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INSTRUÇÃO NORMATIVA SJU- SISTEMA JURÍDICO N°. 001/2015, DE 
08 DE AGOSTO DE 2015. 

 
 
 

Dispõe sobre as rotinas e procedimentos, a serem 
observados para realização de processos 
administrativos e judiciais, no âmbito da Procuradoria 
Geral da Prefeitura Marechal Floriano/ES.  

 
 

 

Versão: 01 

Data da Aprovação: 08/09/2015. 

Ato de Aprovação: Decreto Normativo nº. 143/2015.  

Unidade Responsável: Procuradoria Geral do Município de Marechal Floriano/ES 

 
 

CAPITULO I  

DA FINALIDADE 

Art. 1º A presente Instrução Normativa tem por finalidade disciplinar as rotinas e 
procedimentos, a serem observados para realização de processos administrativos e 
judiciais, no âmbito da Procuradoria Geral da Prefeitura Marechal Floriano, 
iniciando-se com o recebimento dos processos por esta Secretaria e concluindo com 
o registro da baixa do mesmo pelo controle mantido pela Procuradoria Geral. 
 

CAPITULO II  

DA ABRANGÊNCIA 

Art. 2º A Instrução Normativa, em tela, abrange todas as unidades da estrutura 
organizacional do Poder Executivo do Município de Marechal Floriano/ES. 
 

CAPITULO III  

DOS CONCEITOS 

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

 
I - SJU – Sistema Jurídico; 
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II - PGM – Procuradoria Geral Municipal;  
 
III - Colegiado de Procuradores – Colegiado competente para emitir parecer 
coletivo sobre questão administrativa e jurídica submetida ao seu exame pelo 
Prefeito, pelo Secretário ou pelo Procurador Geral;  
 
IV - Parecer – Opinião especializada sobre algo. Juízo técnico sobre questão jurídica 
ou administrativa, emitido em processo por profissional especializado. “Aquele que, ao 
ser aprovado pela autoridade competente, é convertido em norma de procedimento 
interno, tornando-se impositivo e vinculante para todos os órgãos hierarquizados à 
autoridade que o aprovou.” MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo 
Brasileiro. 27. ed. São Paulo: Malheiros, 2002. p.189;  

 
V - Parecer Coletivo – Parecer singular submetido ao Colegiado de Procuradores 
da PGM, que, em face da relevância da matéria, deva orientar a atuação da 
Administração Municipal; 

 
VI - Parecer Singular – Aquele exarado por Procurador Municipal; após estudo, 
fundamentação, estudo de precedentes e conclusão; no exame da questão jurídica 
submetida à PGM; 
 
VII - Súmula Administrativa – Enunciado debatido e aprovado pelo Conselho de 
Procuradores da PGM; 

 
VIII - Processo – Sequência de atos que visam produzir um resultado e, no contexto 
jurídico previstos em leis ou em outros dispositivos vigentes; 

 
IX - Processo Administrativo – Ato, lógico e juridicamente concatenado, disposto de 
forma a ensejar a manifestação de vontade da Administração; 

 
X - Processo Judicial – Evento pré-determinado e ordenado em lei que permite ao 
cidadão e/ou ao Estado requerer a tutela jurisdicional de um direito; 
 
XI - Ponto de Controle – Aspectos relevantes do sistema administrativo, integrantes 
das rotinas de trabalho ou na forma de indicadores, sobre os quais, em função de sua 
importância, grau de risco ou efeitos posteriores, deva haver algum procedimento de 
controle; 
 
XII - Procedimento de Controle – Procedimento inserido na rotina de trabalho com 
o objetivo de assegurar a conformidade da operação de cada ponto de controle, 
visando restringir o cometimento de irregularidade, ilegalidade e/ou preservar o 
patrimônio público; 
 
XIII - Unidade Executora – Instância da estrutura organizacional da Prefeitura 
Municipal de Marechal Florinao/ES que se submete a esta instrução normativa; 



 
 
 

 

 

Prefeitura Municipal de Marechal Floriano 
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

Rua David Canal, nº 56, Centro, Marechal Floriano – ES – CEP 29.255-000 

Telefax: (0**)27 3288 1367 – (0**)27 3288 1111 – Em@il : gabinete@teiasat.com.br 

 
XIV - Unidade Responsável – Instância responsável pela Instrução Normativa 
(Secretaria, Departamento, Diretoria ou denominação equivalente) que atua como 
órgão central do respectivo Sistema Administrativo a que se reportam as rotinas de 
trabalho, objeto do documento. 
 

CAPÍTULO IV 

DA BASE LEGAL 

Art. 4º Os instrumentos embasadores, desta Instrução Normativa são: Constituição 
Federal de 1988; Lei Complementar 101/2000-LRF; Lei n°9.784/1999; Lei 
8.666/1993; Lei 1596/2011, Lei 5.869/1973; Resolução TCE/ES nº 227/2011, alterada 
pela Resolução TCE/ES nº 257/2013, publicada no DOE, em 12 de março de 2013; 
Decreto nº 62-S/2013 e demais normas inerentes ao tema, inclusive as de âmbito 
interno. 
 

 

 

 

CAPITULO V  

DAS RESPONSABILIDADES 

Art. 5º São de responsabilidade da Procuradoria Geral do Município, como unidade 
responsável pela Instrução Normativa: 
  
I - Promover discussão técnica com a unidade executora e com a Controladoria 
Geral, para definir as rotinas de trabalho e identificar os pontos e respectivos 
procedimentos de controle, objeto da instrução normativa a ser elaborada; 
 
II - Aprovar a instrução normativa, depois de submetida à apreciação da Controladoria 
Geral, divulgar e executar; 
 
III - Atualizar e orientar a área executora e supervisionar a aplicação da instrução 
normativa. 
 
Art. 6º São responsabilidade das Unidades Executoras: 
 
I - Atender à solicitação da PGM por ocasião de alterações na instrução normativa, 
quanto ao fornecimento de informações e à participação no processo de elaboração; 
 
II - Alertar a PGM 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; 
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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. 7 º São responsabilidade da Controladoria Interna: 
 
I - Prestar apoio técnico na fase de elaboração da instrução normativa e em sua 
atualização, em especial no que tange a identificação e avaliação do ponto de 
controle e respectivo procedimento de controle; 
 
II - Por meio da atividade de auditoria interna, avaliar a eficácia do procedimento de 
controle inerente à instrução normativa para aprimoramento do controle ou mesmo a 
formatação de nova instrução normativa; 
 
III - Organizar e manter atualizado o Manual de Rotinas e Procedimentos de Controle 
do Município, em meio documental e/ou em base de dados, de forma que contenha 
sempre a versão vigente de cada instrução normativa. 
 

CAPITULO VI  

DOS PROCEDIMENTOS 

Art. 8º Do Processo Administrativo: 
 
I - A abertura de processo administrativo, acostado ou não de anexo, inicia-se de 
ofício ou a pedido de interessado protocolado junto ao Protocolo Central; 

 
II - A instauração de processo administrativo será formulada por escrito, contendo: 
 

a) Órgão ou autoridade administrativa a que se destina; 
 

b) Identificação do interessado ou de quem o represente; 
 

c) Domicílio do requerente ou local para recebimento de comunicações; 
 

d) Pedido com exposição dos fatos e fundamentos; 
 

e) Data; e 
 

f) Assinatura do requerente. 
 
III - É vedado à Administração a recusa imotivada de recebimento de documento, 
devendo a PGM, orientar o interessado quanto ao suprimento de eventual falha; 
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IV - Pedido com pluralidade de interessados de conteúdo e fundamento idêntico 
poderá ser formulado em um único ofício, salvo preceito legal em contrário; 
 
V - É legitimado como interessado no processo administrativo: 
 

a) Pessoa física ou jurídica que o inicie como titular de direito ou interesse 
individual ou no exercício do direito de representação; 

 
b) Terceiro interessado, quando direito ou interesse seu possa ser afetado pela 

decisão a ser adotada;  
 

c) Organização e associação representativa, no tocante ao direito e interesse 
coletivo; 
 

d) A pessoa ou a associação legalmente constituída quanto ao direito ou 
interesse comum. 

VI - O documento que integra o Processo Administrativo será numerado e 
rubricado por servidor, devendo ser inutilizado o espaço em branco no verso e 
anverso; 
VII - A numeração das folhas nos diversos volumes do processo será contínua, não 
se numerando a capa e a contracapa; 
 
VIII - Em caso de renumeração de folhas, a numeração anterior será anulada com um 
traço horizontal ou oblíquo, conservando-se porem, a sua legibilidade; 
 
IX - Sempre que possível, usar o verso da folha do processo, na impossibilidade, 
deverá conter a expressão “em branco”, escrita ou carimbada, ou um simples risco 
por caneta, em sentido vertical ou oblíquo; 
 
X - O parecer administrativo exarado por Procurador do Município será rubricado em 
todas as suas páginas e assinado na última página; 
 
XI - No âmbito da PGM de Marechal Floriano/ES, considera-se manifestação jurídica: 
Súmula Administrativa, Parecer Normativo, Parecer Coletivo e Parecer Singular; 
 
XII - O Procurador Municipal deve emitir parecer jurídico sobre matéria de interesse 
da Administração Município, submetida ao seu juízo, respondendo, inclusive, 
consulta jurídica formulada por Secretaria e órgão municipal, bem como 
manifestação em processo administrativo que lhe for encaminhado; 
 
XIII - Só após a homologação, pelo Procurador Geral, o Parecer Singular 
consubstancia a orientação oficial da PGM; 
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XIV - O Parecer Singular e/ou Coletivo deverá conter ementa, relatório, apreciação 
fundamentada, consistindo na análise de precedente na PGM, jurisprudência e 
doutrina, bem como conclusão articulada; 

 
XV - Quando o parecer contrariar orientação adotada em precedente, o parecerista 
deverá enfrentar fundamentadamente as razões que embasaram a orientação 
anterior; 
 
XVI - O parecer emitido pela PGM pode ter efeito normativo, quando aprovado pelo 
Chefe do Poder Executivo e; assim como a Súmula Administrativa por ela editada, 
será publicado; cumprido por todas as Secretarias, órgãos e entidades da 
Administração Pública Municipal; 
 
XVII - Compete exclusivamente ao Chefe do poder Executivo e ao Secretário 
Municipal o encaminhamento de assuntos para o exame e parecer da PGM; 
 
XVIII - Processo protocolado que diz respeito a processo administrativo existente, 
deverá ser apensado a este e informado ao sistema. 
 
Art. 9º Do Processo Judicial: 
 
I - A PGM é a Unidade responsável pela ação judicial proposta pelo Município de 
Marechal Floriano/ES e pela que este fizer parte; 
 
II - O acompanhamento da ação judicial se iniciará no momento da propositura de 
um processo judicial ou através da citação/notificação do Município como parte em 
processo judicial; 
 
III - A intimação ou citação recebida será encaminhada ao Procurador designado para 
atuar no processo judicial, cabendo a Assessoria Jurídica Judicial registrar e 
designar a atuação do Procurador e acompanhar o andamento do processo judicial; 
 
IV - A PGM poderá confeccionar e/ou analisar as peças judiciais: petição inicial, 
mandado de citação, contestação/réplica, laudo pericial, parecer de assistente 
técnico, impugnações, exceções, sentença ou acordo homologado, recursos e/ou 
contra- razões, acórdãos, recursos interpostos para os Tribunais Superiores, 
certidões de publicação de sentença, acórdão regional e superior, certidão de trânsito 
em julgado, dentre outros; 
 
V - Além das atividades previstas no i tem anterior, a PGM deverá promover a 
execução da Dívida Ativa de natureza tributária e não tributária do Município, bem 
como executar as demais atribuições previstas em lei, regulamento e Instrução 
Normativa, desde que encaminhadas, as Certidões de Dívida Ativa, pelo setor 
competente da Secretaria Municipal da Fazenda; 
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VI - Pagamento e indenização da responsabilidade do Município, em decorrência de 
processo judicial, será realizado após “Autorização de Pagamento” expedida pelo 
Chefe do Poder Executivo; 
 
VII - O Chefe do Poder Executivo encaminhará para a Secretaria Municipal de 
Finanças a “Autorização de Pagamento”; com a sentença judicial anexa, 
mencionando o número do processo judicial, as partes envolvidas, o valor devido, o 
vencimento, dentre outras informações necessárias; para a efetivação do mesmo; 
 
VIII - Efetuado o pagamento, caberá a PGM informar ao Judiciário a realização do 
mesmo, anexando cópia; 
 
IX - Entendendo qualquer dos Procuradores pela não interposição de recurso judicial 
deverá informar, por Comunicação Interna (CI), ao Procurador Geral, 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; 
 
X - Após o trânsito em julgado, esgotados todos os recursos, cessa a 
responsabilidade da PGM, no acompanhamento do processo judicial. 
 

CAPITULO VII  

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 10 O atendimento aos termos desta Instrução Normativa, não exime a 
observância e respeito ao ordenamento jurídico, inerente ao caso. 
 
Art. 11 Caso omisso será tratado e sanado junto a PGM que, em caso de não 
saneamento, comunicará formalmente o fato à Controladoria Interna Municipal. 
 
Art. 12 Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.  
 
 

Marechal Floriano/ES, 08 de setembro de 2015. 
 
 
 

OCTAVIO LUIZ GUIMARÃES 
Procurador Geral 

 
 

 
MARIA APARECIDA TRARBACH 

Controladora Geral 
 
 


