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PORTARIA PGM Nº. 004/2017, DE 03 DE MARÇO DE 2017.

Estabelece normas para a emissão de sumulas
administrativas,  pareceres  e  informações  no
âmbito da Procuradoria-Geral do Município de
Contagem.  

O  PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO,  no uso  da  atribuição  que  lhe  confere  o
artigo 3º, inciso II e no §1º, inciso I, ambos da Lei Complementar 173, de 27 de agosto de
2014, considerando o disposto no artigo 3º, §3º, inciso III da Lei Complementar 173, de 27 de
agosto  de  2014;  considerando  a  necessidade  de  padronização  das  manifestações  técnico-
jurídicos produzidas no âmbito da PGM; considerando a necessidade de uniformizar as praxes
administrativas e as teses que informam os processos administrativos e judiciais; considerando
a  necessidade  de  disciplinar  e  uniformizar  a  prolação  de  pareceres,  informações,  notas
técnicas e súmulas  administrativas no âmbito da PGM e a imprescindibilidade do registro
sistematizado e organizado das manifestações jurídicas no Município de Contagem, resolve
aprovar a seguinte PORTARIA:

Art.1º. Além de emitir  pareceres em processos administrativos,  compete aos Procuradores
Municipais  responder  às  consultas  formuladas  por  órgãos  da  Administração,  por  meio  de
manifestações jurídicas, nos termos desta Portaria.    
 
Art.2º. No  âmbito  da  Procuradoria-Geral  do  Município  e  da  Procuradoria  da  Fazenda
Municipal, consideram-se manifestações jurídicas:

I- súmulas administrativas;
II- pareceres coletivos;
III- pareceres singulares; e
IV- informações.

Parágrafo  único.  Para  fins  de  apuração  da  Gratificação  por  Atividade  Jurídica  –  GAJ,  as
manifestações jurídicas serão pontuadas conforme Anexo I do Decreto 1.845, de 10 de maio
de 2012, da seguinte forma:

I  -  as  súmulas  administrativas  e  os  pareceres  coletivos,  descritos  nos  incisos  I  e  II  serão
pontuados conforme quantidade de dias úteis dedicados à realização da tarefa designada. 

II - o parecer descrito no inciso III será pontuado com 100 pontos por elaboração. 

III - a informação descrita no inciso IV será pontuada com 25 pontos por elaboração.
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Art.3º. Súmulas  administrativas  são  os  enunciados  aprovados  pelo  Conselho  Superior,
composto  pelo  Procurador-Geral,  Procurador-Geral  Adjunto  e  o  Procurador  Chefe  da
Fazenda.  

§1º. As súmulas administrativas, depois de aprovadas pelo Conselho Superior, deverão ser
homologadas pelo Chefe do Poder Executivo, conforme disposto no artigo 3º, §1º, inciso X da
Lei Complementar 173 de 2014. 

§2º. Estão aptos para requerer a elaboração de súmulas o Procurador-Geral, o Procurador-
Geral Adjunto, o Procurador Chefe da Fazenda e os Diretores Gerais lotados na Procuradoria
Geral do Município ou na Procuradoria da Fazenda Municipal. 

§3º.  As  propostas  para  a  elaboração  de  súmulas  administrativas,  que  servirão  como
orientações jurídicas à Administração Municipal para consecução das políticas públicas locais
deverão observar os seguintes procedimentos:

I- os Diretores, a cada trimestre, farão o levantamento dos temas controvertidos em suas áreas
respectivas;
II- os Diretores gerais da área abrirão expediente administrativo e farão proposta de texto de
Súmula; 
III-  o  expediente  será  autuado e  levado ao conhecimento  do Procurador-Geral  Ajunto do
Município que levará até o conhecimento do Conselho Superior, conforme descrito no caput. 

§4º  A  critério  do  Procurador-Geral,  poderão  participar  da  deliberação  das  Súmulas
administrativas procuradores ou servidores versados na matéria objeto de definição.

Art.  4º.  Pareceres  coletivos  consistem  em  pareceres  singulares  submetidos  ao  Conselho
Superior, que, em face da relevância da matéria, devam orientar a atuação da Administração
Municipal.

§  1º.  A fim de  garantir  qualidade  e  certeza  jurídica  nas  proposições  técnico-jurídicas  da
Procuradoria-Geral  do  Município,  serão  submetidos  ao  Conselho  Superior  os  pareceres
firmados  por  mais  de  um  Procurador  sobre  temas  análogos,  os  pareceres  que  envolvam
dissenso entre as orientações da Casa e as questões administrativas de grande impacto, bem
como questões jurídicas mais complexas.

§ 2º. Cabe aos Diretores gerais identificar as hipóteses a que se refere o § 1º deste artigo,
instruir  os processos e indicar  o relator  da matéria,  a fim de que esta seja apreciada pelo
Conselho Superior.

§  3º.  Quando  estiver  em pauta  a  apreciação  de  Parecer  Coletivo  serão  convocados  para
reunião do conselho o relator da minuta e o signatário da manifestação jurídica divergente. 
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§ 4º. Os Pareceres Coletivos aprovados pelo Conselho Superior e homologados pelo Prefeito,
terão força normativa em todas as áreas da Administração Municipal. 

§5º. Somente novo Parecer Coletivo poderá revisar o anterior.

Art. 5º.  O exame das questões jurídicas submetidas à Procuradoria-Geral e que requeiram
formulação  jurídica  complexa  será  efetuado,  individualmente,  por  meio  de  PARECER,
reservando-se à INFORMAÇÃO a mera revisão de atos administrativos e o esclarecimento de
situações singelas que não requeiram fundamentação com maior elaboração.

Parágrafo único. Na hipótese do conteúdo examinado não estar de acordo com o disposto na
presente  Portaria,  cabe  aos  diretores  gerais  indicar  aos  Procuradores  a  transformação  da
Informação em Parecer ou vice-versa. 

Art.  6º. Pareceres  singulares  são  aqueles  exarados  por  integrantes  da  Procuradoria  para
examinar as questões jurídicas submetidas à Procuradoria-Geral do Município que requeiram
fundamentação complexa, estudo de precedentes e conclusão jurídica, observada a sistemática
prevista nesta Portaria.

§ 1º. Os pareceres singulares, após a apreciação dada pelo Procurador-Geral, Procurador-Geral
Adjunto,  Procurador  Chefe  da  Fazenda  ou  pelo  superior  imediato,  consubstanciam  a
orientação oficial da PGM.

§  2º.  Os  Pareceres  Singulares  e  Coletivos  deverão  conter  ementa,  relatório,  apreciação
fundamentada, consistindo na análise de precedentes na PGM, jurisprudência e doutrina, bem
como conclusões articuladas, seguindo o modelo disposto no Anexo I desta Portaria. 

§  3º.  Quando  o  posicionamento  assumido  no  parecer  contrariar  orientação  adotada  em
precedente,  o parecerista  deverá enfrentar fundamentadamente as razões que embasaram a
orientação mais antiga.

§ 4º. Compete ao Diretor-geral despachar os Pareceres com o Procurador-Geral Adjunto ou
com o Procurador Chefe da Fazenda, sendo que, para os que forem homologados, deverá ser
providenciada a numeração e o registro, enviando exemplar à Biblioteca/PGM, para fins de
arquivamento e disponibilização para consulta na homepage da PGM.

§  5º.  Para  cumprimento  do  disposto  nos  parágrafos  anteriores,  o  Procurador  Municipal
responsável pela elaboração do Parecer, deve disponibilizá-lo em meio eletrônico ao Diretor-
geral da área, para fins de publicação na homepage da PGM.  

Art.  7º. As informações  são manifestações  que  revisam atos  administrativos  ou  orientam
situações singelas que não requeiram fundamentação jurídica complexa, mas que estabeleçam
uma diretriz administrativa e uma análise jurídica conclusiva, seguindo o modelo disposto no
Anexo II desta Portaria.
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Parágrafo único. As informações feitas pelos Procuradores Municipais serão submetidas aos
Diretores-gerais, de acordo com a competência pela matéria objeto de análise, sendo que estes
poderão enviá-las, em caso de dúvida ao Procurador-Geral Adjunto ou ao Procurador Chefe
da Fazenda, conforme a área da matéria das informações. 

Art. 8º. Compete, também, ao Conselho Superior:

I - aprovar parecer singular submetido ao colegiado que, em face da relevância da matéria,
deva orientar a atuação da Administração Municipal;

II  -  revisar  pronunciamentos  divergentes  sobre  a  mesma  matéria,  com  a  finalidade  de
assegurar a unicidade na orientação jurídica no âmbito da Administração Municipal, emitindo
parecer  coletivo,  tanto  nos  pareceres  da  Procuradoria  quanto  de  outros  setores  da
Administração.

Art. 9º. A decisão fundamentada que não homologar Parecer ou deixar de acolher Informação
deve ser comunicada ao prolator respectivo.

Art. 10 Caso o Diretor-Geral não aprove a manifestação jurídica emitida, poderá solicitar o
seu reexame ou emitir manifestação própria. 

§  1º  Quando,  após  o  reexame,  for  constatada  a  insuficiência  da  manifestação  jurídica
suplementar, a matéria poderá ser redistribuída a outro Procurador Municipal para elaboração.

§ 2º Considera-se insuficiente a manifestação jurídica que:

I - não aborde integralmente o tema objeto da consulta;
II - careça de fundamentação jurídica bastante a respaldar as suas conclusões; 
III - apresente incongruência entre as conclusões e os fundamentos jurídicos manejados; e 
IV - contenha obscuridades que impeçam a sua perfeita compreensão.

Art.  11. As  Súmulas  administrativas  e  os  Pareceres  coletivos  serão  numerados
sequencialmente  pelo  Conselho  Superior,  e  serão  homologados  pelo  Prefeito,  sendo
arquivadas na Procuradoria-Geral do Município. 

Parágrafo  único.  Após  homologadas,  as  Súmulas  administrativas  e  os  Pareceres  coletivos
serão  enviadas  para  publicação  no  Diário  Oficial  pelo  Procurador-Geral  Adjunto  e
disponibilizadas na homepage da PGM.

Art. 12. Os Pareceres singulares serão numerados sequencialmente, e serão homologadas pelo
Procurador-Geral Adjunto ou Procurador Chefe da Fazenda Municipal, dependendo da área
respectiva e arquivados na Procuradoria-Geral do Município.
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Art.  13. As Informações  serão homologadas  pelos  diretores-gerais  e  arquivadas  nestas  na
Procuradoria.
 
Art. 14. Esta Orientação Normativa passa a vigorar em 08 de março de 2017 e será aplicada
às manifestações jurídicas prolatadas após essa data.

 Contagem, 03 de março de 2017.

AFONSO JOSÉ DE ANDRADE RAFAEL BRAGA DE MOURA

Procurador Geral do Município Procurador Geral Adjunto do Município

ARMÊNIO GONÇALVES FANTINI JUNIOR

Procurador Chefe da Fazenda Municipal

____________________________________________________________
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM

Rua Bernardo Monteiro, 900, CEP: 32.071-132



PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO 
Gabinete do Procurador Geral

__________________________________________________________________________

ANEXO I

PORTARIA PGM Nº. 004/2017, DE 03 DE MARÇO DE 2017.

Parecer nº. XXX/XXXX-(Departamento Emissor)/PGM

Processo Administrativo PGM: XXX/XXXX

Assunto: XXXX

Interessado(s): XXXXXXXX

EMENTA: (ATÉ  CINCO  PALAVRAS-CHAVE,  EM  CAIXA

ALTA, COM RECUO DE 4 CENTÍMETROS, JUSTIFICADO). (1.

Resumo  dos  Fatos;  2.  Resumo  Fundamentação;  3.  Resumo  da

Conclusão.)

 RELATÓRIO

1. ABNT: (Utilizar fonte Times New Roman tamanho 12 (tamanho 10 para: legendas e fontes

de figuras e/ou tabelas e gráficos, notas de rodapé, paginação, citações diretas com mais de 3

linhas.) Espaço entrelinhas deve ser de 1,5. O espaço simples deve ser usado em: citações

diretas de mais de três linhas, notas de rodapé, referências bibliográficas no final do parecer.

Citações com mais de 3 linhas devem ter recuo de 4 cm no parágrafo todo.)

2. (Neste ponto, deve ser feito a descrição dos fatos objeto da consulta. Deve ser relatado

somente  os  fatos  trazidos  pelo  consulente.  Caso  haja  várias  questões  importantes,  deve

também  ser  incluídas  no  relatório.  Se  houver  perguntas  feitas  pelo  consulente,  se  faz

necessário listá-las nessa parte.)

3. (Finaliza o Relatório com “Este é o relatório.”)

FUNDAMENTOS
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4. (Nesta parte, o Procurador deve elaborar todas as teses que embasarão a sua conclusão)

5. (Deve ser elaborado com clareza, cada um dos temas sugeridos, procurando sempre uma

resposta precisa e convincente, com base legal, podendo recorrer a doutrina e jurisprudência

atualizadas). 

6. (Caso o Procurador identifique mais de uma solução ou recomendação, é necessário a que

as divida em itens (ex: a. b. c.). 

7.  (Entende-se  que  em  cada  posicionamento  do  Procurador,  tenha:  questionamento;

fundamentos de fato e de direito relativos à questão; e conclusão). 

CONCLUSÃO

8. (Nesta parte, deve o Procurador esclarecer a síntese de todas as suas conclusões dispostas

na Fundamentação)

9.  (Deve  ser  respondido,  de  forma  precisa  e  clara,  o  que  foi  questionado  pelo  Órgão

consulente.)

10. (Caso tenha havido perguntas, é necessário responde-las.)

11. (Deve finalizar o parecer com a frase: “Este é o parecer, salvo melhor juízo.”)

 

Em, XX de XXXXX de XXXX. 

NOME COMPLETO

Procurador Municipal

OAB/MG XXXXXX
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ANEXO II

PORTARIA PGM Nº. 004/2017, DE 03 DE MARÇO DE 2017.

Informação nº. XXX/XXXX-(Departamento Emissor)/PGM

Assunto: XXXXXXX

Interessado(s): XXXXXXXX 

1. (Deve ser elaborado um resumo fático sobre o assunto a ser informado).

2. (Motivos da  revisão de atos administrativos ou orientação de situações singelas que não

requeiram fundamentação jurídica complexa). 

3. (Análise jurídica conclusiva sobre o assunto). 

Em, XX de XXXXX de XXXX. 

NOME COMPLETO

Procurador Municipal

OAB/MG XXXXXX
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