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LEI N° 047/2009 

São Miguel do Tocantins, 11 DE DEZEMBRO DE 2009 

 

Cria a Procuradoria-Geral do Município de 

São Miguel do Tocantins. 

 

O Prefeito Municipal de São Miguel do Tocantins faz saber que a Câmara 

Municipal de São Miguel do Tocantins decreta e eu sanciono a seguinte lei: 

Art. 1°. Esta lei cria, organiza e define as atribuições da Procuradoria-Geral 

do Município - PGM. 

Art. 2°. Fica criada a Procuradoria-Geral do Município, órgão da 

Administração Municipal, diretamente vinculado ao Prefeito Municipal, compondo o 

primeiro grau hierárquico da Estrutura Administrativo do Município. 

Art. 3°. A Procuradoria-Geral é o órgão que representa o município de São 

Miguel do Tocantins, judicial e extrajudicialmente, e tem as seguintes competências 

genéricas: 

I - Representar judicial e extrajudicial o Município de São Miguel do 

Tocantins; 

II - Receber citações, notificações e intimações judiciais; 

III - Promover a cobrança judicial da Dívida Ativa do Município ou de 

quaisquer outros créditos que não forem liquidados nos prazos legais; 

IV - Emitir parecer sobre a redação de projetos de leis, vetos, justificativas, 

atos normativos, editais, contratos, convênios, acordos, ajustes e outros 

documentos similares; 

V - Exercer a função jurídico-consultiva superiores atinentes à esfera de 

atuação do Poder Executivo e da Administração municipal; 

VI - Atuar nos processos administrativos disciplinares, administrativos em 

geral,de licitações, desapropriações, alienações, aquisição, permissão ou 

concessão de uso e a locação de imóveis; 

VII - Orientar técnica e jurídica às Secretarias Municipais e dos Órgãos e 

entidades da Administração Municipal Indireta e Fundacional do Município; 

VIII - Fiscalizar e coordenar advogados contratados ou prestadores de 

serviços na área jurídica. 
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Art. 4°. Ficam criados na Procuradoria-Geral do Município os seguintes 

Cargo sem comissão: 

I - 01 (um) cargo de Procurador-Geral; 

II - 01 (um) cargo de Assessor Jurídico; 

III - 01 (um) cargo de Auxiliar Jurídico; 

Art. 5°. O Procurador-Geral é o chefe da Procuradoria-Geral do Município, 

com prerrogativas equiparadas a de Secretário Municipal, e será nomeado 

livremente pelo Prefeito, conforme art. 37, inciso II da Constituição Federal, dentre 

advogados de notável saber jurídico e reputação ilibada. 

Art. 6°. O Assessor Jurídico e o Auxiliar Jurídico serão nomeados pelo 

Executivo Municipal, dentre pessoas de sua confiança, no qual o assessorarão 

jurídico-administrativamente. 

Art. 7°. O Procurador-Geral do Município perceberá remuneração no valor 

de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais). 

Art. 8°. O cargo de Assessor Jurídico é equiparado ao cargo de Chefe de 

Departamento. O cargo de Auxiliar Jurídico é equiparado ao cargo de Assistente 

Administrativo descrito na estrutura administrativa do município, e perceberá 

remuneração e vantagens iguais a que é equiparado. 

Art. 9°.A Procuradoria-Geral do Município é a instância recursal exclusiva 

para dirimir conflitos em processo administrativo no âmbito da Administração 

Municipal. 

Art. 10°. A contratação de consultorias ou escritórios de advocacias 

privados,inclusive pessoas físicas, a título oneroso ou gratuito, para patrocínio de 

demandas, emissão de parecer ou consulta jurídica sobre qualquer ação, 

procedimento, projeto ou proposta de convênio ou contrato existente no âmbito da 

Administração Municipal, serão coordenadas e fiscalizadas pela Procuradoria-Geral 

do Município. 

Art. 11. Nas demandas judiciais em que os Órgãos da Administração 

Municipal Direta e Indireta sejam partícipes na condição de autores, réus ou 

intervenientes, a Procuradoria-Geral do Município poderá requerer habilitação 

como litisconsorte. 
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Art. 12. Fica terminantemente vedada a realização de transação, acordo ou 

pedido de desistência de qualquer ação judicial sem a expressa aquiescência do 

Procurador-Geral do Município. 

Art. 13. Fica estabelecido que apenas e exclusivamente o Procurador-Geral 

do Município pode ser intimado para os fins do § 1° do art. 267 do Código de 

Processo Civil, em todos os processos que o município esteja integrando o polo 

ativo, assim como os decorrentes dos procedimentos de execução fiscal regulados 

pela Lei n° 6.830/80. 

§ 1°. Compete exclusivamente ao Prefeito Municipal e ao Procurador-Geral 

do Município receber citação em toda e qualquer ação promovida contra o 

Município de São Miguel do Tocantins, na forma preceituada pela legislação 

processual civil; 

§ 2°. São nulos de pleno direito os atos assinados por advogado ou 

procurador cuja competência seja exclusiva do Procurador-Geral. 

Art. 14. Os pareceres jurídicos emitidos pela Procuradoria-Geral do 

Município serão numerados cronologicamente e integrarão o Banco de 

Documentos Oficiais, que ficarão sob a responsabilidade das respectivas 

Secretarias e Órgãos da Administração Municipal Direta e Indireta. 

Parágrafo Único - A cessão, retirada e consultas indevidas, bem como 

deterioração e extravio dos pareceres jurídicos ensejarão a aplicação das 

penalidades previstas CP, como extravio de documentos públicos. 

Art. 15. Para efeito de reconhecimento como documentos oficiais, os 

pareceres jurídicos formulados no âmbito da Procuradoria-Geral do Município 

deverão estar homologados pelo Procurador-Geral. 

Art. 16. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogam-se as 

disposições em contrario. 

Gabinete do Prefeito Municipal de São Miguel do Tocantins (TO), aos 11 

(onze) dias do mês de dezembro de 2009. 

 

 

JESUS BENEVIDES DE SOUSA FILHO 
Prefeito Municipal 


