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             LEI Nº 2.308/2017. 

 

Ementa: Regulamenta, Organiza a 

Procuradoria Geral do Município de 

Barbalha/CE, estabelece o piso dos 

Procuradores e define a percepção de 

honorários sucumbenciais. 

 

O Prefeito do Município de Barbalha, Estado do Ceará, faz saber 

que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

 

TÍTULO I 

Disposições Preliminares 

 

Art. 1º - Esta Lei estabelece piso salarial para os Procuradores Jurídicos do 

Município de Barbalha, Estado do Ceará, define suas atribuições e demais 

encargos jurídicos, bem como regulamenta a percepção de honorários 

sucumbenciais. 

Art. 2º - A Procuradoria Jurídica do Município, órgão diretamente vinculado ao 

Prefeito Municipal, é composta da Procuradoria Geral do Município, nos termos 

desta Lei. 

TÍTULO II 

Da Procuradoria Geral do Município 

Capítulo I 

Das Atribuições da Procuradoria Geral do Município 

Art. 3º - São atribuições da Procuradoria Geral do Município: 

I – representar judicial e extrajudicialmente o Município; 
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II – exercer as funções de consultoria jurídica do Poder Executivo e da 

Administração Direta em geral; 

III – promover a inscrição e cobrança da dívida ativa do Município; 

IV – elaborar representações sobre inconstitucionalidade de leis, por 

determinação do Prefeito Municipal, ou de ofício; 

V - patrocinar judicialmente as causas em que o Município seja interessado 

como autor, réu ou interveniente; 

VI – preparar informações e acompanhar processos de mandado de segurança 

impetrados contra ato do Prefeito, Secretários Municipais e Diretores da 

Administração Direta; 

VII – acompanhar processos de usucapião e retificação de registro imobiliário 

para os quais o Município seja citado; 

VIII – emitir parecer sobre matérias e processos administrativos submetidos a seu 

exame; 

IX – organizar e acompanhar, devidamente autorizada, os processos de 

desapropriação por interesse social ou utilidade pública; 

X –  atuar  nas hipóteses de locação, arrendamento e compra e venda de bens 

imóveis e semoventes do Município; 

XI – elaborar minutas de contratos e convênios; 

XII – examinar projetos e autógrafos de lei, decretos, portarias, contratos, 

convênios, por solicitação do Prefeito ou de Secretário Municipal; 

XIII – sugerir a adoção das medidas necessárias à adequação das leis e atos 

administrativos normativos às regras e princípios da Constituição Federal e 

Estadual, bem como da Lei Orgânica do Município. 

XIV – promover privativamente a cobrança judicial da dívida ativa do Município, 

de natureza tributária ou não, funcionando em todos os processos em que haja 

interesse fiscal do Município; 
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XV - representar a Fazenda Municipal em processos que versem sobre matéria 

financeira relacionada com a arrecadação municipal; 

XVI – emitir parecer em matéria fiscal; 

XVII – manifestar-se, obrigatoriamente, sobre a concessão, nas execuções 

fiscais, de parcelamento de débitos tributários, nos termos da lei; 

XVIII– promover ações regressivas contra ex-prefeitos, ex-secretários 

municipais,ex-dirigentes de entidades da Administração Direta, Indireta e 

Autarquias e funcionários públicos municipais de qualquer categoria, 

declarados culpados de causar lesão a direitos que o Município, ou outro réu, 

tenha sido judicialmente condenado a indenizar; 

XIX – promover a regularização e defesa dos bens públicos municipais, 

dominiais, de uso comum do povo e destinados a uso especial, em especial o 

Meio Ambiente; 

XX – propor ação civil pública; 

XXI – opinar sobre a elaboração, por parte da Comissão Permanente de 

Licitação – CPL, de minutas-padrão de instrumentos convocatórios de licitações, 

contratos, convênios e outros atos jurídicos de relevância patrimonial, a serem 

observadas por toda a Administração e publicadas oficialmente; 

XXII – emitir recomendações e sugerir providências de ordem jurídica a órgãos 

municipais; 

XXIII – fiscalizar os trabalhos da Comissão Permanente de Licitação do 

Município, e demais comissões de licitação que porventura vierem a ser criadas, 

com a emissão do respectivo Parecer jurídico sobre a legalidade dos atos. 

XXIV – Receber citações, intimações e notificações, iniciais ou não, nas ações 

propostas contra a Prefeitura Municipal. 

Parágrafo Único.  No exercício de suas atribuições, os ocupantes dos cargos de 

que trata este Capítulo buscarão garantir a segurança jurídica das ações 

governamentais e das políticas públicas do Município, zelando pelo interesse 

público e respeitando a uniformidade institucional da atuação. 
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Capítulo II 

Da Organização 

 

Art. 4º - A Procuradoria Geral do Município – PGM - é dirigida pelo Procurador 

Geral do Município, pelo Procurador Geral Adjunto e integrada pelos 

Procuradores do Município. 

Art. 5º - O Procurador Geral do Município e o Procurador Adjunto serão 

escolhidos dentre advogados regularmente inscritos na Ordem dos Advogados 

do Brasil e nomeados em comissão pelo Prefeito Municipal. 

Parágrafo único. Poderá o Prefeito Municipal nomear o Procurador Geral do 

Município e/ou Procurador Geral Adjunto dentre os integrantes do cargo de 

Procurador Municipal, percebendo, neste caso, o salário base acrescido dos 

valores referentes, respectivamente, ao subsídio do cargo de Procurador Geral e 

da remuneração do Procurador Adjunto, que possuirá natureza de gratificação 

pelo exercício da função. 

 

Capítulo III 

Das Atribuições do Procurador Geral do Município 

Art. 6º - Compete ao Procurador Geral do Município: 

I – chefiar a Procuradoria Geral do Município, superintender e coordenar suas 

atividades jurídicas e administrativas e orientar-lhe a atuação; 

II – propor ao Prefeito declaração de nulidade de atos administrativos da 

administração direta; 

III – Receber citações, intimações e notificações, iniciais ou não, nas ações 

propostas contra a Prefeitura Municipal, por determinação expressa no ato de 

nomeação; 

IV – Manifestar sua posição acerca da oportunidade e conveniência dos 

afastamentos de Procuradores, bem como as férias e licenças; 
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V – Decidir sobre a propositura de ação rescisória, bem como sobre a não 

interposição de recurso, ouvido o Procurador atuante no respectivo processo; 

VI – Apresentar ao Prefeito, proposta de arguição de inconstitucionalidade de 

leis e decretos, elaborando a competente representação; 

VII – Propor, exclusivamente, ao Prefeito, a abertura de concursos para 

provimento de cargos de Procurador Municipal; 

VIII -  Exercer as atribuições previstas no art. 3º e seus incisos desta Lei. 

 

Capítulo IV 

Das Atribuições do Procurador Geral Adjunto  

Art. 7º - Compete ao Procurador Adjunto: 

I – coordenar e dirigir diretamente as atividades jurídicas e administrativas; 

II – substituir o Procurador Geral em casos de licença e ausência; 

III – substituir o Procurador Geral e os Procuradores Municipais nos atos 

administrativos e judiciais de suas competências; 

IV -  Exercer as atribuições previstas no art. 3º e seus incisos desta Lei. 

    

TÍTULO III 

Do Piso Salarial, Direitos e Prerrogativas 

Art. 8º – Fica definido a partir de 1º de janeiro de 2018, o piso salarial dos 

Procuradores do Município, integrantes do quadro de carreira, no valor de R$ 

3.000,00 (três  mil reais), reajustável anualmente em 1º de janeiro de cada ano, 

por Decreto do Prefeito Municipal, de acordo com o acumulado nos 12 (doze) 

meses anteriores pela inflação. 

Art. 9º – O Procurador do Município fará jus aos honorários advocatícios 

sucumbenciais auferidos nas causas defendidas pela Procuradoria Municipal, 

mediante rateio, na forma definida por esta Lei. 
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Art. 10 – O Procurador do Município, no exercício de suas funções, goza de 

independência e das prerrogativas inerentes à atividade advocatícia. 

Art. 11 – São prerrogativas dos Procuradores do Município: 

I – Requisitar auxílio e colaboração das autoridades públicas para exercício de 

suas atribuições; 

II – Requisitar das autoridades competentes certidões, informações e diligências 

necessárias ao desempenho de suas funções; 

III – Requisitar cópias, documentos e informações das unidades administrativas 

do Município, mediante recibo, a fim de instruir processos administrativos ou 

judiciais, bem como diligências de ofício visando esclarecimento de situações 

que possam conter potencial lesivo ao Erário Municipal;  

IV – Utilizar-se dos meios de comunicação do Município, quando o interesse do 

serviço o exigir; 

V – Atuar em todos os processos em que o Município for parte, bem como na 

cobrança administrativa e execução de dívida ativa. 

Art. 12 – Fica vedada a remoção do Procurador do Município, sem sua 

concordância, bem como a retirada de processos judiciais ou administrativos os 

quais estejam em seus cuidados, salvo em casos de afastamentos previstos em 

lei. 

TÍTULO IV 

Dos Honorários Sucumbenciais 

 

Art. 13 – Este título dispõe sobre a percepção dos honorários advocatícios 

sucumbenciais devidos aos Procuradores do Município, integrantes da carreira, 

bem como ao Procurador Geral e Adjunto do Município, no exercício do cargo, 

quando do respectivo repasse dos valores.  

Parágrafo único. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a criar uma conta 

específica para o recebimento dos honorários sucumbenciais, a qual ficará sob 

a administração do respectivo ordenador da pasta. 
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Art. 14 – Os honorários sucumbenciais são receitas decorrentes de sentenças 

judiciais em que figura como parte o Município de Barbalha/CE, sendo tais 

devidos aos Procuradores do Município, em perfeita sintonia com o que 

estabelece a Lei Federal nº 13.105, de 16 de março de 2015 – Código de 

Processo Civil -, em seu § 19, do art. 85. 

§ 1º. O total do produto dos honorários de sucumbência recebidos nas ações 

judiciais em que forem parte o Município de Barbalha serão destinados para a 

seguinte finalidade: 

I – 10% (dez por cento) será destinado para o aparelhamento da Procuradoria 

Geral do Município, através da aquisição de equipamentos, livros, materiais 

didáticos e demais produtos e utensílios necessários à execução dos seus fins; 

II – 90% (noventa por cento) será rateado, igualitariamente, entre os 

Procuradores de Carreira do Município de Barbalha/CE, bem como com o 

Procurador Geral e Adjunto do Município em efetivo exercício do cargo. 

§ 2º. Não entrarão no rateio dos honorários: 

I – aposentados e pensionistas; 

II – aqueles em licença ou afastamento para tratar de interesses particulares; 

III – aqueles em licença para atividade política; 

IV – aqueles em afastamento para exercer mandato eletivo; 

V – aqueles cedidos ou requisitados para entidade ou órgão estranho à 

Administração Pública Municipal direta, autárquica ou fundacional. 

Art. 15 - Os honorários não integrarão a base de cálculo, compulsória ou 

facultativa, da contribuição previdenciária. 

 

TÍTULO V 

Das Disposições Finais e Transitórias 

Art. 16 – Aos Procuradores Municipais, ativos ou aposentados, será concedida 

carteira oficial de identidade funcional, nos termos do Decreto nº 230602, de 23 

de junho de 2016. 
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Art. 17 – O cargo de Procurador do Município é de provimento efetivo, 

precedendo de aprovação em concurso público de provas e títulos. 

Art. 18 -  As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão   à 

conta das dotações orçamentárias previstas na lei orçamentária de 2018. 

Art. 19 - Esta lei entrará em vigor a partir  de sua publicação, exceto em relação 

ao artigo 8º,  cujos efeitos financeiros será a partir do dia  01 de janeiro de 2018. 

Paço da prefeitura Municipal de Barbalha, Estado do Ceará, aos trinta   dias do 

mês de novembro  de 2017. 

 

 

ARGEMIRO SAMPAIO NETO 

PREFEITO MUNICIPAL 
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