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INSTRUÇÃO NORMATIVA SJU N° 054/2016 

 

DISPÕE SOBRE AS ROTINAS E PROCEDIMENTOS, A SEREM 

OBSERVADOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSOS 

ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO 

DE SÃO GABRIEL DA PALHA. 

 

VERSÃO: I 

APROVAÇÃO EM: 02 DE MAIO DE 2016 

ATO DE APROVAÇÃO: DECRETO Nº 300, DE 02 DE MAIO DE 2016 

UNIDADE RESPONSÁVEL: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO 

E/OU PROCURADORIA GERAL NO ÂMBITO DO PODER LEGISLATIVO. 

 

O CHEFE DO PODER EXECUTIVO DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas pelo inciso VIII, do art. 70, da Lei Orgânica Municipal;  

 

A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, no uso de suas atribuições que lhe 

conferem os arts. 31, 70 e 74 da Constituição Federal, arts. 29, 70 e 76 da Constituição Estadual e 

arts. 56 e 59 da Lei Orgânica do Município de São Gabriel da Palha;  

 

Considerando a Lei Municipal nº. 2.316, de 25 de julho de 2013, que Dispõe sobre o Sistema 

de Controle Interno do Município de São Gabriel Da Palha e dá Outras Providências;  

 

Considerando a Lei Municipal nº. 2.336, de 19 de setembro de 2013, que Estrutura a Unidade 

Central de Controle Interno do Poder Legislativo e dá Outras Providências; 

 

Considerando a Lei Municipal nº. 2.337, de 19 de setembro de 2013, que Estrutura a Unidade 

Central de Controle Interno do Poder Executivo e dá Outras Providências;      

 

Considerando o disposto no Decreto nº. 422, de 31 de julho de 2013, que Regulamenta a 

aplicação da Lei nº. 2.316, de 25 de julho de 2013; e 

 

Considerando o Ato nº. 04, de 24 de setembro de 2013, que regulamenta a aplicação da Lei nº. 

2.316, de 25 de julho 2013, que Dispõe sobre o Sistema de Controle Interno do Município de São 

Gabriel da Palha e dá outras providências. 

 

RESOLVE: 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS 

 

Art. 1º A finalidade desta Instrução Normativa é dispor sobre as rotinas e procedimentos a 

serem observados para a realização de processos administrativos e judiciais no âmbito do Município 

de São Gabriel da Palha. 

 

Art. 2º Esta Instrução Normativa abrange todas as Unidades da Administração Direta e Indireta 

dos Poderes Executivo e Legislativo do Município de São Gabriel da Palha. 

 

CAPÍTULO II 

DOS CONCEITOS 

 

Art. 3º Para os fins desta Instrução Normativa considera-se: 

 

I – Processo: é o conjunto de documentos reunidos e acumulados no decurso de uma ação 

administrativa ou judiciária, seguindo tramitação, em que recebe pareceres, anexos e despachos. É 

http://www.legislacaoonline.com.br/saogabriel/images/leis/html/O72006.html#a56
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todo documento interno ou externo, devidamente protocolado que pela natureza do assunto venha a 

ser objeto de decisão, ou seja, é uma sequência de atos que visam a produzir um resultado e, no 

contexto jurídico estão previstos em leis ou em outros dispositivos vigentes; 

II – Processo Administrativo: uma série de atos, lógica e juridicamente concatenados, 

dispostos com o propósito de ensejar a manifestação de vontade da Administração;  

III – Processo Judicial: é uma série de eventos pré-determinados e ordenados em lei que 

permite ao cidadão ou ao Estado requerer a tutela jurisdicional de um direito qualquer;  

IV – Unidade Responsável: refere-se à Procuradoria Geral do Município no âmbito do Poder 

Executivo e/ou Procuradoria Geral no âmbito do Poder Legislativo;  

V – Unidades Executoras: todas as demais Secretarias e respectivas divisões da Estrutura 

Organizacional dos Poderes Executivo e Legislativo, que se submete a esta Instrução Normativa; e 

VI – Protocolo: é o Setor da Administração Pública responsável pelo recebimento, registro, 

controle da tramitação e expedição de documentos, com vistas ao fornecimento de informações aos 

usuários internos e externos. 

 

CAPÍTULO III 

DAS RESPONSABILIDADES 

 

Art. 4º Compete a Procuradoria Geral do Município no âmbito do Poder Executivo e/ou 

Procuradoria Geral no âmbito do Poder Legislativo, como unidade responsável pela Instrução 

Normativa:  

 

I – Promover a divulgação e implementação da Instrução Normativa; 

II – Promover discussões técnicas com as Unidades Executoras, com a Controladoria Geral do 

Município no âmbito do Poder Executivo e/ou Núcleo de Controle Interno no âmbito do Poder 

Legislativo, para definir as rotinas de trabalho e os respectivos procedimentos de controle que devem 

ser objeto de alteração, atualização ou expansão; e 

III – Fornecer informações aos órgãos de controle interno e externo, quando solicitado. 

 

Art. 5º Compete as Unidades Executoras:  

 

I – Atender à solicitação da Procuradoria Geral do Município no âmbito do Poder Executivo 

e/ou Procuradoria Geral no âmbito do Poder Legislativo por ocasião de alterações na Instrução 

Normativa, quanto ao fornecimento de informações e à participação no processo de elaboração;  

II – Alertar a Procuradoria Geral do Município no âmbito do Poder Executivo e/ou 

Procuradoria Geral no âmbito do Poder Legislativo sobre alteração que se faz necessária na rotina de 

trabalho, objetivando a sua melhoria, tendo em vista, principalmente, o aprimoramento do 

procedimento de controle e o aumento da eficiência operacional; e 

III – Manter a Instrução Normativa à disposição de todos os servidores da Unidade, velando 

pelo seu fiel cumprimento, em especial quanto aos procedimentos de controle e padronização na 

geração de documentos, dados e informações. 

 

Art. 6º Compete a Controladoria Geral do Município e/ou Núcleo de Controle Interno: 

 

I – Orientar os servidores envolvidos nos procedimentos estabelecidos por esta Instrução 

Normativa, sempre que solicitado;  

II – Fiscalizar a aplicação desta Instrução Normativa; e  

III – Guardar sigilo sobre dados e informações obtidos em decorrência do exercício de suas 

funções e pertinentes a assuntos sob a sua fiscalização, utilizando-os exclusivamente para a 

elaboração de relatórios ou para expedição de recomendações.  

 

CAPÍTULO IV 

DOS PROCEDIMENTOS 

SEÇÃO I  

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 
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Art. 7º Todo processo administrativo, acostado ou não de anexo, deve iniciar-se de ofício ou a 

pedido do interessado, protocolado junto ao Protocolo Geral. O requerimento inicial do interessado 

deve ser formulado por escrito e conter os seguintes dados: 

 

I – Órgão ou Autoridade Administrativa a que se dirige;  

II – Identificação do interessado ou de quem o represente, contendo os seguintes dados:  

a) Sendo pessoa física: nome completo, estado civil, número do CPF e de documento de 

identidade, endereço residencial completo incluindo o CEP e, se possível, e-mail e número de 

telefone;  

b) Sendo pessoa jurídica: razão social, número do CNPJ e da inscrição estadual, endereço 

completo da sede e, se possível, e-mail e número de telefone; e 

c) Sendo servidor público municipal: nome completo, cargo/função ocupado, número do CPF e 

da matrícula funcional, Secretaria/Departamento/Setor em que está lotado. 

III – Formulação do pedido, com exposição dos fatos e de seus fundamentos; e 

IV – Data e assinatura do requerente ou de seu representante, quando autorizado legalmente. 

 

Art. 8º O parecer administrativo exarado por Procurador Municipal será rubricado em todas as 

suas páginas e assinado na última página; 

 

Art. 9º Na Procuradoria Geral do Município no âmbito do Poder Executivo e/ou Procuradoria 

Geral no âmbito do Poder Legislativo, considera-se manifestação jurídica: Parecer e Enunciados. 

 

Art. 10. O Procurador Municipal deve emitir parecer jurídico sobre matéria de interesse da 

Administração, submetida ao seu juízo, respondendo, inclusive, consulta jurídica formulada pelas 

Unidades Administrativas e servidores, bem como manifestação em processo administrativo que lhe 

for encaminhado. 

 

Art. 11. Quando o parecer contrariar orientação adotada em precedente, o parecerista deverá 

enfrentar fundamentadamente as razões que embasaram a orientação anterior, devendo o parecer ser 

encaminhado ao Procurador Geral para referenciar novo posicionamento.  

 

Art. 12. O parecer emitido pela Procuradoria Geral do Município no âmbito do Poder 

Executivo e/ou Procuradoria Geral no âmbito do Poder Legislativo pode ter efeito normativo, quando 

aprovado pelo Chefe do Poder Executivo e/ou Poder Legislativo, assim como o Enunciado por ela 

editado, será publicado, devendo ser cumprido por todas as Unidades da Administração Pública 

Municipal. 

 

SEÇÃO II 

PROCESSO JUDICIAL 

 

Art. 13. A Procuradoria Geral do Município no âmbito do Poder Executivo e/ou Procuradoria 

Geral no âmbito do Poder Legislativo será a Unidade responsável pelas ações judiciais propostas pela 

Prefeitura e/ou Câmara Municipal, e pelas que estes Entes fizerem partes. 

 

§ 1º O acompanhamento da ação judicial se iniciará no momento da propositura de um 

processo judicial ou através da citação/notificação da Prefeitura e/ou Câmara como parte em 

processo judicial.  

 

§ 2º A citação recebida será imediatamente autuada ao processo de acompanhamento da ação 

judicial respectiva. 

 

Art. 14. A intimação ou citação recebida será encaminhada ao Procurador designado para atuar 

no processo judicial, cabendo à Procuradoria Geral designar a atuação do Procurador para 

acompanhar o andamento do processo judicial. 
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Art. 15.  Entendendo qualquer dos Procuradores pela não interposição de recurso judicial 

deverá informar, por Comunicação Interna ou Memorando, ao Procurador Geral no âmbito do Poder 

Executivo e/ou Procuradoria Geral no âmbito do Poder Legislativo, no prazo de 10 (dez) dias que 

antecedem o prazo recursal, com os fundamentos de fato e de direito que embasam a dispensa do 

mesmo. 

 

Art. 16. Após o trânsito em julgado, esgotados todos os recursos, cessa a responsabilidade da 

Procuradoria Geral do Município no âmbito do Poder Executivo e/ou Procuradoria Geral no âmbito 

do Poder Legislativo, no acompanhamento do processo judicial. 

 

CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 17. Outras recomendações não mencionadas nesta Instrução Normativa deverão ser 

observadas na Instrução Normativa SSG N° 028/2013, que Dispõe sobre os procedimentos relativos 

ao recebimento, registro, autuação, expedição, tramitação e arquivamento de documentos e processos 

eletrônicos nos Serviços de Protocolo e Arquivo Geral e às demais normas vigentes. 

 

Art. 18. Os termos contidos nesta Instrução Normativa não exime a observância das demais 

normas competentes, que deverão ser respeitadas. 

 

Art. 19. Os esclarecimentos adicionais a esta Instrução Normativa poderão ser obtidos junto à 

Procuradoria Geral do Município e Controladoria Geral do Município no âmbito do Poder Executivo 

e/ou Procuradoria Geral e Núcleo de Controle Interno no âmbito do Poder Legislativo que, por sua 

vez, através de procedimentos de controle, aferirão a fiel observância de seus dispositivos por parte 

das diversas Unidades da Estrutura Organizacional. 

 

Art. 20. As disposições desta Instrução Normativa aplica-se no que couber às Unidades 

Administrativas do Poder Legislativo, com as modificações cabíveis. 

 

Art. 21. A não observância de qualquer das tramitações estabelecidas nesta Instrução 

Normativa sujeitará os responsáveis à responsabilidade administrativa e demais sanções cabíveis. 

 

Art. 22. Esta Instrução Normativa entrará em vigência a partir da sua publicação.  

 

São Gabriel da Palha – ES, 02 de maio de 2016. 

 

 

___________________________________________ 

Henrique Zanotelli de Vargas 

Prefeito Municipal  

 

 

___________________________________________ 

Cleber Rogério Oakes – Mat. 5639 

Auditor Público Interno 

Controlador Geral do Município 

 

Certidão de Publicação 

Certifico para os devidos fins nos termos do art. 19 

da Lei Orgânica, que a presente Instrução 

Normativa foi publicada no quadro de aviso da 

Prefeitura em 02 de maio de 2016. 

Secretaria Municipal de Administração 




