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DrsPoE soBRE A ORGANIZAÇÃO DA
PROCURADORIA GERAL DO MUNICíPIO
DE CASCAVEL E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNGNS.

FAÇO SABER QUE A CÂN/ARA TVIUNICIPAL DE CASCAVEL, ESTADO DO
PARANA, APROVOU, E EU, PREFEITO I\íUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:

TíTULO t

DA PROCURADORIA, GERAL DO MUNICíPIO
CAPITULO I

Da Competência

Art. 1o A Procuradoria Geral do lMunicípio, órgão integrante do Poder Executivo

[\/lunicipal, compete:

| - exercer a representação judicial e extrajudicial do [Vlunicípio, em qualquer

processo em que este for autor, réu, assistente, oponente, ou de qualquer forma

interessado, em qualquer foro, instância, bem como em outras atividades jurídicas

delegadas pelo Prefeito em ato proprio do Executivo;

ll - assessorar juridicamente as secretarias e demais orgãos da Administração

Direta do Município;

lll - analisar e/ou elaborar e emitir parecer de anteprojetos de leis, decretos,

regulamentos e portarias, minutas de contratos, de escrituras, acordos, convênios, licitações

e quaisquer outros atos ou negócios jurídicos em que o MunicÍpio seja parte;

lV - cobrar a dívida ativa fiscal e a dívida proveniente de quaisquer outros

créditos do tvlunicípio;

V - assessorar o Prefeito e as unidades administrativas nos atos relacionados à

desapropriação, alienação e aquisição de bens móveis e imoveis;

Vl - promover o exame de ordens e sentenças judiciais e orientar o Prefeito

Municipal e as demais unidades administrativas quanto ao seu exato cumprimento;

Vll - zelar pela fiel observância à aplicação das leis, decretos, portarias e

regulamentos existentes no Ít/unicípio, principalmente no que se refere ao controle da

legalidade dos atos praticados pelos agentes públicos;

Vlll - promover a organizaçáo e atualização da coletânea de leis municipais;

lX - coordenar as medidas relativas ao cumprimento dos prazos de
pronunciamento, pareceres, requerimentos e respostas de solicitações de informações
endereçadas ao Executivo tVunicipal e outras atividades correlatas;
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X - fornecer dados e informações, bem como, rcalizil o lançamento dos

mesmos no sistema de gestão, dados e transparência;

Xl - realizar atividades de planejamento anuais e plurianuais, gestão, finanças e

controle orçamentário;

Xll - desenvolver ações integradas com outras Secretarias Municipais;

Xlll - zelar pelo patrimônio alocado na unidade, comunicando o órgão

responsável sobre eventuais alterações;

XIV - proporcionar o permanente aprimoramento técnico-jurídico aos integrantes

da carreira.

CAPíTULO II

Da Estrutura

Art. 20 A Procuradoria Geral do t\Iunicípio, instituição de caráter permanente,

vinculada diretamente ao Prefeito Municipal e essencial à atuação judicial e extrajudicial do

Município, além do Gabinete do Procurador Geral , compõe-se das seguintes unidades de

serviços, diretamente subordinada ao respectivo titular:

| - Subprocuradoria Geral;

ll - Procuradoria de Licitações e Contratos;

lll - Procuradoria Judicial;

a) Divisão Fiscal;

b) Divisão Cível e Relações de Trabalho,

lV - Procuradoria de Defesa do Consumidor - Procon

a) Divisão de Contencioso; e

V - Divisão de Planejamento, Gestão e Finanças;

Art. 30 A Procuradoria Geral do Município é constituída dos seguintes cargos:

| - Procurador Geral;

ll - Subprocurador Geral;

lll - Procurador Chefe;

lV - Procurador do Município.

Seção I

Do Procurador Geral do Município

Art. 40 O Procurador Geral do tvlunicípio será escolhido dentre os Advogados
regularmente inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil, nomeado em Comissão, com
prerrogativas de Secretário Municipal.

Parágrafo único. O Procurador Geral será remunerado mensalmente, de
acordo com a Tabela do Anexo Vl da presente Lei.
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Art. 5'As atribuições do Procurador Geral do Município estão elencadas no

Anexo ll desta lei, acrescidas das atribuições gerais conferidas aos Secretários l\Iunicipais

previstas na Lei no 6.792, de 2017.

Seção ll
Do Subprocurador Geral do Município

Art. 6' O Subprocurador Geral do Município será nomeado em comissão e

escolhido, preferencialmente, dentre os procuradores integrantes do quadro de

Procuradores do tVI unicípio.

Art. 7' Compete ao Subprocurador Geral, além de outras atividades delegadas

pelo Procurador Geral as atribuições elencadas no Anexo ll desta lei.

Seção lll
Do Procurador Chefe

Art. 8o O Procurador Chefe será nomeado em comissão e escolhido,

preferencialmente, dentre os procuradores integrantes do quadro de Procuradores do

Município.

Art. 9" Compete ao Procurador Chefe, além de outras atividades delegadas

pelo Procurador Geral , as descritas no quadro do Anexo ll.

CAP|TULO III

Dos Órgãos de Execução
Seção I

Das Procuradorias

Art. 10. As Procuradorias, dirigidas por um Procurador Chefe nomeado pelo

Prefeito Municipal, são incumbidas da defesa judicial e extrajudicial do [\/unicípio, dos

serviços de Consultoria e Assessoramento Jurídico às unidades administrativas.ia;11ri:ll
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SubseÇão I

Da Procuradoria de Licitações e Contratos - PLC

Art. 11. A Procuradoria de Licitações e Contratos compete:

| - analisar os contratos encaminhados por todas as Secretarias

Administração Municipal Direta, decorrentes das licitaçÕes efetuadas em todas

modalidades e respectivos termos aditivos.

da

AS

ll - analisar termos de instrumentos jurídicos relacionados a serviços públicos

antecedidos de licitação;

lll - atender às consultas e assessoramentos jurídicos, elaborar informações e

pareceres cujo objeto seja relativo a licitações e contratos administrativos;

lV - conduzir todos os processos judiciais da Administração Direta cujo objeto se

relacione com licitações e contratos;

V - proferir pareceres nos processos licitatorios e de dispensa ou inexigibilidade

de licitação, quando solicitados.
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Subseção ll
Da Procuradoria Consultiva e Judicial - PCJ

Art. 12. A Procuradoria Consultiva Judicial compete prestar consultoria e

assessoramento jurídico a todas as Secretarias e orgãos da Administração Municipal Direta,

representar e defender o Município em Juizo, como autor, réu, assistente ou opoente, nas

causas de qualquer natureza, com exceção daquelas que sejam da competência de outras

Procuradorias Especializadas.

Subseção lll
Da Procuradoria de Defesa do Consumidor - Procon

Art. 13. A Procuradoria de Defesa do Consumidor - Procon compete zelar pelo

cumprimento do Codigo de Defesa do Consumidor, seu regulamento e legislação

complementar, representando em Juízo ou fora dele, o PROCON - CASCAVEL nos atos de

sua responsabilidade, fiscalizar as relações de consumo, orientar e educar os consumidores

para o consumo consciente, apurar inÍrações e aplicar as respectivas sanções.

Seção ll
Da Divisão de Planejamento, Gestão e Finanças

Art. 14. A Divisão de Planejamento, Gestão e Finanças incumbe a realização de

todos os serviços administrativos e financeiros de todos os orgãos da Procuradoria Geral do

Município.

DA ESTRUTURA DA CARREIRA

Art. 15. Fica instituído Plano de Carreira para os servidores titulares do cargo de

Procurador do Município de Cascavel.

Art. í6. Define-se, para efeito desta Lei:

l. PLANO DE CARGOS: o conjunto de medidas que oportunizam o

desenvolvimento, promoção e progressão funcional dos servidores titulares do cargo de

Procurador do Município de Cascavel.

ll. CARREIRA: o conjunto de Níveis e Classes que definem a evolução funcional

e remuneratória do servidor de acordo com a formação, qualificação, complexidade de

atribuições, grau de responsabilidade e desempenho.

lll. GRUPO OCUPACIONAL: E um conjunto de cargos definidos em funçáo da

natureza das atividades ou requisitos de formação.

lV. CARGO: é um conjunto de atribuições especÍficas, denominação propria e
remuneração pelo Poder Público, nos termos da Lei, referenciado pelos seguintes atributos:

a) Título do cargo;

b) Descrição sumária das atividades ou funções;

c) Requisitos para provimento;

d) Grupo ocupacional;
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e) Níveis e respectivas classes de vencimentos;

0 Número de vagas.

V. VAGA: é cada posto de trabalho pertinente a um cargo, estando ou não

ocupado;

Vl. CLASSE: a divisão da Carreira segundo o tempo de serviço.

Vll. ESTÁGIO: a divisão de cada Classe em unidades de progressão funcional

por merecimento.

Vilt. REFERÊNC|A DE VENCTMENTO: é o conjunto formado pela letra

indicativa da Tabela, pelo número indicativo da Classe e pelo número indicativo do estágio,

que referencia um único valor na tabela de vencimentos;

lX. CARGA HORÁRIA: é o número de horas semanais exigidas para o

exercício do cargo,

Xl. VENCIMENTO: é a retribuição pecuniária pelo exercício do cargo;

X. REMUNERAÇÃO: é a composição do vencimento do cargo acrescido das

vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias, estabelecidas em Lei.

.Seção I

DOS PRINCIPIOS E OBJETIVOS

Art. 17. A carreira pública de Procurador do Município é de natureza permanente

e essencial ao desenvolvimento das funções de representação judicial, consultoria e

assessoramento no âmbito da Administração Direta do Município de Cascavel.

Art. 18. O Plano de Carreira tem como princípios básicos:

| - o fortalecimento da autonomia do Procurador do Município, permitindo efetivo

controle interno dos atos da Administração Direta;

ll- o induzimento à prestação de serviços públicos de excelência;

lll - o desenvolvimento de trajetoria profissional corresponsável, que possibilite o

estabelecimento da trajetoria de carreira, mediante crescimento vertical por tempo de

serviço e horizontal por merecimento.

Art. 19. O Plano de Carreira tem os seguintes objetivos:

| - valorizar e incentivar ao exercício da advocacia pública como função

essencial à Justiça, sob a égide dos princípios constitucionais referentes à Administração

Pública;

ll - oportunizar trajetoria profissional de crescimento contínuo, fomentando o

aumento da efetividade do controle interno da legalidade dos atos da Administração.
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Seção ll
ATRTBUTÇÕES

Art. 20. A Procuradoria Geral do Município atuará através do quadro geral de

Procuradores do Município, investidos nos cargos efetivos, aos quais incumbe, além das

tarefas que forem delegadas pelo Procurador Geral, representar a Administração Direta em

juizo, ativa e passivamente, promover sua defesa em todas e quaisquer ações judicial e

extrajudicial, além das atribuições sumárias descritas no Anexo lll desta lei.

Seção ll
Do lngresso

Art.21. O ingresso na carreira de Procurador do Município será por concurso

público de prova e títulos, por profissionais com formação em Direito, inscritos na Ordem dos

Advogados do Brasil, no pleno gozo de seus direitos políticos e civis, na primeira classe e

estágio (Classe l) definidos no Anexo V desta Lei.

Art. 22. O concurso público, com caráter eliminatorio e classificatorio será

composto das seguintes etapas.

| - prova escrita de conhecimentos específicos, teóricos e práticos;

ll - prova de títulos;

lll - avaliação psicologica, com análise de perfil para o cargo;

lV - exame médico ocupacional que poderá abranger todos os exames

pertinentes à aferição das condições de saúde fÍsica e mental dos candidatos.

Seção ll
Do Estágio Probatório

Art. 23. O servidor nomeado em caráter efetivo fica sujeito ao cumprimento do

estágío probatório de três anos de efetivo exercício no cargo, durante o qual terá seu

desempenho avaliado a cada seis meses, aplicando-se critérios, periodicidade e métodos a

serem definidos em regulamento proprio.

Seção lll
Da Avaliação de Desempenho

Art. 24. A avaliação de desempenho tem como finalidade acompanhar o

desenvolvimento pessoal e funcional do servidor, visando o aprimoramento das

potencialidades e a melhoria da qualidade dos serviços prestados.

Art. 25. O processo de avaliação de desempenho compreenderá a aferição do
patamar de atuação do servidor, no que se refere aos aspectos comportamentais e

profissionais, definidos em regulamento proprio.

sEÇÃo tv
Da Trajetoria da Carreira

Art. 26. O Procurador do Município será remunerado mensalmente pelo

vencimento constante na Tabela do Anexo V da presente Lei, acrescidas as promoções
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vertical por tempo de serviço, horizontal por merecimento, somadas as vantagens

permanentes, computados os adicionais e acréscimos, sendo assegurada a irredutibilidade

de vencimento e a revisão geral anual, sempre na mesma data, sem distinção de índices

entre os demais servidores públicos municipais.

Seção lll
Da Promoção Horizontal por Merecimento

Art.27. A promoção horizontal por merecimento é o avanço de um estágio na

mesma classe de vencimento, promovendo a elevação funcional do Procurador do

I\Iunicípio estável, dentro do respectivo cargo por critério de merecimento através da

avaliação de desempenho.

Parágrafo único. A promoção horizontal por merecimento será concedida,

observados os critérios específicos de merecimento, representado por letras (A), (B), (C),

(D), (E), (F), (G), (H), (l), (J), (K) e (L) identificadoras dos estágios e das posiçôes dispostas

em ordem crescente.

Art. 28. Para concessão da Promoção Horizontal por l/lerecimento deverá ser

observado o interstício de três anos de exercício efetivo no cargo.

Art. 29. A promoção horizontal por merecimento será efetivada mediante

avaliaçáo das competências, habilidades e desempenho das funções do cargo de

Procurador do Município, a qual será implementada a partir do mês subsequente ao mês de

aquisição da estabilidade, desde que se obtenha o resultado satisfatorio de oitenta por cento

nas avaliações anuais de desempenho.

Art. 30. E vedada a promoção horizontal por merecimento ao Procurador do

Município que, em cada um dos períodos bases de avaliação que compÕem o período para

concessão:

| - tiver sido'punido com repreensão, advertência ou suspensão;

ll - tiver mais de nove faltas não justificadas, consecutivas ou não;

lll - tiver mais de duzentos e quarenta dias de licença para tratamento de saúde,

consecutivos ou não, salvo por motivo de acidente de trabalho ou doença ocupacional;

lV - tiver mais de noventa dias de licença, consecutivos ou não, para

acompanhar pessoa da família em tratamento de saúde;

V - obter durante três períodos consecutivos de avaliação a Nota Global de

Desempenho - NGD inferior a setenta pontos;

Vl - tiver mais de noventa dias de licença sem vencimentos, licença para o

exercício de mandato eletivo ou afastamento para cumprimento de pena de reclusão.

Parágrafo único. A vedaçâo do inciso V não se aplica ao servidor efetivo
designado para o exercício de função gratificada ou nomeado em cargo em comissão.
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Seção lV
Da Promoção Vertical por Tempo de Serviço

Art. 31. A PromoÇão Vertical por Tempo de ServiÇo consiste na passagem de

uma classe para outra imediatamente superior, o qual será concedido por tempo de serviço

exclusivamente no regime estatutário, conforme tabela constante no Anexo V.

Art. 32. O ingresso nas Classes da carreira de Procurador do Município dar-se-á

nos seguintes termos:

| - Classe l, após nomeação e inÍcio do efetivo exercÍcio no cargo de Procurador

do Município, por aprovação em Concurso Público;

ll - Classe ll, após quatro anos de efetivo exercício;

lll - Classe lll, após oito anos de efetivo exercício;

lV - Classe lV, apos doze anos de efetivo exercício;

V - Classe V, apos dezesseis anos de efetivo exercício;

Vl - Classe Vl, após vinte anos de efetivo exercício;

Vll - Classe Vll, apos vinte e quatro anos de efetivo exercício;

Vlll - Classe Vlll, após vinte e oito anos de efetivo exercício;

lX - Classe Especial, a partir de trinta e dois anos de efetivo exercício.

§1o A concessão da promoção vertical a que o servidor tiver direito se dará a
partir do primeiro dia do primeiro mês subsequente ao término do período base de

aquisição.

Art. 33. Para fins de contagem de tempo para a concessão da promoção vertical

não será considerado o tempo proveniente dos seguintes afastamentos:

| - Afastamento automático por prisão;

ll - Licença para tratar de interesses particulares, acima de sessenta dias.

Art. 34. Terão os dias considerados para fins de contagem de tempo para

concessáo da promoção vertical, serão consideradas as seguintes licenças:

l. Licença para tratamento de saúde, até sessenta dias, consecutivos ou não;

ll. Licença por motivo de doença em pessoa da família, até quinze dias,

consecutivos ou não;

lll. Licença paternidade;

lV. Licença gestante;

V. Licença adotante;

Vl. Licença por motivo de cedência para exercer cargo em comissão;
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Vll. Licença para concorrer a cargo eletivo;

Vlll. Licença para exercer cargo eletivo;

lX. Licença para exercer a função pública de conselheiro tutelar;

X. Licença para serviço militar;

Xl. Licença prêmio

Art. 35. E vedada a promoção vertical ao Procurador do Município que, em cada

um dos períodos bases para concessão:

| - tiver sido punido com advertência ou suspensão, aplicados por processo

administrativo competente, no período base de aquisição da promoção vertical;

ll - tiver mais de doze faltas não justificadas, consecutivas ou não;

lll - tiver obtido NGD menor que setenta em qualquer uma das avaliações anuais

de desempenho realizadas no período base da promoção;

Parágrafo único. A vedação do inciso lll não se aplica ao servidor efetivo

designado para o exercício de função gratificada ou nomeado em cargo em comissão.

CAPITULO V
DAS VANTAGENS

Seção I

Do Adicional de Desempenho

Art. 36. Fica instituído o Adicional de Desempenho - ADD, no percentual de

cinco por cento sobre o vencimento mensal, vinculado a cada avaliação de desempenho e

devido pelo período de doze meses, com início no terceiro mês subsequente ao período

base da avaliação, ao servidor estável que houver obtido NGD maior ou igual a setenta.

§1o E assegurado o ADD, na forma deste artigo, ao Procurador do tr/unicípio

não avaliado dentro do período regulamentar, desde que não incorra nas hipoteses de

vedação previstas no art. 37, desta Lei.

§2o O pagamento do ADD a que se refere o caput deste artigo será devido apos

a conclusão da primeira avaliação anual de desempenho.

Art. 37. E vedada o adicional de desempenho ADD ao servidor que, em cada

um dos períodos bases de avaliação que compõem o período para concessão:

| - Tiver sido punido com repreensão, advertência ou suspensão;

ll - Tiver mais de três faltas não justificadas, consecutivas ou não;

lll - Tiver mais de trinta dias de licença para tratamento de saúde, consecutivos

ou não, salvo por motivo de acidente do trabalho ou doença ocupacional;

lV - Tiver mais de trinta dias de licença, consecutivos ou não, para acompanhar
pessoa da família em tratamento de saúde;

V - Tiver obtido NGD menor que setenta;
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Vl - Tiver mais de trinta dias de licença sem vencimentos ou licenÇa decorrente

de mandato eletivo ou classista;

Vll - Tiver mais de trinta dias de licença sem vencimentos, licença para o

exercício de mandato eletivo ou afastamento para cumprimento de pena de reclusão.

Vlll - Estiver cedido a orgãos externos ao [\Iunicípio, salvo para atender

necessidades da administração.

Seção I

Do Adicional por Título

AÉ. 38. Ao Procurador do Município estável que obtenha título de Tecnólogo,

Graduação, Pos-Graduação, [\Iestrado ou Doutorado, nas áreas afins ao cargo ou atuação,

será concedido adicional por título, de natureza permanente, que será remunerado na

seguinte conform idade:

| - Curso de Graduação, exceto a de Direito ou curso de Tecnologo, adicional de

cinco por cento, por título;

ll - Curso de Especializaçáo, com carga horária mínima de trezentas horas,

adicional de cinco por cento por título;

lll - Curso de Mestrado, adicional de dez por cento por tÍtulo;

lV - Curso de Doutorado, adicional de quinze por cento por título.

Parágrafo único. Competirá ao Procurador Geral analisar se o curso preenche

os requisitos elencados no caput, no tocante ao enquadramento às áreas afins ao cargo ou

a função.

Art. 39. Os percentuais estabelecidos no artigo anterior serão calculados sobre

os vencimentos e acrescidos à remuneração do servidor no mês subsequente à

apresentação do competente certificado, podendo ser computados mais de um certificado

da mesma modalidade de título, limitado ao percentual de trinta por cento.

Seção ll
Do Adicional por Capacitação

Art. 40. A participação em cursos de capacitaçáo compatível com o cargo,

proporcionará ao Procurador do Município um adicional por capacitação profissional de um

por cento a cada período de dois anos, contatos a partir da data da estabilidade cuja

somatória da carga horária deverá representar no mínimo oitenta horas.

§1o Serão considerados para fins de concessão do adicional apenas os eventos
de capacitação com carga horária individual igual ou superior a oito horas.

§2o A participação em evento de capacitação deverá ser comprovada através de

certificado, certidão, declaração de participação ou equivalente, sendo vedada a utilização
de um mesmo evento para concessão de mais de um adicional.

lili,li,
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§3o Serão considerados os eventos de capacitaçáo realizados há, no máximo,

três anos, contados do final do período base para aquisição.

§4' O percentual estabelecido no caput será calculado sobre os vencimentos e

acrescidos à remuneração do servidor no mês subsequente ao período aquisitivo.

Seção lll
Do Adicional para exercício de atividades fora do perímetro urbano

Art.41. O Procurador do Município lotado e prestando serviços em um dos

distritos administrativos, porém residindo no perímetro urbano ou em distrito diverso de onde

labora, perceberá um adicional de vinte e cinco por cento (25Yo) calculado sobre o

vencimento do servidor.

Seção lV
Do Exercício do Cargo em Comissão

Art. 42. O Procurador do lt/unicípio designado para o exercício de cargo em

comissão poderá optar pela remuneração do cargo em comissão ou pela remuneração de

seu próprio cargo, sendo que, optando por esta última, perceberá a diferença a título de

Gratificação de Função pelo exercício de Cargo em Comissão - GFC.

Parágrafo único. Na hipotese de o servidor optar pela percepção da

remuneração de seu proprio cargo e, sendo esse igual ou superior a setenta e cinco por

cento da remuneração do cargo em comissão, a GFC será o valor equivalente a quarenta

por cento do valor da remuneração do cargo em comissão em que foi nomeado.

Seção V
Da Função Gratificada

Art. 43. Para designação de Funções Gratificadas para o desempenho de

atividades de chefia, coordenação e supervisão e suas respectivas denominações,

atribuições e quantidades de vagas, serão aplicadas as regras estabelecidas na Lei

[\/unicipal no 3.800, de 2004, e seus regulamentos.

CAPíTULO VI
Da Qualificação Profissional

Art. 44. O Procurador do Município, dentro do seu dever de formação contínua,
deve frequentar cursos, encontros, seminários, simpósios, conferências, congressos e

outros processos de aperfeiçoamento ou de atualização por sua iniciativa ou quando

designado ou convocado pelo orgão competente, esse último preferencialmente dentro do

horário de trabalho.

Art. 45. A Procuradoria Geral do [t/unicípio poderá assegurar licença
remunerada, de até quatro anos, para os Procuradores do lVlunicípio, a tÍtulo de Licença
para Qualificação Profissional, sem prejuízo de seus vencimentos, na quantidade de, ao
menos uma vaga destinada ao servidor estável, para a realização de mestrado e uma para

doutorado.

1l
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§1o Poderão ser remanejadas, temporariamente, as vagas destinadas a uma

determinada modalidade de pós-graduação, quando houver vagas ociosas em uma

modalidade e demanda por vagas em outra, sendo que estas serão repostas ao quadro

inicial quando vagarem.

§2o Os Procuradores do tVlunicípio liberados para a formação em Mestrado e/ou

Doutorado na área de direito, ciências sociais, ou outra área afim, deverão permanecer no

quadro de servidores públicos municipais pelo dobro do tempo em que transcorreu a sua

licença.

§3o No caso de descumprimento do tempo previsto no parágrafo anterior, o

Procurador do ÍVlunicípio deverá devolver o valor da remuneração que percebeu durante o

período de licença, na proporção do tempo de permanência obrigatoria náo cumprido,

devidamente corrigido pelos mesmos índices de reajuste, reposições ou atualizações

salariais concedidas aos servidores públicos municipais.

Art. 46. E vedada a concessão da Licença para Qualificaçáo Profissional ao

Procurador do l/unicípio que, no período de dois anos que antecederem à data do

requerimento da licença:

a) receber qualquer penalidade disciplinar administrativa, aplicada por meio de

processo competente;

b) contar com mais de sessenta dias de licença não remunerada;

c) obter Nota Global de Desempenho - NGD inferior a noventa em algumas das

avaliações de desempenho realizadas no período;

d) apresentar mais de três dias de faltas injustificadas;

e) apresentar mais de noventa dias de licença para tratamento de saúde ou

acompanhamento de pessoa da família, consecutivos ou não.

Art. 47. E vedada a concessão da Licença para Qualificação Profissional por

período superior a dois anos ao Procurador do tVlunicípio que completar cinco sextos do

tempo de contribuição para sua aposentadoria

Art. 48. Fica a Administração Municipal autorizada a conceder aos servidores
flexibilidade, com dispensa de cumprimento da jornada de trabalho paa a realização de

cursos de aperfeiçoamento, qualificação, atualização, além de graduação, pós-graduação,

mestrado e doutorado, respeitando o interesse público e a continuidade dos serviços.

Parágrafo único. A dispensa fica condicionada ao requerimento direcionado ao
Procurador Geral, devidamente instruído com programação do curso, justificativa,
pertinência às atividades desenvolvidas pelo servidor o qual deliberará sobre o pedido.
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CAPITULO VII
Disposições Transitórias

Art. 49. Os ocupantes dos cargos de Advogado serão doravante denominados

de Procurador do Municio e serão regidos pelo presente Plano de Cargos e Carreira.

Art. 50. A implantação do presente plano de cargos, nos termos da presente lei

não representa, para qualquer efeito legal, inclusive para efeito de aposentadoria,

descontinuidade em relação aos cargos e às atribuições atuais desenvolvidas pelos

servidores ocupantes de cargos efetivos de Advogado.

Art. 51. Para implantação da presente lei, que dar-se-á automaticamente e, para

enquadramento nas classes da carreira, computar-se-á o tempo de serviço público

municipal prestado em qualquer cargo efetivo, da Administração Direta, lndireta, Autárquica

ou Fundacional do Município de Cascavel, conforme estabelecido a seguir:

| - servidores com tempo de serviço inferior a quatro anos serão enquadrados na

Classe l;

ll - servidores com tempo de serviço igual a quatro anos e inferior a oito anos,

serão enquadrados na Classe ll;

lll - servidores com tempo de serviço igual a oito anos e inferior a doze anos,

serão enquadrados na Classe lll;

lV - servidores com tempo de serviço igual a doze anos e inferior a dezesseis

anos, serão enquadrados na Classe lV;

V - servidores com tempo de serviço igual a dezesseis anos e inferior a vinte

anos, serão enquadrados na Classe V;

Vl - servidores com tempo de serviço igual a vinte anos e inferior a vinte e quatro

anos, serão enquadrados na Classe Vl;

Vll - servidores com tempo de serviço igual a vinte e quatro anos e inferior a vinte
e oito anos, seráo enquadrados na Classe Vll;

Vlll - servidores com tempo de serviço igual a vinte e oito anos e inferior a trinta e
dois anos, serão enquadrados na Classe Vlll;

lX - servidores com tempo de serviço igual a 32 anos ou mais, serão
enquadrados na Classe - Especial.

Art. 52. Para fins de enquadramento na presente lei e percepção automática do
Adicional por Título, serão considerados os certificados e/ou diplomas protocolados até
30/06/2019.

' Art. 53. Após um ano de vigência da presente lei, para fins de enquadramento e',1

,1 percepção do Adicional de Capacitação, serão considerados eventos de capacitação
:, Êalizados há, no máximo, cinco anos contados a partir da vigência desta lei e protocolados

,, ate a data de 31 de dezembro de 2Q20.

li
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Parágrafo único. Para percepção de Adicional de Capacitaçáo subsequentes,

serão considerados cursos realizados a partir da vigência desta lei, nos termos do art. 40.

Art. 54. Após um ano de vigência da presente lei, para fins de enquadramento e
percepção da Promoção Horizontal por Merecimento, será observada a tabela a seguir:

Art. 55. Após um ano de vigência da presente lei, terá direito a percepção do

Adicional de Desempenho, o servidor que cumprir as exigências do art. 36,

Art. 56. O servidor que, na implantação desta Lei, se encontrar em estágio

probatório, será enquadrado na Classe e Estágio lniciais (Classe I - A).

Disposições finais

Art. 57. A Procuradoria Geral do Município deverá instalar-se em local

determinado, específico, aparelhado e adequado, com instalaçÕes e comodidades

condignas as atividades de seus integrantes, para garantia de seu funcionamento e

proteção de seu acervo documental, material, bibliográfico e patrimonial.

Art. 58. Será adotado o Regime Jurídico Unico dos Servidores Públicos

Municipais em todas as situações que não forem disciplinadas por esta Lei.

Art. 59. Para fins de avaliação de desempenho, será adotado, subsidiariamente

os mesmos critérios, periodicidade e metodologia estabalecidas na Lei n" 3.800, de 2004,

até que a Procuradoria Geral do Í\4unicípio desenvolva e regulamente seu sistema proprio.

Art.60. Para eÍeito de cálculo de férias e terço constitucional e'13o salário,

considerar-se-á o vencimento de referencia e a média das vantagens variáveis ou

temporárias, percebidas nos respectivos períodos aquisitivos, corrigida em função de

eventuais reajustes das tabelas de vencimentos na ocasião do pagamento.

Art.61. É assegurada a oportunidade de promoção vertical por tempo de
serviço, horizontal por merecimento e Adicional de Desempenho ao Procurador do lVunicípio
que não tenha seu desempenho avaliado em virtude de estar afastado temporariamente do
cargo efetivo para exercício de cargo em comissão ou designado para as Funções
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Gratificadas previstas nesta Lei ou na Lei Municipal 3.800, de 2004, observadas as

vedações previstas em lei.

Art. 62. Os servidores ocupantes do cargo de Procurador que estiverem lotados

em outras secretarias, serão realocados na Procuradoria Geral do [t/unicípio, ficando

subordinados diretamente ao Procurador Geral.

Art. 63. Integram a presente Lei os seguintes anexos:

I - Anexo I - Organograma;

ll - Anexo ll - Quadro de atribuições cargos em comissão e agente político;

lll - Anexo lll - Atribuição do cargo efetivo;

lV- Anexo lV - Quadro de vagas;

V - Anexo V - Tabela de Vencimentos - Cargo Efetivo;

Vl - Anexo Vl - Tabela de Cargo em Comissão e Agente PolÍtico.

Art. 64. O Chefe do Poder Executivo, mediante ato proprio, completará a

estrutura administrativa estabelecida pela presente lei, criando os orgãos de nível

hierárquico menores que forem necessários, bem como estabelecerá o detalhamento e o

desdobramento operacional das atribuições e deveres de cada unidade de serviço.

Art.65. Ficam alterados parcialmente, os anexos le lll, da Lei n'6.792,de2017,
no que se refere ao organograma da Procuradoria Geral do Município, atribuições dos

cargos de procurador geral, procurador chefe, coordenador do Procon e Subprocurador
geral do Município.

Art. 66. O subsidio dos cargos em comissão previstos na presente lei,

observarão os limites, valores e codigos estabelecidos no anexo ll da lei n' 6.792, de 2017,
sendo reajustados na mesma periodicidade e percentual.

Art. 67. Os efeitos financeiros decorrentes desta Lei correrão à conta de dotação

orçamentária própria da Procuradoria Geral do Município.

Art. 68. Esta Lei entra em vigor em 0, revogando-se as

2017.disposições em contrário, em especia los

Leo Paranhos]
P Municipal
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do Prefeito Municipa!,
cavel, 08 de novembro de 2019.

e 16 da Lei no 6.792,
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MENSAGEM DE LEI
Excelentíssimo Presidente,

Nobres Vereadores (as).

Submeto à elevada apreciação dos Senhores Membros da Câmara

Municipal o anexo Projeto de Lei que "Dispõe sobre a organização da Procuradoria Geral do

Município de Cascavel e dá outras providencias".

A diretriz da proposição e o fortalecimento da estrutura jurídica deste

Município que, além de se alinhar com a reforma administrativa iniciada em 2017,
estabelece um regramento de melhor organização da Procuradoria Geral do Município de

modo a ampliar a análise das questões técnico-jurídicas desta municipalidade,
proporcionando, significativo aumento na eficácia das ações desenvolvidas, tanto na defesa
judicial, quanto na consultoria e assessoramento jurídico no âmbito administrativo.

O presente Projeto de Lei também vrsa alterar a denominação do cargo de

Advogado para Procurador do [Munícipio, observando a adequada nomenclatura e

adequando as atribuições do cargo estabelecidas na presente proposta, seguindo

tendência nacional de organização das carreiras jurÍdicas municipais.

As alterações constitucionais que se encontram em andamento e os

entendimentos jurídicos que delas decorrem demonstram a impossibilidade de manutenção

das carreiras típicas de Estado, como são as jurídicas por força de comando constitucional,

dentro de um único quadro geral de todos os servidores, como hoje se mantém estruturado
no [t/unicípio de Cascavel.

Por tal razáo e diante das especificidades e peculiaridades da carreira
jurídica, paru a propria melhoria das relações institucionais e da prestação do serviço
público, uma individualização de tratamento, com exigências, prerrogativas, slstema de

avaliaçáo e remuneração diferenciado dos demais servidores públicos, face às

responsabi

do cargo.

lidades que recaem ao profissional por ocasi de atividades típicas

Gabi
C

Leo Pqranhos,
[Vunicipal.P

Ao Excelentíssimo Vereador
ALÉCIO NATALTNO ESPíNOLA
Presidente da Câmara Municipal
Cascavel - Paraná.
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ANEXO II

QUADRO DE ATRIBUIÇOES DOS CARGOS EM COMTSSÃO E AGENTE POLÍTICO

PROCURADOR GERAL DO MUNIC Pto
Representar o l/unicípio de Cascavel em juízo ou fora dele, cabendo-lhe, receber
citaçÕes iniciais, notificaçÕes, comunicaçôes e intimaçÕes de audiências e de
sentenças ou acordãos proferidos nas ações ou processos em que o Município
seja parte ou, de qualquer forma, interessado e naqueles em que a Procuradoria
Geral do lVlunicípio deva intervir;
Dirigir a Procuradoria Geral do [Vlunicípio, superintender e coordenar suas
atividades e orientar-lhe a atuação;
Exercer as funçÕes estratégicas de planejamento, orientação, coordenação,
controle e revisão no âmbito de sua atuação, de modo a oferecer condiçÕes de
tramitação mais rápida de processos na esfera administrativa e decisoria;
Propor ação, contestar, desistir, transigir, acordar, confessar, compromissar,
receber e dar quitação, podendo interpor recursos nas açÕes em que o tt/unicípio
figure como parte;
Autorizar a não-propositura e a desistência de ação, a não-interposição de
recursos ou a desistência dos interpostos, bem como a não-execução de julgados
em favor do tt/unicípio de Cascavel, sempre que assim o reclame o interesse
público ou quando tais medidas se mostrarem contra-indicadas ou infrutíferas;
Reconhecer a procedência de ação judicial movida contra o lVunicípio de
Cascavel;
Consentir o ajuste de transação ou acordo e a declaração de compromisso,
quitação, renúncia ou confissão em qualquer ação em que o tVlunicípio de
Cascavel figure como parte;
Avocar, sempre que entender necessário ou que assim o exigir o interesse público,
o exame de qualquer ato, negocio ou processo administrativo envolvendo os
orgãos das AdministraçÕes Direta;
Avocar, quando entender cabível, processo administrativo, para fins de aprovação
do parecer ou exarar seu entendimento sobre o tema;
Avocar, quando entender cabível, a condução de processo judicial;
Propor ao Prefeito tMunicipal:
a)A anulação de atos administrativos municipais;
b) O ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo;

Examinar minutas de projetos de leis e decretos, bem como, se necessário, emitir
despachos e pareceres pertinentes;
Elaborar informaçÕes atinentes a normas legais que devam ser prestadas ao
Poder Legislativo, quando solicitadas;
Acompanhar as publicaçÕes de natureza legislativa;
Organizar e manter atualizada a coletânea de leis e decretos, através de
sistematização que permita consulta permanente e fácil;
Preparar fundamentalmente as razÕes de veto do Prefeito;
Expedir instruçÕes para a execução das leis, decretos e regulamentos;
Apresentar ao Prefeito relatorio anual de sua gestão;
Comparecer à Câmara Municipal, quando convocado e sob justificativa específica;
Gerir os recursos financeiros da Procuradoria Geral, definindo aplicação dos
mesmos;
Estabelecer, juntamente com a equipe responsável, parâmetros para a aquisição
de materiais de expediente e bens patrimoniais;
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XXII.

xxilt.

XXIV.

XXV.

XXVI.

XXVII.

XXVIII.

XXIX.

Estabelecer, juntamente com a equipe responsável, parâmetros para a

contratação de serviços de infraestrutura ou mão-de-obra terceirizada;
Elaborar, junto com a equipe responsável, diretrizes para tratamento e tramitação
de documentos, internos e externos à pasta;
Desenvolver indicadores de desempenho para avaliar as atividades da
Procuradoria Geral do tt/unicípio;
Estabelecer parâmetros de monitoria a fim de garantir a continuidade dos serviços
desenvolvidos pela Procuradoria Geral do [t/unicípio;
Aprovar Parecer Referencial, o qual terá a finalidade de expressar as conclusÕes
jurídicas sobre temas recorrentes, com força vinculante para todos os órgãos da
Administração Direta;
Expedir Resoluções e Orientação Normativa, com força vinculante para todos os
orgãos da Administração Direta;
Aprovar edição enunciados de súmulas administrativas resultantes de
jurisprudência iterativa dos tribunais;
Realizar outras tarefas afins.

SUBPROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO

AtribuiçÕes do cargo: Além de outras atividades delegadas pelo Procurador Geral do
[\Iunicípio:

L Substituir o Procurador Geral do tVlunicípio em suas faltas ou impedimentos,
ausências temporárias, férias, licenças ou afastamentos ocasionais;

ll. Assistir o Procurador Geral do t\Iunicípio no exercício de suas atribuiçÕes,
especialmente:

a) Na distribuição, às Procuradorias Especializadas, dos processos administrativos
encaminhados à Procuradoria Geral do tVunicípio;
b) Na reapreciação e/ou aprovação dos pareceres emitidos pelas Procuradorias
Especializadas;
c) Na representação do tt/unicípio de Cascavel em juízo ou fora dele

lll. Supervisionar os trabalhos das Procuradorias especializadas.
lV. Assessorar na análise de projetos de lei e demais atos normativos do interesse do

município.
V. Conduzir e acompanhar o assessoramento jurídico e a emissão de parecer sobre

questÕes que lhe forem submetidas.
Vl. Realizar outras tarefas afins.

PROCURADOR CHEFE - Procuradoria Consultiva e Judicial (PCJ);
Procuradoria de Licitações (PLC)

AtribuiçÕes do cargo: além de outras atividades delegadas pelo Procurador Geral:
l. Coordenar, supervisionar e conduzir o trabalho das procuradorias especializadas;
ll. Expedir instruçÕes normativas para execução das atribuiçÕes específicas da

respectiva procuradoria especia lizada',
lll. Conduzir o assessoramento jurídico e a emissão de pareceres sobre questÕes que

lhe forem submetidas;
lV. Aprovar os pareceres emitidos pelos Procuradores do IMunicípio, podendo, em caso

de não aprovação, emitir novo parecer.
V. Orientar nas açÕes de normatização e atualização de procedimentos, instruçÕes de

trabalho e legislaçÕes vinculadas à Procuradoria especializada.
Vl. Cumprir e fazer cumprir as disposiçÕes funcionais e legislação específicas atinentes

aos serviços prestados pela Procuradoria Especializada;
Vll. Promover e desenvolver açÕes para racionalização do trabalho, recursos humanos

e materiais disponÍveis.
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Vlll. Acompanhar e analisar as decisÕes judiciais e administrativas dos orgãos de
controle interno e externo em matérias pertinentes a sua área de atuação.

lX. Atender os encargos de consultoria e assessoramento jurídico que lhe forem
repassados pelo Procurador Geral do tMunicípio;

X. Realizar outras tarefas afins.

PROCURADOR CHEFE - Procuradoria de Defesa do Consumidor - Procon
Atribuições do cargo: além de outras atividades delegadas pelo Procurador Geral e
previstas e para os demais Procuradores Chefe, compete as seguintes atribuiçÕes:
l. Participar ativamente da elaboração de políticas do Sistema tVunicipal de Proteção
e Defesa do Consumidor;

ll. Planificar, implementar e executar a Política do Sistema Municipal de defesa dos
direitos e interesses dos consumidores;

lll. Recepcionar, examinar, estimar e realizar os encaminhamentos necessários de
consultas, denúncias e sugestões efetuadas por consumidores, entidades
representativas ou pessoas jurídicas de direito público ou privado a fim de responder
adequadamente ao requerido;

lV. Dispor orientação complementar, a quem buscar o serviço, sobre direitos e
garantias do consumidor;

V. Realizar diligências a fim de fiscalizar denúncias, encaminhando à assistência
judiciária e/ou ao tMinistério Publico, quando couber, as situaçÕes de relaçÕes de
consumo não resolvidas administrativamente;

Vl. Conduzir ao lt/inistério Público fatos relacionados a crimes contra as relaçÕes de
consumo e/ou referentes a atos delituosos quanto aos direitos difusos, coletivos e
individuais homogêneos dos consumidores;

Vll. Realizar e participar de palestras, campanhas, feiras, debates e demais açÕes
voltadas à defesa do consumidor;

Vlll. Promover a inclusão de temas correlatos a Educação para o Consumo no currículo
das disciplinas do Sistema tVlunicipal formal de ensino, buscando formar e informar as
relaçÕes de consumo;

lX. Divulgar e fazer divulgar os direitos do consumidor nos canais de comunicação e
também por meio de publicações proprias, elaboradas para esta finalidade;

X. Requerer, se necessário à proteção do consumidor, a participação de outros orgãos
e entidades da administração pública municipal direta ou indireta;

Xl. Estimular a organização da sociedade para a criação de entidades de defesa do
consumidor, notadamente sem fins lucrativos;

Xll. Fomentar a concepção e o desenvolvimento de instituiçÕes municipais publicas
voltadas a informação e defesa do consumidor;

Xlll. Participar da elaboração e desenvolvimento de programas, estudos e pesquisas na
área de defesa do consumidor;

XlV. Examinar produtos e verificar a realização de serviços, diretamente ou mediante
contratação de pessoal especializado, divulgando os resultados;

XV. Disponibilizar aos consumidores os meios que lhes permita verificar os menores
preÇos dos produtos básicos;

XVl. Remeter citaçÕes aos fornecedores de produtos e/ou prestadores de serviços para
que esclareçam os fatos quanto à eventuais reclamaçÕes apresentadas pelos
consumidores e compareçam às audiências de conciliação marcadas, conforme
previsto no Artigo 55, § 40 da Lei 8.078/90;

XVll. lnstaurar, instruir, analisar e concluir processos administrativos para apurar
infraçÕes à Lei 8.078/90;
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Xvlll. Atuar em conflitos de consumo, mediando as relaçÕes entre consumidor e

fornecedor e designando audiências de conciliação, quando couber;
XlX. Encaminhar à Defensoria Pública do Estado os consumidores que efetivamente

necessitem de assistência jurídica em situaçÕes de consumo;
XX. Desenvolver e implementar convênios ou consórcios públicos com outros

tVlunicípios voltados à defesa do consumidor;
XXl. Garantir o cumprimento da Lei no 8.078i90 (Codigo de Defesa do Consumidor) e do

Decreto Federal no 2.181197 (regulamentador da Lei no 8.078/90) e demais legislação
complementar;

XXll, Expedir instruçÕes e outros atos administrativos que tenham por objeto disciplinar e
manter em perfeito funcionamento os serviços do PROCON;

XXlll. Fomentar atividades de cooperação técnica, operacional e financeira com orgãos da
União, Estados, Distrito Federal, [Vlunicípios ou entidades privadas, buscando
apreciação e autorizaçáo do [\Iunicípio na firmação dos respectivos instrumentos de
convênio;

XXIV. Observar a evolução de questÕes e processos judiciais amparados pelo PROCON
no cumprimento de sua aspiração na defesa e proteção do consumidor, junto ao foro
e orgão competentes, administrando a regularidade e tempestividade dos atos
cabíveis;

XXV. Emitir certidões, notificações, representações e demais atos oficiais expedidos pelo
PROCON;

XXVI. Remeter aos orgãos competentes ocorrências lesivas às normas de defesa do
consumidor que impliquem em sanções de nalureza civil e penal;

XXV|l. Remeter a Procuradoria Geral do Município, conforme prazos orientados por
aquele órgão, relatorio mensal das atividades realizadas pelo PROCON de
Cascavel, detalhando consultas e reclamaçÕes, tais como assessoria e trabalhos
técnicos prestados e demais atividades, comunlcando ainda a celebração de
convênios, acordos ou trabalhos desenvolvidos com a participação de outras
instituiçÕes de proteção e defesa do consumidor;

XXV|ll. Elaborar e difundir cadastro municipal de reclamaçÕes, registrando dados de
fornecedores ou prestadores de serviços, devidamente fundamentadas, referentes
ao art. 44 da Lei no 8.078/90, remetendo copias ao Departamento de Proteção e
Defesa do Consumidor, da Secretaria de Direito Econômico do tVlinistério da
Justiça, e ao PROCON/PR, quando couber;

XXIX. Manter cadastro de reclamações atualizado e aberto à consulta da população;
XXX. Prestar orientação sobre direitos do consumidor ao público em geral;
XXXI, Planejar atividades de pesquisa, controle e avaliação da qualidade do

atendimento prestado pelo orgão;
XXX|l. Proceder à análise sistemática de dados estatísticos das atividades do PROCON,

registrando os indicadores necessários para informação, controle e avaliação dos
projetos, programas e atividades realizadas pelo orgão;

XXX|ll. Fornecer subsídio técnico à área do atendimento e fiscalização, mantendo
informações atualizadas sobre atividades desenvolvidas para a defesa dos direitos
dos consumidores;

XXXIV. Acompanhar e quando necessário, realizar, juntamente com os coordenadores,
as avaliaçÕes de desempenho dos servidores membros das respectivas equipes de
trabalho;

XXXV. Realizar outras tarefas afins.

GERENTE DE DIVISÃo
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Atribuições do cargo:
l. Planejar as atividades da divisão e unidades subordinadas, estabelecendo

prioridades e critérios na execução dos trabalhos;
ll. Coordenar, supervisionar e controlar as atividades da divisão, avaliando e

acompanhando os resultados;
lll. lmplementar e verificar índices de desempenho;
lV. Controlar os métodos e processos para que os índices de desempenho sejam

alcançados;
V. Administrar os recursos financeiros e materiais colocados disponibilizados à

divisão no que concerne ao uso racional e aplicabilidade, sejam recursos
orçamentários, bens e equipamentos ou materiais de consumo;

Vl. Controlar e reduzir os custos;
Vll. Cumprir e fazer cumprir regras e normas e legislações municipais;
Vlll. Fazer respeitar e cumprir as normas de segurança, quando couber;
lX. Responder às solicitaçÕes dos níveis hierárquicos superiores;
X. Emitir informaçÕes e pareceres técnicos em atendimento aos requerimentos de

outros entes públicos e publico em geral;
Xl. Gerenciar equipes na unidade de trabalho;
Xll. Propor e implementar o aperfeiçoamento das técnicas de execução dos

trabalhos;
Xlll. Coordenar e acompanhar as atividades da divisão, distribuindo tarefas e

avaliando resultados, visando assegurar o controle e a execução dos serviços
de acordo com o planejado;

XlV. Assessorar os superiores hierárquicos, Conselhos e ComissÕes ligadas à
IVlunicipalidade nos assuntos relacionados à sua área de atuação, atendendo
às solicitaçÕes e prestando esclarecimentos, quando couber;

XV. ldentificar situaçôes e/ou problemas administrativos, propondo o
desenvolvimento de estratégias a fim de garantir a continuidade dos serviços
prestados pela divisão;

XVl. Acompanhar as negociações de acordos e dissídios sindicais, quando couber;
XVll. Atender os servidores nas questÕes relativas do vínculo de trabalho, dirimindo

duvidas e prestando informaçÕes sobre normas, procedimentos, prazos,
documentação, direitos e deveres, bem como recolhendo e entregando
documentos, quando couber, a fim de propiciar um ambiente harmônico e o fiel
cumprimento à legislação;

(Vlll. Elaborar relatorios das atividades do setor, fornecendo subsídios técnicos sobre
dados numericos e evolução dos índices, analisando e emitindo pareceres, a
fim de manter arquivo de informaçÕes atualizado;

XlX. Acompanhar atividades relativas à aquisição de bens e contratação de serviços,
acompanhando os processos licitatorios, quando couber;

XX. Acompanhar, ou delegar, o recebimento de bens ou prestação de serviços,
avaliando condiçÕes e especificações e a forma e local de armazenamento,
examinando o controle de entrada e saída de acordo com as requisiçÕes,
assim como a necessidade de reposição de estoque, quando couber;

XXl. Coordenar e acompanhar o inventário físico dos bens patrimoniais, emitindo
relatorios com o objetivo de zelar pela preservação dos bens do orgão ao qual
estiver vinculado;

XXll. Realizar as avaliaçÕes de desempenho dos servidores membros das
respectivas equipes de trabalho;

xxttt. Realizar outras tarefas afins.
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ANEXO III

PROCURADOR DO MUNIC|PIO
AtribuiçÕes sumárias do cargo de Procurador do tMunicípio: além de outras atividades
delegadas pelo Procurador Geral.
l. zelar pelo cumprimento da Constituição da República Federativa do Brasil, da
Constituição Estadual do Paraná, da Lei Orgânica l\4unicipal e ordem jurídica como
um todo, bem como, pelos preceitos fundamentais delas decorrentes;

ll. promover a cobrança judicial e extrajudicial da dívida ativa e dos demais
créditos do tVunicípio;

lll. apreciar os processos de licitação, as minutas de contratos, convênios, termos de
parceiras, acordos e demais atos relativos a obrigaçÕes assumidas pelos orgãos da
administração direta do Poder Executivo;

lV. apreciar atos que impliquem na alienação do patrimônio imobiliário municipal,
bem como autorização, permissão e concessão de uso;

V. Assessorar e prestar consultoria aos orgãos da Administração Direta;
Vl. praticar atos, em consonância com o que for de sua atribuição e obedecer

hierarquia administrativa;
Vll. representar o Município de Cascavel e prover a defesa de seus interesses em

qualquer instância judicial, nas causas em que for autor, réu, assistente, opoente,
terceiro interveniente ou, por qualquer forma, interessado, ressalvadas as
competências do Procurador Geral do tVlunicípio;

Vlll. propor ação, desistir, confessar, compromissar, receber e dar quitaçáo,
quando autorizado pelo Procurador Geral do tt/unicípio

lX. emitir parecer sobre questÕes jurídicas que lhe sejam submetidas pelo
Procurador Geral do Município

X. assessorar a administração pública municipal nos atos relativos à aquisição,
alienação, cessão, aforamento, locação, entrega e outros concernentes a imoveis
do patrimônio do tt/unicípio;
Xl. representar a administração pública municipal direta junto aos orgãos

encarregados da fiscalização orçamentária e financeira do trlunicípio;
Xll. examinar as ordens e sentenças judiciais cujo cumprimento dependa da

autorização do Prefeito ou de outra autoridade do lrlunicípio;
Xlll. promover, junto aos orgãos competentes, as medidas destinadas à cobrança

da dívida ativa do tt/unicípio;
XIV. minutar contratos, convênios, acordos e, quando solicitado, exposição de

motivos, razões de veto, memoriais ou outras quaisquer peças de natureza
jurídica;

XV. preparar as informaçÕes que devam ser prestadas em mandado de segurança
pelo Prefeito e Procurador Geral do tVunicípio, e supervisionar a elaboração de
informaçÕes nos mandados de segurança impetrados contra as demais
autoridades municipais;

XVl. propor ao Prefeito, por intermédio do Procurador Geral do tMunicípio, projetos
e alteraçÕes de atos legislativos, revogação ou declaração de nulidade de atos
administrativos;

XVll. representar, por designação do Procurador Geral do [/unicípio, a
administração pública municipal junto ao Conselho de Contribuintes do
tVunicípio;

XVlll. zelar pela observância das leis e atos emanados dos poderes públicos;
XlX. promover açÕes civis públicas para a p roteção do patrimônio público e social,

, do consumidor e de outros interessesdo meio ambiente, das finanças públicas
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difusos e coletivos, e açÕes de improbidade administrativa, ou a habilitação
lt/unicipal, como litisconsorte de qualquer das partes nessas ações;

XX. desenvolver a advocacia preventiva tendente a evitar demandas judiciais e
contribuir para o aprimoramento institucional da administração publica, inclusive
mediante a elaboração de projetos de lei e de outros diplomas normativos;

XXl. propor ao Procurador Geral, a edição enunciados de súmula administrativa ou
instruçÕes normativas, resultantes de jurisprudência iterativa dos tribunais.

XXll. Realizar outras tarefas afins.
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ANEXq lV - QUApRO pF VAGAS

CARGO VAGAS CH/S R$ SIMBOLO

Procurador do Município 28 40 8.287,00 Classe - IA
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CASCAVEL
GOVERNO MUNICIPAL

Secretaria de Finanças

DECLARAçÃO ORçAMENTÁRIA FINANCEIRA

Declaro, para fins previstos nos artigos 15 e 16 da Lei Complementar no 101,

de 04 de maio de 2000, que o Anteprojeto de Lei em anexo, que tem por objetivo a

organização da Procuradoria Geral do Município, tem adequação orçamentária com a

Lei Orçamentária Anual para 2019 e compatibilidade com o Plano Plurianual e com a

Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2019.

RESUMO DO TMPACTO ORçAMENTÁRO E FTNANCETRO

"oRGANTZAçÃO DA GARRETRA DE PROCURADOR DO MUNTCíPIO"

Leonaldo os da Silva

G

I

2019 2020 2021

Custo Atual da Folha
1.521.020,24 4.315.064,74 4.624.330,63

Custo com lmplantação de nova
Tabela de Vencimentos 1.521.020,24 6.133.899,71 6.700.032,36

Total do lmpacto Orçamentário 1.8í8.834,97 2.075.701,73

ete do Prefeito Municipal
l, 17 de outubro de 201

P Municipal
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DEMoNsrRATtvo DE tMpActo onçauerurÁnto
MTNUTA DE ANTEIRoJETo DE tEr - oRGANTzAçÃo DA pRocuRADoRtA 6ERAI oo MUNtcípro

1 CUSTO DA FOLHA DOS ADVOGADOS COM A ATUAT TABELA DE VENCIMENTOS

cusro coM rMptANTAcÃo DE NovA TABELA DE vENCtMENToS E AUMENTo

DE20% NO VENCIMENTO INICIAL DA CARREIRA

7.52L.020,24 4,375.064,74 4.624.330,63

' CuÍo de 2019: ProJeção da Folha de Setembro e Dezembro, inclusive 13'Salário.

Metodologia

Para o cálculo do impacto orçamentário, é calculado, individualmente e mês a mês, o custo da remuneração dos servidores e das

obrigações patronais, sempre concedendo na competência de maio a revisão anual e na competência de novembro o pagamento do décimo
terceiro salário.

Para a revisão anual de 2020 e de 2O2Lfoi considerado o percentual de5%para reajuste geral.

Ação 1) Custo com a atual tabela de vencimentos dos Advogados.

Atualmente, a carreira do cargo de Advogado está contemplado na Lei n" 3.800/2004

Ação 2) Custo para implantação de nova tabela e aumento de 20% no vencimento inicial do cargo de Advogados a partir de

JANETRO/2020.

Minuta de anteprojeto de Lei que trata sobre a

Município (alteração na nomenclatura do cargo de Advogado).
da PGM bem como a organização da carrelra de Procurador do

Nesta Lei estará previsto uma nova tabela de venci de carreira;

POHL
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