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ATO N° 08/2019, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2019

Regulamenta a elaboração, o requerimento e 

emissão de pareceres técnicos emitidos pela 

Procuradoria Jurídica do Poder Legislativo e dá 

outras providências.

CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES GERAIS -

Art. Io A Procuradoria Jurídica do Poder Legislativo, órgão jurídico e instituição de caráter 

permanente, com vinculação direta à Presidência da Câmara Municipal, tem por competência, 

privativamente, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Legislativo em 

todas as suas esferas, bem como a representação extrajudicial e judicial da Câmara Municipal, 

em qualquer juízo ou tribunal, sem prejuízo de outras atribuições compatíveis com a natureza de 

suas funções, nos termos do Artigo 70 da Lei Orgânica do Município.

CAPÍTULO n  -  DOS PARECERES JURÍDICOS -

Art 2o Considera-se “parecer jurídico” para os efeitos desta norma: o ato jurídico materializado 

em um documento de natureza declaratória, emitido pelo Procurador Jurídico do Poder 

legislativo, que se destina a elucidação de questão na área do Direito, por provocação da 

autoridade legitimada à requerê-lo.

§1° O parecer jurídico não possui cunho decisório ou negociai, consubstanciando-se numa 

opinião técnico-j uri dica sobre a matéria submetida à consulta, não vinculando a decisão da 

autoridade a qual se destina.

§2° O parecer jurídico deverá, em regra, ser exarado de forma escrita, em papel formato A4, 

contendo o brasão do Município, designação do Poder Legislativo e referência ao órgão da

Procuradoria Jurídica, devendo ser rubricado em todas as folha^. pelo Procurador e assinada a
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última folha juntamente com seu nome completo, número de Inscrição na Ordem dos Advogados 

do Brasil e data.

§3° O parecer jurídico poderá ser assinado de forma digital pelo Procurador, devendo ser 

respeitado os parâmetros definidos nas normas da ICP-Brasil.

§4° Poderá ser exarado parecer jurídico verbal durante as sessões, reuniões e atos oficiais do 

Poder Legislativo sobre temas e matérias cuja complexidade não exija estudo aprofundado por 

parte do procurador, com o intuito de sanar dúvida ou divergência sobre a adoção/aplicação de 

determinado ato ou lei.

§5° O parecer jurídico verbal não representa o posicionamento oficial legal da Câmara Municipal 

de Roseira, senão após a sua formalização por escrito, seguido os requisitos previstos nesta 

norma e na norma que regulamento o protocolo da Câmara Municipal.

A rt. 3o Os pareceres jurídicos somente poderão ser emitidos pelo titular da Procuradoria Jurídica 

da Câmara Municipal, salvo se se tratar de matéria de alta complexidade que exija a contratação 

de técnico especialista na área demandada, devidamente justificada por decisão fundamentada do 

Presidente da Câmara Municipal, após a manifestação da Procuradoria Jurídica.

Parágrafo único: A elaboração do parecer jurídico toma por base exclusivamente os elementos 

que constam nos autos remetidos à Procuradoria Jurídica na data do protocolo do requerimento 

ou remessa dos autos, sendo que a juntada ou desentranhamento de documentos após essa data 

não serão considerados na elaboração do parecer, senão após a regularização dos autos pelo 

setor/órgão competente e respectiva certificação nestes, com a reabertura de prazo para emissão 
do parecer jurídico.

Art. 4o Deverá, obrigatoriamente, constar o parecer da Procuradoria Jurídica nos seguintes 
expedientes, sob pena de nulidade do ato:

I -  Projetos de Lei;

II -  Processos de licitações ou dispensas;

III -  Processos disciplinares administrativos;
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V -  Prestação de contas do Poder Legislativo;

VI -  Processos administrativos que versem sobre estatuto dos servidores públicos, vantagens, 

incorporações e gratificações dos funcionários da Câmara Municipal;

VII -  Outros procedimentos previstos em lei cujo parecer jurídico seja obrigatório.

Parágrafo único: Fica vedada a emissão de parecer acerca de matéria de interesse particular da 

autoridade legitimada, cuja finalidade seja manifestamente de consultoria e assessoria jurídica 

privada.

Art. 5o Possuem legitimidade para requerer a emissão de parecer jurídico:

I -  Presidência da Câmara;

II -  Mesa Diretora;

III -  Gabinete da Presidência;

VI -  Os membros das comissões permanentes e provisórias da Câmara Municipal;

VII -  Os Vereadores.

Art. 6o Os requerimentos deverão ser formulados por escrito, em papel formato A4, contendo o 
brasão do Município, designação do Poder Legislativo e referência ao órgão ao qual o requerente 

integra, devendo ser rubricado em todas as folhas e assinada a última folha juntamente com seu 

nome completo, indicação do cargo ou função pública e data.

§1° No corpo do requerimento deverá constar o breve resumo com a delimitação da matéria a ser 

submetida à análise jurídica, bem como referência explícita ao ato normativo, processo ou 

procedimento objeto do requerimento e ao fim deve ser formulado pedido expresso contendo o 
objetivo do parecer.

§2° Deverá, obrigatoriamente, ser acostado ao requerimento a cópia do ato normativo, processo, 

procedimento, documento ou ato ao qual recairá a análise jurídica, sob pena do requerimento não 

ser conhecido pela Procuradoria Jurídica, por ausência de elementos informativos mínimos.

§3° O parecer jurídico ficará adstrito aos documentos, objeto e pedidos constantes no 

requerimento c 1 J ' 4 ' ™ " ' desta norma.

CAPÍTULO HI -  DOS REQUERIMENTOS -
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CAPÍTULO IV -  DOS PRAZOS -
Art. 7o Os pareceres jurídicos deverão ser entregues à autoridade requerente respeitado os 

seguintes prazos:

I -  Projetos de Lei: 05 (cinco dias), prorrogável por igual prazo;

II -  Processos de licitações ou dispensas: 5 (cinco dias), prorrogável por igual prazo;

III -  Processos disciplinares administrativos: 4 (quatro dias), prorrogável por igual prazo;

IV -  Procedimentos e apontamentos do Tribunal de Contas do Estado e da União: 10 (dez) dias, 

prorrogável por igual prazo;

V -  Prestação de contas do Poder Legislativo: 10 (dez) dias, prorrogável por igual prazo;

VI -  Processos administrativos que versem sobre estatuto dos servidores públicos, vantagens, 

incorporações e gratificações dos funcionários da Câmara Municipal: 05 (cinco dias), 

prorrogável por igual prazo;

VII -  Outros procedimentos previstos em lei cujo parecer jurídico seja obrigatório: 05 (cinco 

dias), com prorrogações sucessivas de até o limite de 20 (vinte) dias a depender da complexidade 

da matéria e volume de documentos.

§1° Para fins desta norma considera-se data de protocolo a data em que foi dada entrada no setor 

de protocolo da Câmara Municipal, com o respectivo registro em livro próprio e autuação.

§2° Fluirá o prazo para entrega do parecer no primeiro dia útil seguinte ao do protocolo ou da 

remessa dos autos pela Autoridade competente para Procuradoria Jurídica.

§2° As prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento.

§4° Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil 

seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente da Câmara Municipal for encerrado antes 

ou iniciado depois da hora normal.

§5° Os prazos poderão ser prorrogados, observado os limites definidos neste artigo, mediante 

despacho fundamentado do Procurador Jurídico nos casos em que a complexidade da matéria 

e/ou o volume de ’ ' '' ’ ’ alongada.
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Art. 8o Considera-se “remessa” para os efeitos desta norma: o despacho da Autoridade 

competente prolatada em procedimento administrativo já existente, determinando o envio do 

expediente para o órgão responsável para prática do ato solicitado.

Art. 9o Em caso de urgência, devidamente justificado pela Autoridade requerente, os pareceres 

jurídicos serão realizados com tramitação prioritária sobre os demais atos ordinários da 

Procuradoria Jurídica.

Art. 10 Em caso de novo requerimento ou remessa dos autos para prolação de parecer 

complementar sobre matéria a qual já foi emitido parecer anterior, ou em caso de jantada de 

novos documentos ou elementos informativos, os prazos a que se referem o Artigo 7o serão 

renovados e fluirão a partir da data do novo protocolo ou data de remessa do expediente.

Art. 11 Findo o expediente ao qual se destina o parecer jurídico, estes serão arquivados, 

observando as diretrizes do Ato da Mesa n° 06/2019, de 09 de dezembro de 2019, que 

regulamenta as atividades de protocolo dê expedientes administrativos na Câmara Municipal dê 

Roseira

Art. 12 Os casos omissos serão decididos pelo Presidente da Câmara Municipal de Roseira.

Art. 13 Esta norma entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições 
em contrário.

CAPÍTULO V -  DISPOSIÇÕES FINAIS -

Roseira, 09 de dezembro de 2019.

Publicada na secretaria da Câmara Municipal em 09 de dezembro de 2019.

E tóa Kazpmi Yítegashi 
Oficial Legislativo


