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PORTARIA NORMATIVA Nº 001/2022  
 

Estabelece regras e diretrizes para atuação dos Procura-
dores Municipais, Assessores Jurídicos, Advogados Pres-
tadores de Serviços de Assessoria e Consultoria Jurídica 
e/ou Advogados, que atuam nas áreas que trata nas áreas 
de que trata a Lei nº 176, de 24 de maio de 2018, no âm-
bito da Administração Pública Municipal. 

 
 
 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITUPIRANGA, no uso de suas atribuições constitu-

cionais e nos termos da Lei Orgânica deste Município; 

CONSIDERANDO que a necessidade de contratação de profissional especializado para pres-

tacação de assessoria jurídica ocorre em razão da ausência de procuradores efetivos no quadro 

de pessoal da Prefeitura Municipal de Itupiranga; 

CONSIDERANDO o disposto na Lei Municipal nº 176, de 24 de maio de 2018 que institui a  

organização e estruturação da Procuradoria do Município e cria o cargo de Procurador Munici-

pal e ainda os princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e 

supremacia dos interesses públicos. 

 

DETERMINA:  

Art. 1º Todos os Procuradores Municipais, Assessores Jurídicos, Prestadores de Serviços de 

Assessoria e Consultoria Jurídica e/ou Advogados terão exercício e serão lotados na Procurado-

ria Geral do Município de Itupiranga, podendo, no entanto, serem remanejados segundo a con-

veniência, necessidade e interesse público, pelo Procurador Geral para a prestação de serviço 

em sua área, diretamente nas Secretarias integrantes do Quadro Organizacional da Administra-

ção Direta do Município. 

 

Art. 2º Constituem requisitos necessários à nomeação e contratação de Procuradores Munici-

pais, Assessores Jurídicos, Prestadores de Serviços de Assessoria e Consultoria Jurídica e/ou 

Advogados: 

I - idoneidade moral;  

II - conduta funcional compatível com o exercício e grau de responsabilidade do cargo de Pro-

curador Municipal;  

III - assiduidade;  

IV - disciplina;  
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V - responsabilidade;  

VI - eficiência.  

VII - conhecimento técnico jurídico.  

VIII - proficiência no cumprimento de suas tarefas e obrigações, inclusive com rígida observân-

cia dos prazos processuais; 

 

Art. 3º - São deveres dos Procuradores do Município, Advogados e Assessores Jurídicos que 

atuarem na Administração Pública Municipal:  

I - desempenhar com zelo e presteza, dentro dos prazos, os serviços a seu cargo;  

II - ter irrepreensível conduta na vida pública e particular, pugnando pelo prestígio da classe, da 

administração pública e da Justiça, bem como velando pela dignidade de suas funções;  

III - comparecer ao seu local de trabalho e ocupar-se das tarefas do seu cargo, durante o horário 

de expediente.  

Art. 4º - Os serviços prestados mediante contratação de Prestadores de Serviços de Assessoria e 

Consultoria Jurídica e/ou Advogados deverão ser prestados mediante assessoria presencial na 

sede da Procuradoria Geral do Município, e também por meio de consultoria na sede da empre-

sa/escritório do contratado (a), sempre que se fizer necessário e houver demandas, devendo 

constar cláusula expressa no contrato administrativo de prestação de serviços.  

Art. 5º - A contratação de Prestadores de Serviços de Assessoria e Consultoria Jurídica e/ou 

Advogados será realizada com a autorização do Prefeito Municipal, que designará as atribuições 

e a área de atuação jurídica de cada contratado (a); 

Art. 5º Todos os Procuradores Municipais efetivos deverão cumprir o disposto na Lei Munici-

pal nº 176, de 24 de maio de 2018 que institui a  organização e estruturação da Procuradoria do 

Município e cria o cargo de Procurador Municipal e ainda os princípios de legalidade, impessoa-

lidade, moralidade, publicidade, eficiência e supremacia dos interesses públicos. 

 
Gabinete do Prefeito Municipal de Itupiranga, Estado do Pará, aos 14 dias do mês de janeiro de 

2022. 

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA- SE. 
 
 
 

__________________________ 
BENJAMIN TASCA 

Prefeito Municipal   


