inicial da carreira da Procuradoria 
Jurídica do Município de Jacundá correspondem a estágio probatório.

Parágrafo único. São requisitos da confirmação no cargo a observância dos respectivos 
deveres, proibições e impedimentos, a eficiência, a disciplina e a assiduidade.

Art. 15. Os Procuradores Municipais serão lotados na Procuradoria Geral do Município e 
distribuídos em suas unidades pelo Procurador Geral.

Art. 16. A movimentação no setor de trabalho do Procurador dar-se-á:

I - Por redistribuição efetuada pelo Procurador Geral;

II - A pedido do Procurador dirigido ao Procurador Geral, atendida a conveniência do
serviço;

lil - Por permuta, com a concordância das chefias;

IV - Para ocupar cargo em comissão.

Seção I
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Dos Direitos

Art. 17. Os Procuradores do Município de Jacundá têm os direitos assegurados no Regime 
Juridico Único dos Servidores Públicos do Município.

Art. 18. É devida aos Procuradores do Município de Jacundá, Adicional de Nível Superior 
fixado em 50% (cinquenta por cento), calculada sobre o seu vencimento base, cujo percentual está 
estabelecido de acordo com o disposto no artigo 55 da Lei Municipal n.° 2.131/91, de 21/12.1.991 (Que 
Institui o Regime Jurídico Único dos Servidores do Município de Jacundá, Estado do Pará e dá outras 
providências).

Seção II

> Dos Deveres, das Proibições e dos Impedimentos

Art. 19. Os Procuradores do Município de Jacundá têm os deveres previstos no RJU, 
sujeitando-se, ainda, às proibições e impedimentos estabelecidos nesta Lei“, e na Lei Federal n° 8906/94 - 
Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil.

Art. 20. Além das proibições decorrentes do exercício de cargo público, aos Procuradores 
do Município de Jacundá é vedado:

I • Descumprir acórdão e parecer normativo adotados pelo Procurador Geral e aprovados 
pelo Prefeito Municipal;

II - Manifestar-se, publicamente, por qualquer meio de divulgação, sobre assunto 
pertinente às suas funções, salvo ordem, ou autorização expressa do Procurador Geral.

Art. 21. É defeso aos Procuradores do Município de Jacundá exercer suas funções em 
processo judicial ou administrativo:

I - Em que sejam parte;

II - Em que hajam atuado como advogado de qualquer das partes;

III - Em que seja interessado parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até 
o segundo grau, bem como cônjuge ou companheiro.

Art. 22. Os Procuradores do Município de Jacundá devem dar-se por impedidos:

I - Quando hajam proferido parecer ou voto favorável à pretensão deduzida em juízo pela
parte adversa;
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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.

CAPÍTULO IV

DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

Art. 23. Na Procuradoria Jurídica do Município encontram-se criados os seguintes cargos 
em Comissão, de provimento e exercício privativos de Bacharel em Direito com respectivo registro na 
Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, de livre nomeação e exoneração do Prefeito Municipal, conforme 
relacionados abaixo: v

I - 1 (um) cargo de Procurador Geral do Munidpio, Símbolo C-S;

II - 2 (dois) cargos de Chefe de Procuradoria, C-1;

Art. 24. 0  cargo de chefe de Procuradoria poderá ser exercido por Advogado do Quadro 
Próprio da Procuradoria Jurídica do Município.

Art. 25. 0  Procurador Geral de Jacundá faz jus a gratificação por exercício de chefia, 
vinculada à efetiva atuação como dedicação exclusiva, cujo percentual está estabelecido de acordo com o 
disposto no Inciso II do Artigo 59 da Lei Municipal n.° 2.131/91, de 21/12/1,991 (Que Institui o Regime 
Jurídico Único dos Servidores do Município de Jacundá, Estado do Pará e dá outras providências)

TÍTULO IV

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS FINAIS

Art.26. 0  regime de trabalho dos servidores regidos por esta Lei é o estatutário, sujeito a 
jornada de trabalho de seis horas diárias e 30 (trinta) horas semanais,

Art. 27. Os servidores efetivos quando ocupantes de cargo em comissão, farão opção pela
remuneração.

Art. 28. Os vencimentos dos servidores regidos por essa Lei Complementar serão 
reajustados por Lei Especifica de competência exclusiva do Prefeito Municipal e se dará na mesma data do 
reajuste geral dos servidores da Prefeitura Municipal, que será aprovada pelo Poder Legislativo.
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Art. 29. Fica extinta a atual denominação de cargo de Advogado constante na Lei 2.253 de 
28 de dezembro de 1999, os atuais ocupantes dos cargos de Advogado 'do Quadro Permanente da 
Prefeitura Municipal de Jacundá, ficam classificados na carreira de Procurador Municipal com base no 
tempo de efetivo serviço público municipal.

Art. 30. Os anexos I, que versa sobre a Tabela de Cargos/Funções , Quantitativos, 
Vencimentos e Adicionais dos Procuradores Municipais, é parte integrante desta Lei Complementar.

Art. 31. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Gabinete do-PrPfeito Municipal de Jacundá, Estado do Pará, em 05 de julho de 2010.
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ANEXO I

Tabela de Vencimentos
2.1. Cargos em Comissão - Nível Superior:

Cargo/Função Quantidade Vencimento ANS

Procurador Geral do Município 01 R$ 4.454,72 50%

Chefe de Procuradoria 02 R$ 4.454,72 50%

2.2 . Cargos de Provimento.Efetivo - Nivel Superior:

a .
Cargo/Função Quantidade Vencimento ANS

Procurador Jurídico do Município 01 R$ 4.454,72 50%
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