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ORIENTAÇÃO NORMATIVA PGM Nº 09/2018. 

Pela possibilidade de continuidade do certame, 
desde que observadas as recomendações 
constantes no parecer opinativo. Responsabilidade 
dos agentes públicos em licitações. 

 

O Procurador-Geral do Município (“PGM”), no uso da atribuição que lhe confere a Lei 
Orgânica do Município de Contagem, a Lei Complementar 247/2017 e a Lei Complementar 
257/2018; 

Considerando o dever de autotutela da Administração Pública; 

Considerando que o Órgão Consultivo da PGM manifesta-se apenas sobre matérias jurídicas, 
não adentrando no mérito técnico, administrativo ou de conveniência ou oportunidade; 

Considerando que a atribuição legal do órgão de assessoramento jurídico esgota-se em 
orientar a Autoridade sob o exclusivo prisma da legalidade, exarando peça opinativa que lhe 
dá plena ciência das recomendações e observações lançadas pela Procuradoria Geral do 
Município; 

Considerando que a função Procuradoria Geral do Município se restringe a apontar possíveis 
riscos do ponto de vista jurídico e recomendar providências para salvaguardar a Autoridade 
assessorada, a quem compete avaliar a real dimensão do risco e a necessidade de se adotar ou 
não a precaução recomendada; 

Considerando que as questões que envolvam a legalidade são apontadas em parecer 
consultivo, como óbices a serem corrigidos ou superados, sendo o prosseguimento do feito, 
sem a correção de tais apontamentos, responsabilidade exclusiva do gestor; 

Considerando que qualquer posicionamento contrário por parte do gestor público é de sua 
total responsabilidade e deve ser justificado nos autos;  

Considerando que a justificativa de posicionamento contrário ao da Procuradoria Geral do 
Município deve, necessariamente, refutar todos os impedimentos legais apresentados no 
parecer jurídico. 
 
 
Resolve aprovar a seguinte ORIENTAÇÃO NORMATIVA a todos os órgãos municipais: 
 
 

Art. 1º Conforme estabelecido na legislação municipal pertinente, compete à Procuradoria-
Geral do Município prestar consultoria e assessoramento jurídico à Administração Direta, 
incluída a assistência ao Chefe do Poder Executivo nos assuntos relativos às entidades da 
Administração Indireta. 
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§1º A atribuição legal do órgão de assessoramento jurídico esgota-se em orientar a autoridade 
sob o exclusivo prisma da legalidade, exarando peça opinativa que lhe dão plena ciência das 
recomendações e observações lançadas pela Procuradoria Geral do Município, que podem ser: 

I - Parecer Positivo: conclui pelo prosseguimento do certame; 

II - Parecer Positivo com Ressalvas: conclui pelo prosseguimento do certame, desde que 
cumpram as recomendações, que devem ser corrigidas ou superadas, com a devida 
justificativa; e  

III - Parecer Negativo: conclui pelo não prosseguimento do certame. 

§2º A função da Procuradoria Geral do Município, nos casos dos incisos II e III do §1º deste 
artigo se restringe a apontar possíveis riscos do ponto de vista jurídico e recomendar 
providências para salvaguardar a autoridade assessorada, a quem compete avaliar a real 
dimensão do risco e a necessidade de se adotar ou não a precaução recomendada; 

§3º As questões que envolvam a legalidade são apontadas em parecer consultivo, como óbices 
a serem corrigidos ou superados. 

§4º O prosseguimento do feito, sem a correção de tais apontamentos, é de responsabilidade 
exclusiva do gestor.  

 

Art. 2º Nos casos em que forem exarados pareceres jurídicos de que tratam os incisos II e III, 
do §1º, do art. 1º desta Orientação Normativa, deverá o gestor sanar os aspectos ressalvados 
ou, mediante ato formal, juntado no processo, justificar a preservação desses aspectos ou sua 
exclusão.  

§1º As discordâncias no processo de licitação devem ser manifestadas de forma expressa e 
fundamentada, com a indicação dos motivos de sua posição contrária, servindo tal conduta 
para obstar a responsabilização solidária do ordenador de despesas, em caso de 
ilegalidade/irregularidade.  

§2º A justificativa de que trata o caput será realizada mediante atestado do Ordenador de 
despesa, determinando o prosseguimento do certame, no qual deverá fazer constar os 
fundamentos utilizados para refutar todos os impedimentos legais levantados pela 
Procuradoria Geral do Município, conforme modelo do ANEXO II desta Orientação 
Normativa. 

 

Art. 3º Nos casos em que o gestor público adotar o posicionamento do parecer consultivo 
positivo com ressalvas, deverá, de forma expressa, atestar que as providências foram tomadas, 
conforme modelo do ANEXO I desta Orientação Normativa. 

Parágrafo único. Compete a autoridade assessorada avaliar a real dimensão do risco e a 
necessidade de se adotar ou não a precaução recomendada no parecer consultivo positivo com 
ressalvas. 
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Art. 4º Os Atestados de que tratam os artigos 2º e 3º desta Orientação Normativa são 
obrigatórios e a sua não realização pelo gestor público constitui negligência no exercício de 
suas funções. 

 

Art. 5º É dever da Autoridade verificar se os atos produzidos por aqueles que se encontram 
sob sua hierarquia estão em conformidade com a ordem jurídica. 

 

Art. 6º Estão dispensados de reanálise individualizada pela Procuradoria-Geral do Município, 
procedimentos em que já houve manifestação expressa do órgão consultivo, devendo a área 
técnica atestar, de forma expressa, que no caso concreto as recomendações restaram atendidas 
ou refutadas, conforme determinado nos artigos 2º e 3º desta Orientação Normativa. 

§1º Ao constatar a não realização dos atestados, cabe a Controladoria Geral do Município, 
apuração de eventual responsabilidade. 

§2º As autoridades ordenadoras de despesa estão sujeitas às regras gerais acerca de 
responsabilidade civil, penal e administrativa, caso se omitam em apresentar os atestados 
anexos. 

 

Art. 7º O disposto nesta Orientação Normativa aplica-se, no que couber, aos pareceres 
emitidos em processos administrativos analisados pela Procuradoria Geral do Município. 

 

Art. 8º Esta Orientação Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Contagem, 31 de julho de 2018. 
 
 

PROCURADOR-GERAL 
MARIUS FERNANDO CUNHA DE CARVALHO 

 
 

SUBPROCURADOR-GERAL 
RAFAEL BRAGA DE MOURA 

 
 

SUBPROCURADOR DA FAZENDA 
ARMENIO GONÇALVES FANTINI JÚNIOR 
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ANEXO I 

ATESTADO DE CONFORMIDADE DO PROCESSO 

COM MANIFESTAÇÃO JURÍDICA 

 

Processo: ________________________________________________________________ 

Referência/objeto: ________________________________________________________ 

 

Atesto que o presente processo, referindo-se à processo licitatório, amolda-se à 
manifestação jurídica correspondente ao PARECER Nº ______________, cujas 
recomendações restam atendidas no caso concreto. 

Fica, assim, dispensada a remessa dos autos para reexame pela Procuradoria Municipal, 
conforme autorizado pela Orientação Normativa nº 09/2018, da Procuradoria-Geral do 
Município. 

 

Contagem, _____ de ________________ de 20___ 

 

 

 

_____________________________________________ 

Nome: 

Cargo: 

Matricula: 
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ANEXO II 

ATESTADO DE REFUTAÇÃO DE TODOS OS IMPEDIMENTOS LEGAIS 
LEVANTADOS PELA PROCURADORIA MUNICIPAL EM SUA MANIFESTAÇÃO 

JURÍDICA 

Processo: ______________________________________________________________ 

Referência/objeto: _______________________________________________________ 

 

Atesto que tenho posicionamento contrário ao parecer consultivo exarado no processo 
licitatório correspondente ao PARECER No ______________.  

(___) Negativo – concluiu pelo não prosseguimento do certame. 

(___) Positivo com Ressalvas - concluiu pelo prosseguimento do certame, desde que 
cumpridas as recomendações, que devem ser corrigidas ou superadas, com a devida 
justificativa,  

tendo em vista a justificativa técnica exarada nos autos pelo setor competente. 

Informo que os impedimentos legais levantados pela Procuradoria-Geral do Município, foram 
refutados pelos seguintes fundamentos: 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________, pelo que, 1) as 
recomendações não serão atendidas no caso concreto; e 2) determino o prosseguimento 
do certame. 

Declaro que estou ciente de estar sujeito às regras gerais acerca de responsabilidade civil, 
penal e administrativa, e responsabilidade pessoal das irregularidades que chegaram a meu 
conhecimento. 

Fica, assim, dispensada a remessa dos autos para reexame pela Procuradoria Municipal, 
conforme autorizado pela Orientação Normativa PGM nº 09/2018.  

 
Contagem, _____ de _________________ de 20___ 
 
____________________________________________ 

Nome: 
Cargo: 
Matricula: 


