
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABORAÍ 
PODER LEGISLATIVO 

 

 

ATO Nº 252/2018 

 

  

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITABORAÍ, eleito na forma 

da Lei, usando de suas atribuições regimentais e constitucionais, 

 

 

CONSIDERANDO a necessidade de estruturar a Procuradoria da Câmara Municipal 

de Itaboraí; para que a mesma se adeque as necessidades jurídicas e administrativas; 

 

 

 

RESOLVE: 

 

 
ESTRUTURAR E DESIGNAR AS ATRIBUIÇÕES DA 

PROCURADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

ITABORAI E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  
 

Art. 1º A Procuradoria da Câmara Municipal de Itaboraí, organismo que 

integra sua estrutura subordinando-se à Mesa, terá por atribuição a 

representação judicial, a consultoria e o assessoramento técnico-jurídico da 

Câmara Municipal, conforme estrutura descrita no anexo I competindo-lhe:  

I - revisar minutas de contratos, ajustes e convênios;  

II - elaborar parecer jurídico sobre abertura de licitação dispensa ou 

inexigibilidade; 

III - processar e presidir procedimentos disciplinares e sindicâncias em 

geral;  

IV - elaborar pareceres e manifestações jurídicas em processos 

administrativos;  

V - atuar judicial e administrativamente na defesa dos interesses e 

prerrogativas da Câmara Municipal de Itaboraí do Sr. Presidente e, 

mediante prévia solicitação e autorização da Mesa, na defesa judicial dos 

Vereadores no tocante aos atos praticados no exercício de suas 

prerrogativas, observada, em qualquer caso, a competência institucional da 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/23220135/art-1-da-lei-14259-07-sao-paulo
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/23220117/art-1-inc-i-da-lei-14259-07-sao-paulo
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/23220099/art-1-inc-ii-da-lei-14259-07-sao-paulo
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/23220079/art-1-inc-iii-da-lei-14259-07-sao-paulo
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/23220061/art-1-inc-iv-da-lei-14259-07-sao-paulo
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/23220041/art-1-inc-v-da-lei-14259-07-sao-paulo


Procuradoria Geral do Município para defender, judicial e 

extrajudicialmente, os direitos e interesses da Fazenda Municipal;   

VI - prestar assessoramento e consultoria jurídica à Mesa, à Presidência, 

aos Vereadores, às Comissões Permanentes e Temporárias, ao Secretário 

Geral Parlamentar, ao Secretário Geral Administrativo e a quem for 

determinado pela Mesa;  

VII - elaborar proposições ou assessorar juridicamente os Vereadores na 

elaboração legislativa;  

VIII - apresentar análise jurídica quanto à constitucionalidade e à legalidade 

das proposições submetidas à Comissão de Constituição e Justiça;  

IX - prestar assessoramento e emitir pareceres jurídicos quando solicitado 

pela Presidência e pela Mesa, sobre questões regimentais suscitadas 

dentro e fora das sessões plenárias; 

X - planejar anualmente suas atividades, e emitir relatório anual de 

atividades desenvolvidas;  

XI - dar cumprimento a outras atribuições atinentes a sua área de 

competência, que lhe venham a ser determinada pela Mesa Diretora.  

Art. 2º A Procuradoria da Câmara Municipal de Itaboraí desenvolverá suas 

atividades por intermédio de núcleos em que se subdivide aos quais 

compete:  

 I – Núcleo Jurídico; 

a) Assessorar a Procuradoria da Câmara Municipal de Itaboraí nos 

processo oriundos  do Poder Judiciário e das solicitações e determinações 

do Ministério Público; e no que couber por determinação da Procuradoria 

da Câmara Municipal de Itaboraí. 

 

II – Núcleo Administrativo; 

a) Assessorar a Procuradoria da Câmara Municipal de Itaboraí nos 

processos administrativos,  nas solicitações e determinações do Tribunal 

de Contas do Estado do Rio de Janeiro e no que couber por determinação 

da Procuradoria da Câmara Municipal de Itaboraí. 

 

Art. 3º - Cada núcleo terá como responsável um Diretor de Núcleo que 

deverá ser designado pela Presidência da Câmara, sendo este cargo 

ocupado por servidor devidamente qualificado. 
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Art. 4º - As atividades desempenhadas pelos núcleos serão coordenadas 

pelos procuradores assistentes e na ausência dos mesmos pelo Procurador 

Gerais sendo estas atividades meramente instrumentais, não vinculadas a 

Procuradoria Geral em nenhuma hipótese, cabendo a esta a decisão final 

sobre os procedimentos que lhe competem. 

 

Art. 5º - Esta Ato entra em vigor na data de sua publicação 

 

 

Alessandro Ferreira Rodrigues 

Presidente 

 

 

  

 

 
                           Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação. 

  

Registre-se, Afixe, Publique-se e 

Cumpra-se. 

 

Câmara Municipal de Itaboraí, 

 

 03 de Outubro de 2018.  

 

 
ALESSANDRO FERREIRA RODRIGUES 

Presidente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ANEXO I 

 

 

                                  PROCURADOR GERAL 

 

  

 
 
 
                                                                        
                                                                         PROCURADOR                                                                                                        
                                                                            ASSISTENTE                                                                                                            
                                                                                                                                      
 
 
 
 
 
    NÚCLEO                                                                                                                               NÚCLEO 
      JURÍDICO                                                                                                                   ADMINISTRATIVO 

 

 

 

 

 

 

 


