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ORIENTAÇÃO NORMATIVA 005/2017, DE 31 DE MARÇO DE 2017.

O  PROCURADOR-GERAL DO  MUNICÍPIO,  no  uso  de  suas  atribuições  legais
descritas pela Lei Complementar 173/2014 e considerando que compete a Procuradoria-
Geral  do  Município  prestar  consultoria  e  assessoramento  jurídico  à  Administração
Direta;  considerando  a  competência  da  analise  técnico-consultiva;  considerando  a
competência  da analise  de juridicidade  dos  contratos  e  convênios  previamente  à  sua
assinatura;  considerando  a  competência  de  receber,  encaminhar  e  acompanhar  os
pedidos  formulados  pelo  órgão  do  Poder  Judiciário;  considerando  que  compete  aos
Procuradores  Municipais  emitir  parecer  em  processos  administrativos  e  responder
consultar formuladas por órgãos da Administração; considerando ainda que,  compete
aos  Procuradores  Municipais  examinar,  previamente,  minutas  de  contratos  e
instrumentos jurídicos a serem firmados pelo Município; e considerando, por fim, que é
dever da Procuradoria tratar de forma célere os procedimentos de analise jurídica da
Administração,

ORIENTA:

Art. 1º. Os processos administrativos deverão receber parecer singular, informação ou
ter  instrução  dentro  dos  seguintes  prazos  máximos,  segundo  a  classificação  que
receberem do Procurador Geral do Município, Procurador Geral Adjunto do Município
ou Procurador Chefe da Fazenda, a partir da distribuição ao Procurador Municipal:

I. Instrução: 24 horas;
II. Urgente: entre dois e cinco dias úteis;
III. Ordinário: até 10 dias úteis. 

§1º. Os Procuradores Municipais deverão, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas,
verificar  a  correta  instrução  dos  autos  e,  se  for  o  caso,  solicitar  diligências  ao
interessado.

§2º.  Para fins do disposto no §1º  deste  artigo,  a  solicitação  de diligências  por meio
eletrônico  ou  a  saída  do  processo  da  Procuradoria  Geral  do  Município  suspende  os
prazos previstos nos incisos I e II do caput, recomeçando a contar o restante do prazo
após cumprimento da diligência por meio eletrônico ou retorno dos autos ao respectivo
Procurador Municipal. 

§3º.  Incumbe  à  Diretoria  Geral  Jurídico-Consultiva  distribuir  os  processos
administrativos,  providenciar  os  encaminhamentos  necessários  e  elaborar  relatório
mensal de controle dos prazos estabelecidos neste artigo. 
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§4º.  A  Diretoria  Geral  Jurídico-Consultiva,  além das  incumbências  descritas  na  Lei
Complementar  173/2014,  deve  remeter  cópia  do  relatório  mensal  dos  processos
administrativos em andamento, ao Procurador-Geral Adjunto.

Art. 2º Os prazos previstos no art. 1º desta Orientação Normativas  aplicam-se a todos
os processos administrativos, exceto:
I - os casos previstos na Orientação Normativa nº. 04/2017;
II – os processos administrativos ou procedimentos que possuam prazos específicos. 

Art.  3º As diligências  solicitadas  pela  Procuradoria  Geral  do Município  deverão  ser
cumpridas pelo interessado no prazo máximo de 7 (sete) dias. 

§1º. Para maior eficiência e rapidez nas análises dos processos, deverá ser informado nos
autos um endereço eletrônico do interessado, com o objetivo de dar conhecimento e
atendimento às diligências realizadas por meio eletrônico. 

§2 Em caso de descumprimento do prazo previsto no caput deste artigo, o prazo restante
para o Procurador Municipal se manifestar no processo poderá ser o correspondente ao
dobro de dias excedidos no cumprimento da diligência, desde que não ultrapasse o prazo
total estabelecido pelo artigo 1º desta Orientação Normativa.. 

Art. 4º. Esta Orientação Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

Em, 31 de março de 2017.

AFONSO JOSÉ DE ANDRADE RAFAEL BRAGA DE MOURA

Procurador-Geral do Município Procurador-Geral Adjunto do Município
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