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LEI N° 1778 DE 12 DE TULHO DE 2018.
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CAMARA
MUN I CIPAI.
SOBRAL/CE,
BEM
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SUA
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1461, DE 15 DE ABRIL DE 2015, E DA
OUTRAS PROVIDENCIAS.

A CAMARA MUNICIPAL DE S0BRAL aprovou c o Prefeito Municipal
sanciona e promulga a seguinte Lei:

LIVR0 I

DAORGANIZACA8AECDA±:A:iRiB#fco]:iiD:::8:URARLRADORIAJURiDICA
TfTUL0 I
DAS FUNCOES INSTITUCI0NAIS E DA PROCURADORIA TURfDICA

CApiTULO I
DAS DISPOSICOES GERAIS

Art.1° Fica instituida, mos termos desta Lei, a Procuradoria]uridica da Camara
Municipal de Sobral, instituicao permanente e essencial a ]usti¢a, a legalidade e fun¢5o
jurisdicional, incumbida a tutela de interesse pdblico e a defesa do interesse juridico e
institucional do Poder Legislativo Sobralense.

CApiTULO 11
DAS FUNCOES INSTITUCIONAIS
Art. 20 A Procuradoria juridica da Camara Municipal de Sobral compete
representar o Poder Legislativo Sobralense judicial e extrajudicialmente, na defesa das suas
prerrogativas institucionais, bern como prestar atividades de consultoria e assessoramento
juridrco a administra9ao deste Poder Legislativo.

§1° For prerrogadva institucional da Camara Mumcipal de Sobral entende-se
os direitos relacionados ao funcionamento, autonomia e independencia do Poder Legislativo
nas suas relaG6es de ordem jurfdica.

§2° A Procuradoria ]uridica da Camara Municipal de Sobral cabem as
atividades de consultofla juridica, de orientacao juridica sobre quest6es administrativas e
legislativas, de emissao de pareceres juridicos e de representagao judicial e extrajudicial do
Poder Legislativo Sobralense.
Art. 3° Sao principios instituci
autonomia e a independencia t€crico-jun'dica.
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CAPITULO Ill
DA ORGANIZACAO DA PROCURADORIA TURiDICA
Art. 4° A Procuradoria da Camara Municipal dc Sobral compreende:
I - Orgao de Dire¢ao Superior, constituido por 01 (urn) cargo cm comissao de
Procurador Legislativo ;
11 - Procuradoria Judicial e Administrativa, composta por 04 (quatro) cargos
efetivos de Procurador ]uridico, a ser ocupada por procurador jurfuco efetivo de carreira da
Camafa Municipal de Sobral.

Paragrafo dnico. 0 cargo em comissao de Procurador Ledslativo, de llvre
nomeacao e exonera€ao pelo Presidente da Camara Municipal de Sobral, deve ser preenchido
exclusivamente pot bacharcl em Direito, de not6rio saber jufidico e reputa9ao ilibada, que
esteja regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil-OAB.
Art. 5° Sao membros da Procuradoria jurfuca da Camara Municipal de Sobral
os servidores ptiblicos investidos nos cargos de provimento efetivo de Procuradorjurfdico e
no cargo em comissao de Procurador Letlslativo, lotados nesta Casa Leglslativa.

CApiTUL0 IV
DAS ATRIBUICOES E COMPETENCIAS
Art. 6° A Procuradoria juridica da Camara Municipal de Sobral constitui
departamento que integra a estrutura do Poder Legisladvo, nos termos da Lei n° 1461, de 15
de abril de 2015, com reda9ao alterada pela Lei n° 1.644, de 17 de agosto dc 2017,
subordinando-se admiristrativamente de forma dreta ao Presidente da Cinara, respeitado
sua autonomia e independencia funcionals, e tern por atribui¢6es gerals a repfesentacao
judicial e extrajudicial, a consultoria e o assessoramento t€cnico-juridico da Camara Municipal
dc Sobral.

Aft. 7° Ao Procurador Lectslativo compete a Direcao Geral e Superior da
Procuradoria Juridica da Camara Municipal de Sobral, ben como o seguinte:
I -representacao juridica e assessoramento a dire¢ao superior;
11 - reprcscntar a Camara Municipal de Sobral, pessoalmente ou por urn dos
membros da carrcira juridica, em todos os processos judiciais e administrativos em que a
Camara for autora, r6, assistente ou opoente, nas instancias de 1° grau;
Ill - prcstar a anahse tecnica dc todos os processos ticitat6rios, inclusive de
dispensas e inexigibilidade, das minutas de editais de licitacao, contratos, aditivos, convenios,
acordos, ajustes;
IV -prestar a analise t6cnica de projetos lechslativos e outros.

Art. 8° Sao atflbuic6es do Procurador juridico da Cinara Municipal de Sobral:
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prerrogadvas da Cinara Municipal, observada, em qualquer caso, a competencia institucional
da Procuradoria Geral do Municipio para defender, judicial e extrajudicialmente, os direltos e
interesses da Fazenda Municipal;
IV - prestar consultona juridica a Mesa e a Presidencia da Cinara Mumcipal
de Sobral, referente a assuntos relacionados no ambito do Poder Legislativo;
V - elaborar proposi96es juridicas que servirao de base a atividade legislativa
pclos vereadores;

VI - apresentar, quando expressamente requerido pelos membros do Poder
Lcgislativo, a analise juridica quanto a consrfucionalidade e a legalidadc das proposis6es
submetidas as Comiss6es Permanentes da Cinara Municipal;
VII - emidr pareceres juridicos quando solicitado pela Presidencia ou pela
Mesa, sobre quest6es regimentals suscltadas dentro e fora das sess6es plenfrias;
VIII - orientar a Mcsa Diretora quanto aos despachos que deverao ser
exarados nos processos que forem remetidos a decisao do Presidente da Camara Municipal,
antes e durante as Sess6es Legi§lativas;
IX - exercer exclusivamcnte ativldades pcrtlnentes a dlre¢ao, chefia e
assessoramento juridico do Procon Camara Municipal de Sobral;
X - dar cumprimento a outras atribuls6cs adnentes a sua area dc compet€ncia,

que lhe venham a ser determinadas pelo Presidente e Mesa Diretora da Cinara Municipal de
Sobral no ambito do Poder Lectsladvo;
XI - elaborar pareceres escrltos nos processos que lhe forem encaminhados
pelo Presidente ou Mesa Diretora da Camara Municipal;
XII - orientar e asscssorar todas as unidades adminlstradvas da Camara
Municipal referentes as quest6es juridicas.

TfTULO 11
DOS PARECERES E ACORI)AOS DA PROCURADORIA TURiDICA DA
CAMARA MUNICIPAL
Art. 90 i privativo do Chefe do Poder Lectslativo e da Mesa Diretora
submeter assuntos ao exame da Procuradoria ]uridica da Camara Municipal dc Sobral,
inclusive para §eu parecer.

§1° 0 parecer emitido pela Procuradoria juridica nao possui carater vinculante,
mas natufeza enunclativa, a tim de subsidiar as decis6es da Presidencia da Cinara Mumcipal
de Sobral e, eventualmentc, das Comiss6es Leglslatlvas.
§2° Os parcceres e atos administrativos da Procuradoria ]uridica da Camara
Municipal de Sobral somente terao valor ]ufidico no inbito dessa Casa Legisladva.

§3° A Procuradoria ]uridica, por meio de ato administrativo devidamente
homologado pela Presidencia da Camara Municipal de Sobral, podera elaborar regulamentos
visando disclplinar o protocolo e a distrlbul€ao dos processos adminlstradvos e judicials entre
os Procuradorcs, bern como regulamentar o seu funclonamento intemo.

TITULO Ill
DOS PROCURADORES TURiDICOS DA CAMARA MUNICIPAL
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CAPITULO I
DA CARREIRA
Art. 10. A carreira de Procurador ]uddico da Camafa Municipal de Sobral
comp6e-se do cargo efetivo de Procurador ]uridico, compreendidos seus niveis.

§1° 0 ingresso ria carrcira dc Proc,urador ]uridico da Cinara Municipal de
Sobral ocorre na categoria inicial, mcdiante nomea¢ao, em carater cfctivo, de candidatos
habilitados em concurso pdblico de provas e trfulos, sempre respeitada a ordem de
classificacao.

§2° Considera-se como requisito para ingresso na carreira de Procurador da
Camara Municipal de Sobral a regular inscri€ao na Ordem dos Advogados do Brasfl - OAB.

CApfTULO 11

D0 REGIME DE TRABALH0
Art. 11. Os integrantes da carreira de Procurador ]uridico da Cinara
Municipal de Sobral sujeitam-se a jornada de trabalho de 20 (vinte) horas scmanais, sem
prejuizo do atendimento a§ exigencias decofrentes do exefcicio de suas atribuic6es, relativas a
representacao judicial e extrajudicial do Poder Legislativo.

§1° Em virtude de cumprirem rotineiramente atividades extemas e de cunho
intclectual realzadas fora do local formal de trabalho, os Procuradores ]uridicos ficam
dispensados da assinatura de ponto ou cong€nere, nos termos da Sinula n° 09 do Con§elho
Fedefal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).
§2° Os membros efetivos da Procuradoria ]uridica, por meio de ato
administradvo pr6prio e devidamente autorizado pela Presidencia da Camara Municipal de
Sobral, poderao estabelecer escala de trabalho entre os procuradores jurfdicos, com atividades
em sistema de rodizio na peflodrcidade que melhor convier ao born andamento dos
tfabalhos.

CApfTULO Ill
DA REMUNERACAO
Art. 12. Os servidores ptibhcos ocupantes do cargo efetivo de Procurador

]uridico da Camara Municipal dc Sobral serao remunerados da seguintc forma:
I -Vencimento basico (salario-base);
11 -Vantagens pcssoais, na forma da Lei Municipal n° 038/1992, da Municipal
n° 989/2009 e altera¢6es legislativas posteriores.

§1° Fica estabelecido como vencimento basico inicial do cargo efetivo de
Procuradof ]uridico o valor de R$ 5.600,00 (cinco nil e seiscentos teals), a set atualizado
anualmente com base no aft. 37, inciso X, da Consdtuicao Fc.dcral de 1988.
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§2° Os scrvidores pdblicos ocupantes do cargo efetivo de Procurador Jurfdico
serao reposicionados na Tabela Vencimental atualizada do Plano de Cargos,
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Remunera¢6es - PCCR dos Servidores da Camara Municipal de Sobral, de acordo com o
vencimento basico inicial estabelecido nesta Lei.
§3° Os advogados pdbucos da Camara Municipal de Sobral tern direito aos
honorarios de sucumbencia, com base no art. 22 da Lei n° 8.906/1994 @statuto da OAB) e
no art. 85, §19, da Lei n° 13.105/2015 (C6digo de Processo Civil de 2015), scndo o valor
arbitrado rateado For igual entre os Procuradores juridicos efedvos do Poder Legisladvo,
independentemente de quem tenha atuado na demanda que gerou os referidos honorarios
advocaticios.

CApf TULO IV
DOS DIREITOS E PRERROGATIVAS
Art. 13. Os Procuradores juridicos da Camara Municipal de Sobral tern os
direitos e prerrogativas a§segurados pela Lei Municipal n° 038/92, pela Lei Municipal n°
989/2009 e suas altera¢6es posteriores, por esta Lei e pela Lei Federal n° 8.906/1994

qstatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil -OAB), no que for compativel
com o redme estatutario do servidores pdbhcos do Municipio de Sobral.
Art. 14. Sao prerrogativas dos Procuradores ]uridicos da Cinara Municipal de
Sobral:

I - nao set constrangido de qualquer modo a agir em desconformidade com
sua consciencia etico-profissional;

11 - requisitar, sempre que necessario, auxflio e colaboracao das autoridades
ptiblicas para o exercicio de suas atribuic6es;
Ill - requisitar das autoridades compctentcs
diligencias necessarias ao desempenho de suas funs6es;

certid6es. informa¢6es

e

IV - ingressar livremente em qualquer edificio ou recinto onde funcione
reparticao ptiblica da Camara Municipal de Sobral e requlsitar documentos e informa€6es
titeis ao exercicio da atividade funcional.

CAI]fTULO V
DOS DEVERES, PR0IBIC6ES E IMPEDIMENTOS
Art. 15. Aos Procuradores ]uridicos da Camara Municipal de Sobral aplicam-se
os deveres e proibi96es previstos nas Leis Municipais n° 038/92 e n° 989/2009 e suas
alterac6es posteriores, no que for compativel com o exercicio da advocacia ptiblica;
§ujeitando-se, alnda, as vedag6cs e incompadbhidades previstas na Lei Federal n° 8.906/1994

@statuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil).
Art. 16. Alem das proibis6es decorrentes do exercicio de cargo pdblico, aos
Procuradores da Camara Municipal de Sobral 6 vedado:

I - Descumprlr ato normativo editado pelo colealado da Procuradoria ]uridica
e aprovado pelo Presidente da Cinara Municipal;
11 - Manifestar-se, publicamente, pot qualquer mcio de divulga¢ao, sobre
as§unto pertlnente atrfun€6es,Salvoordem,ouautoflza¢aoexpressadopres[denteda
Camara Municip al.
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Art. 17. i defeso aos Procuradores da Camara Municipal excrcer suas func6es
em processo judicial ou administrativo:
I - em que seja parte;

11 -em que hajam atuado como advogado de quaisquer das pastes;
Ill - ern que seja interessado parente consanguineo ou afim, em linha reta ou
colateral, ate o segundo grau, bern como c6njuge ou companheiro.

Art. 18. Os Procuradores da Camara Municipal de Sobral tim o dover de darse por impedidos ou suspeitos nas hip6teses previstas na letlslagao processual vigente.

Paragrafo bnico. Nas hip6teses cm que suscitar impedimento ou suspeicao,
cumpre ao Procurador juridico dar ciencia ao superior hlerarquico imediato dos seus
motivos, em expediente reservado, objetivando a designa9ao de substituto.

Art. 19. Quando concorrer parente consanguineo ou afim, em linha reta ou
colateral, ate o segundo grau, bern como c6njuge ou companheiro, os Procuradores Juridicos
cstao proibidos dc participar de comissao ou banca de concursos realizados pela Camara
Municipal de Sobral, inteivir no seu julgamento e votar sobre organizaGao de lista para
promocao ou remogao.

TiTULO IV
DAS DISPOSICOES FINAIS
Art. 20. Ficam revogadas as disposic6es em contrario no tocante a
regulamenta9ao da carreira do cargo efetivo de Procurador ]uldico e da estmtura da
Procuradoria ]utidica da Cinara Municipal de Sobral.

Art. 21. Fica consohdada em Procurador Juridico a nomendatura dos 04
(quatro) servidores efedvos membros da Procuradoria juridica da Camara Municipal de
Sobral, para todos os fins legais.

Art. 22. 0 caput do art. 5° da Lei Municipal n° 1.461, de 15 de abril de 2015,
com redacao alterada pelo art. 5° da Lei n° 1.644, de 17 de agosto de 2017. passa a vigorar
com a segunte reda¢ao;
":Art. 5° 0§ Departamentof con§tantes do Art.1° de§ta Iji §ao:

• D eparlaneato Adminif tratiuo ,.
• Departamento de CompraJ e Iidtaf5es;
• De|)artanento de Comunica{do I ocia/;
• Dapartamerito de Evento$ 8 Cenmonial,.

• Departamento de Patrin6nio e Manuten{de;
• De|)ariamento de Planeif amento;
• Def]artamento de Recursos Humanos e Pessoal,.
• Departamento de R2la{6e§ Ptiblicas a IristitudonaiJ;

• Def iartamerito de Teanologia da*rforma{de;
• Def)artamento Financeiro;
• I) €f rortamerlto Ijig}i/afiyo ,
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• Prvcuradoria Jut/dica."

Art. 23. Ficam preservadas as atribulc6es e demais peculiarldades do cargo em
comissao de Procurador Lcgisladvo previstas na Lei N° 1461, dc 15 de abril de 2015.

Art. 24. As despesas decorrentes desta Lei correrao a conta de dotac6es

or¢amentarias pr6prias consignadas a Camara Municipal de Sobral.

Paragrafo inico. Fica o Chefe do Poder Legislativo, se necessario, autorizado
a abdr credito adicional suplementar e/ou especial ao orcanento, para fazer frente ao custeio
da despesa da unldade or¢amentaria crlada por for¢a desta Lei, ben como para promover o
rcmancjamcnto dc cr€ditos orsamentirios de projetos e atividades existentes no or9arnento e
transferidos para outras unldades or9amentirias.
Art. 25. Esta Lei entra em vigor na data de sua pubficacao.
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