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INSTRUÇÃO NORMATIVA PGL 001/2017 – VERSÃO 01 

Unidade Executora: Procuradoria Geral Legislativa  

Unidade Responsável /Setores envolvidos: Procuradoria Geral Legislativa/Secretaria de Controle 

Interno  

Data de Aprovação: 12/06/2017 

 

Dispõe sobre as atribuições dos Procuradores lotados pela 

Procuradoria Geral Legislativa da Câmara Municipal de 

Cuiabá. 

 

I. DOS CONCEITOS: 

 

1. Unidades Executoras: Diversas unidades da estrutura organizacional sujeitas às rotinas de 

trabalho e aos procedimentos de controle estabelecidos nas Instruções Normativas; 

2. Unidade Responsável/ Setores Envolvidos: Setor responsável pela elaboração das 

Instruções Normativas, conjuntamente com todos os setores que devem acompanhar essas 

atividades, com apresentação de dados, informações e rotinas de trabalho; 

3. Instruções Normativas: São atos normativos expedidos por autoridades administrativas, 

normas complementares das leis, e não podem transpor, inovar ou modificar o texto da norma 

que complementam; 

4. Fluxograma: Representação gráfica da sequência de operações do processo sistemático das 

atividades administrativas da Câmara Municipal de Cuiabá; 

5. Organograma: Representação Gráfica da estrutura organizacional. 

 

II. BASE LEGAL E REGULAMENTAR: 

 

1. Lei Complementar nº 093/2003 – Estatuto do Servidor Público Municipal;  

2. Lei Complementar nº 235 de 03 de junho de 2011;  

3. Lei nº 6.159, de 11 de janeiro de 2.017; 

4. Resolução nº 008 de 15 de dezembro de 2016; 

5. Demais legislações que guardem relação direta com as atividades que integram o Sistema 

Jurídico.  

 

III. FINALIDADES 

 

A presente instrução normativa tem como finalidade normatizar as atribuições dos Procuradores 

lotados na Procuradoria Legislativa da Câmara Municipal de Cuiabá.  
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IV. ABRANGÊNCIA  

 

Abrange os servidores ocupantes dos cargos de Procurador Legislativo e Procurador Geral da Câmara 

Municipal de Cuiabá.  

 

V. ATRIBUIÇÕES  

 

Atribuições do Procurador Legislativo Geral Legislativo (de Provimento Comissionado) 

São atribuições do Procurador Geral Legislativo da Câmara Municipal de Cuiabá:  

1. Prestar assessoramento jurídico ao Presidente e demais membros da Mesa Diretora;  

2. Representar a Câmara Municipal de Cuiabá, pessoalmente ou por um dos membros da 

carreira jurídica, em todos os processos judiciais e administrativos em que a Câmara for 

autora, ré, assistente ou opoente, em todas as instâncias;  

3. Representar a Câmara Municipal de Cuiabá e os vereadores membros da Mesa Diretora, 

pessoalmente ou por um dos membros da carreira jurídica, em audiências de conciliação e/ou 

instrução e julgamento, relacionadas às atividades realizadas pela Casa e em decorrência do 

exercício do mandato parlamentar;  

4. Atender às consultas formuladas pela Presidência, Secretarias e Coordenadorias pertencentes 

à Câmara Municipal de Cuiabá;  

5. Coordenar a análise de todos os processos licitatórios, inclusive de dispensas e 

inexigibilidade, das minutas de editais de licitação, contratos, aditivos, convênios, acordos, 

ajustes, projetos legislativos e outros;  

6. Coordenar a administração dos servidores lotados na Procuradoria Legislativa, dos recursos 

materiais e dos bens móveis pertencentes ao setor;  

7. Realizar a distribuição dos processos administrativos, judiciais e representações advindas do 

Tribunal de Contas do Estado, obedecida a ordem seqüencial de rotatividade entre os 

Procuradores, considerando, para tanto, a ordem alfabética;  

8. O Procurador Geral Legislativo poderá relevar a ordem de distribuição dos processos de que 

dispõe o item anterior, por razões de conveniência técnica, em face da especialidade e da 

complexidade dos processos administrativos e judiciais sob a responsabilidade da 

Procuradoria Legislativa;  

9. Na consecução das atribuições do pessoal de apoio ou de membros da carreira jurídica, o 

Procurador Geral Legislativo poderá, sempre que se fizer necessário, delegar poderes, 

respeitada a separação das atribuições entre o pessoal de apoio e membros da carreira 

jurídica;  

10. Realizar a distribuição dos Projetos de Lei advindos da Secretaria de Apoio Legislativo, a fim 

de ser elaborado Parecer Jurídico, obedecida a ordem seqüencial de rotatividade entre os 

Procuradores, considerando, para tanto, a ordem alfabética;  

11. Realizar a defesa dos membros da Mesa Diretora em ação criminal decorrente do exercício do 

mandato;  

12. Exercer a função de Consultoria Jurídica à Mesa Diretora, Vereadores e Secretários, em 

matérias relacionadas a atividade parlamentar e administrativa da Casa;  

13. Outras atividades que se fizerem necessárias ao bom desempenho de suas atribuições.  
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Atribuições dos Procuradores Legislativos (de Provimento Efetivo) 

 

São atribuições dos Procuradores Legislativos da Câmara Municipal de Cuiabá:  

1. Representar a Câmara Municipal de Cuiabá, independentemente de procuração, em todos os 

processos judiciais em que a Câmara for autora, ré, assistente ou opoente, em todas as 

instâncias;  

2. Representar a Câmara Municipal de Cuiabá e os vereadores membros da Mesa Diretora, em 

audiências de conciliação e/ou instrução e julgamento, relacionadas às atividades realizadas 

pela Casa e em decorrência do exercício do mandato parlamentar;  

3. Realizar a defesa do Presidente em exercício da Câmara Municipal de Cuiabá nos processos e 

representações emanados do Tribunal de Contas do Estado;  

4. Emitir pareceres técnico-jurídicos em processos administrativos, advindos da Coordenadoria 

de Compras, Licitação e Contratos e da Secretaria de Gestão de Pessoal;  

5. Emitir pareceres técnico-jurídicos em processos legislativos (projetos) advindos da Comissão 

de Constituição, Justiça e Redação;  

6. Examinar contratos administrativos, termos aditivos, minutas de editais de licitação, 

convênios, acordos, ajustes e outros, encaminhados pela Coordenadoria de Compras, 

Licitação e Contratos, orientando o Coordenador quanto ao procedimento a ser adotado;  

7. Acompanhar, com zelo e responsabilidade o andamento dos feitos, em todas as instâncias e 

tribunais, propondo todos os recursos inerentes ao processo e mantendo atualizadas as 

informações sobre os processos judiciais até seu trânsito em julgado;  

8. Dirimir dúvidas a respeito de sentenças judiciais, orientando seu exato cumprimento;  

9. Acompanhamento e instrução quanto à instauração de sindicâncias e processos 

administrativos;  

10. Organizar, em conjunto com o Procurador Geral Legislativo, à escala de férias do pessoal 

lotado na Procuradoria, e manter arquivadas as informações pertinentes;  

11. Exercer a função de Consultoria Jurídica à Mesa Diretora, Vereadores e Secretários, em 

matérias relacionadas à atividade parlamentar e administrativa da Casa;  

12. Realizar a defesa dos membros da Mesa Diretora em ação criminal decorrente do exercício do 

mandato;  

13. Outras atividades, judiciais e administrativas, que se fizerem necessárias ao bom desempenho 

de suas atribuições;  

 

Atribuições dos demais Servidores lotados na Procuradoria Legislativa 

1. Descritas na Instrução Normativa PGL 002/2017- Versão 01 

 

 

VI. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

1. O descumprimento das disposições contidas nesta Instrução Normativa será objeto de 

instauração de processo administrativo para apuração da responsabilidade;  

2. Os esclarecimentos adicionais a respeito deste documento deverão ser obtidos junto à 

Secretaria de Controle Interno que, por sua vez, através de procedimentos de auditoria interna 
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aferirá a fiel observância de seus dispositivos por parte das diversas unidades da estruturas 

organizacional;  

3. As equipes de auditoria do Tribunal de Contas do Estado, devidamente identificadas, tem 

livre acesso à Procuradoria Legislativa, por ocasião da realização de auditorias, inspeções e 

outras averiguações que entenderem necessárias para o cumprimento de sua função;  

4. Qualquer omissão ou dúvida gerada por esta Instrução Normativa deverá ser esclarecida junto 

à Secretaria de Controle Interno.  

5. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a 

partir da mesma.  

 

 

 

Cuiabá, 12 de junho de 2017. 

 

 

 

           Justino Malheiros Neto                                                 Mírian Elisabeth Nascimento 

Presidente da Câmara Municipal de Cuiabá                              Secretária de Controle Interno  
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ANEXO I: ORGANOGRAMA 

 

 

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 
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