
 

TABELA DE CARGO 
 

Cargo Pré-requisitos 
Total 
de 

vagas  

Vencimento 
Base 

Carga 
Horária 

Síntese das Atividades 

Procurador 
Municipal  

Bacharel em 
Direito com 
Registro na 

OAB 

06 

R$ 7.500,00 
+  

acréscimo de 
até 100% no 
vencimento, 
conforme 
Legislação 
Municipal 

 

 
40 horas 

(semanais)  

I - dirigir a Procuradoria Geral do Município, 
superintender e coordenar suas atividades e orientar-lhe 
a atuação;  
II - despachar com o Prefeito Municipal;  
III - representar o Município, quando convocado pelo 
Prefeito, nas reuniões e assembleias;  
IV - decidir sobre a desistência de ações e a não 
interposição de recursos nos feitos em que o Município 
for parte;  
V - autorizar a realização de acordos ou transações, em 
juízo, para terminar o litígio, nos termos da Lei;  
VI - autorizar a realização de acordos extrajudiciais nas 
desapropriações promovidas pelo Município, mediante 
autorização do Prefeito;  
VII - exarar despacho conclusivo nos processos 
administrativos e judiciais de interesse do Município 
submetidos à Procuradoria;  
VIII - deliberar sobre a orientação jurídica das 
fundações e autarquias do Município; 
IX - requerer a quaisquer autoridades informações ou 
esclarecimentos concernentes a assuntos que lhes 
sejam afetos;  
X - designar Procuradores do Município para 
acompanhar processos de interesse do Município e 



propor ações em casos específicos;  
XI - indicar, nos afastamentos, os substitutos dos 
ocupantes de função gratificada;  
XII - estabelecer, mediante conveniência administrativa, 
regime de compensação semanal de jornada aos 
Procuradores do Município;  
XIII - aprovar o Regimento Interno da Procuradoria 
Geral do Município;  
XIV - baixar portarias, instruções e ordens de serviços;  
XV - propor ao Prefeito Municipal a realização de 
concurso público para preenchimento de cargos 
eventualmente criados ou vagos;  
XVI - propor ao Prefeito Municipal a outorga de efeito 
normativo a parecer exarado pela Procuradoria Geral do 
Município e velar pelo seu respectivo cumprimento;  
XVII - propor ao Prefeito Municipal a declaração de 
nulidade ou a revogação de atos da Administração 
Pública;  
XVIII - elaborar a proposta orçamentária da 
Procuradoria Geral do Município;  
XIX - elaborar o relatório anual da Procuradoria Geral 
do Município;  
XX - dar posse, na ausência do Prefeito, aos 
Procuradores do Município;  
XXI - julgar os recursos interpostos contra as decisões 
administrativas do PROCON;  
XXII - desempenhar outras atribuições cometidas por 
Lei ou ato do chefe do Poder Executivo.  

 


