
Instrução Normativa Conjunta CGM/PGM/OAB nº 001, de 08 de agosto de 2016.
.

Estabelece  procedimentos  referentes  à
retirada  de  processos  administrativos
disciplinares  das  repartições  públicas,
mediante carga, e dá outras providencias.

A CONTROLADORIA-GERAL  DO  MUNICÍPIO  DE  CONTAGEM  e  a

PROCURADORIA-GERAL  DO  MUNICÍPIO  DE  CONTAGEM  no  uso  das

atribuições legais  conferidas  pela  Lei  Complementar nº  142, de 11/06/2005,  e  pelos

Decretos  n°  089  e  090,  de  25/06/2013; em  conjunto  com  a 83ª  SUBSEÇÃO  DA
ORDEM  DOS  ADVOGADOS  DO  BRASIL,  SEÇÃO  DE  MINAS  GERAI S e

sua COMISSÃO DE DEFESA, ASSISTÊNCIA E PRERROGATIVAS,  no uso da

atribuição que lhes conferem o art. 61, I, II, III e IV da Lei Federal nº 8.906, de 4 de

julho 1994;

CONSIDERANDO o  disposto  no  art.  7º  do  Estatuto  da  OAB,  Lei  Federal  n.º

8.906/1994; nos arts. 107 e 272, §6º e §7º do Código de Processo Civil, Lei Federal nº

13.105/2015; Decreto Municipal n° 089/2013; no Estatuto dos Servidores Públicos do

Município de Contagem, Lei n° 2.160/1990; e legislação municipal pertinente;

CONSIDERANDO a  necessidade de uniformização dos procedimentos referentes à

retirada de processos administrativos disciplinares das repartições públicas municipais,

mediante carga, por procurador, estagiário e/ou prepostos devidamente constituídos;

RESOLVEM:

Art. 1º Os advogados e estagiários regularmente inscritos na Ordem dos Advogados do

Brasil  ou os prepostos credenciados pelos advogados, devidamente constituídos nos

processos administrativos disciplinares, poderão retirar os autos da repartição em carga,

na  fluência  dos  prazos  para  manifestação,  devendo  devolvê-los  nos  prazos

estabelecidos  pela  Lei  Municipal  2.160/1990,  que  dispõe  sobre  o  Estatuto  dos

Servidores Públicos do Município de Contagem.

§1º Fica  assegurada  vista  dos  autos  do  processo  administrativo  disciplinar  ou  de

documentos, na repartição, além do servidor investigado, ao seu procurador constituído,

ao estagiário substabelecido ou preposto credenciado.

§2º Nos  casos  de  carga  dos  autos  do  processo  administrativo  disciplinar  visando

extração de cópias pelo procurador constituído, estagiário substabelecido ou preposto

credenciado, os mesmos devem ser devolvidos até às 17 horas do mesmo dia.



§3º A  retirada  dos  autos  será  feita  mediante  lançamento eletrônico  em  sistema

informatizado e/ou preenchimento e assinatura do termo de carga, conforme modelo

anexo  desta  Instrução  Normativa,  que  ficará  arquivado  em pasta  própria  no  órgão

responsável pelo processo administrativo disciplinar.

§4º Na omissão dos prazos previstos na Legislação Municipal aplicam-se, por analogia,

os previstos na Lei Federal nº 13.105/2015, que instituiu o Código de Processo Civil.

Art. 2º No exercício da atividade administrativa correcional em todas as suas formas e

fases, a Administração Pública e os particulares devem agir e relacionar-se segundo as

regras da boa-fé.

Parágrafo único: No cumprimento do disposto no caput deste artigo, devem ponderar-se

os princípios fundamentais do direito, e, em especial: 

a) A confiança suscitada na atuação em causa; 

b) O objetivo a alcançar com a atuação empreendida, de modo que não sejam atos

protelatórios ou temerários.

Art. 3º O direito de vista dos autos do processo administrativo disciplinar ao procurador

constituído, ao estagiário substabelecido ou preposto credenciado, fora do recinto da

Administração, deve se coadunar à observância de situação excepcional ou que pela

fase do processo não prejudique a tramitação do feito, preservados, nessas hipóteses, o

direito a vista na repartição, sendo lícito retirar os autos do processo administrativo

disciplinar  para  obtenção  de  cópias  pelo  prazo  de  2 (duas)  a  6  (seis)  horas,

independentemente de ajuste e sem prejuízo da continuidade do prazo, respeitado o

horário limite previsto no art. 1º, §2° desta Instrução Normativa, nos casos de:

I - existência nos autos do processo administrativo disciplinar de documentos originais

danificados pelo tempo e de difícil restauração;

II - processos administrativos disciplinares com audiência em pauta ou conclusos para o

presidente das comissões disciplinares;

III - processos disciplinares com vários indiciados, durante a fluência de prazo comum.

Art.  4º  Em  caso  de  retenção  abusiva  dos  autos  de  processos  administrativos

disciplinares o procurador constituído será intimado a devolvê-lo no prazo de 24 horas a

contar da publicação do aviso no diário oficial do Município.

§1º Se, ainda que intimado, o procurador constituído não devolver os autos do processo

administrativo disciplinar à Administração, será comunicada à 83ª Subseção da Ordem

dos Advogados do Brasil, Seção Minas Gerais, para adoção das medidas éticas cabíveis.



§2º Além da comunicação a 83ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção

Minas Gerais, caberá à Municipalidade, se assim entender pertinente, a comunicação do

fato à autoridade de polícia e ao Ministério Público objetivando apuração de eventual

crime previsto no artigo 356 do Código Penal Brasileiro.

§3º No caso de desrespeito às prerrogativas profissionais dos advogados por servidor

público municipal, caberá a 83ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de

Minas Gerais, se assim entender pertinente,  a comunicação do fato à autoridade de

polícia e ao Ministério Público objetivando apuração de eventual  crime previsto no

artigo 3º, alínea j, da Lei de Abuso de Autoridade nº 4.898, de 09 de dezembro de 1965.

Art. 5º  Fica determinada a afixação de cópia desta Instrução Normativa Conjunta em

local  visível,  próximo  ao  balcão  de  atendimento  nas repartições  e/ou  secretarias

municipais  em  que  os  procuradores  constituídos,  estagiários  ou  prepostos  devam

realizar suas diligências.

Art.  6º  Esta  Instrução  Normativa  entrará  em  vigor  na  data  de  sua  publicação,

revogando-se as disposições em contrário.

Contagem, 08 de agosto de 2016.
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ANEXO

FORMULÁRIO DE CARGA FORA DE SECRETARIA

Processo n.º _________________________________________________________

Advogado Responsável ________________________________________________

OAB n.º__________ Seção:_________

Endereço Profissional___________________________________________________

_____________________________________________________________________

Telefones: ____________________________________________________________

Número de páginas do processo: __________________________________________

Data máxima para devolução: ____/_____/_____

Observações: __________________________________________________________

_____________________________________________________________________

 
Contagem, _______/____________/___________.

 

____________________________________
Servidor

 

____________________________________
Advogado

 


