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INSTRUÇÃO NORMATIVA SJU  Nº 01 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2011. 

 
 

“Dispõe sobre os  
procedimentos a serem 
observados pela Assessoria 

Jurídica do Município de 
Novo Mundo .” 

 
Versão: 01/2011 
Data da Aprovação: 14/12/2011 

Ato de Aprovação: Decreto n.º 039/2011 
Unidade Responsável: Assessoria Jurídica 

 
 

 

O Sistema de Controle Interno do Município de Novo Mundo, 
no uso de suas atribuições legais, em especial considerando os Princípios da 

Legalidade, Eficiência, Impessoalidade, Moralidade e Publicidade, bem como 
o disposto na Lei Complementar nº 101/2000, Lei Federal 4320/1964, Lei 
Municipal nº 253/2007 e Decreto Municipal nº 059/2010, 

 
 

R E S O L V E : 

 
 

 
Art. 1º Recomendar à Assessoria Jurídica da Prefeitura, da 

Câmara Municipal e da Previdência Municipal de Novo Mundo-MT, à 

observância dos procedimentos para o controle e orientação das ações 
jurídicas e demais atividades afins, constante do Anexo I. 

 
 
Art. 2º Esta Instrução Normativa entrará em vigor na presente 

data, revogadas as disposições em contrário. 
 

 
 

UCI de Novo Mundo-MT, aos 14 de Dezembro de 2011. 

 
 

 
 

_____________________ 

Alcielly Vitorino De Carli 
Analista de Controle Interno 

 Mat. n.º 2060  
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ANEXO I 

 

Instrução Normativa SJU Nº 01/2011 Data: 14/12/2011 

Assunto: “Procedimentos a serem observados pela Assessoria Jurídica do 
Município de Novo Mundo.” 

Unidade Responsável: Assessoria Jurídica  

 
 

I – DA FINALIDADE, ABRANGÊNCIA, BASE LEGAL E REGULAMENTAR E 

RESPONSABILIDADES: 
 

1. Finalidade:  
 

“Disciplinar e normatizar os procedimentos para o controle e 
orientação das ações jurídicas e demais atividades afins realizadas pela 
Assessoria Jurídica da Prefeitura, da Câmara e da Previdência Municipal de 

Novo Mundo-MT.” 
 

2. Abrangência:  
 

Abrange a Assessoria Jurídica da Prefeitura, da Câmara e da 

Previdência Municipal, e demais unidades administrativas envolvidas no 
assunto. 

 
3. Base Legal e Regulamentar: 

  

Constituição Federal de 1988; 
Constituição do Estado de Mato Grosso; 

Lei Orgânica do Município de Novo Mundo/MT; 
Lei nº 4.320/64 – Lei das Finanças Públicas; 
Lei Complementar n.º 101/2000 – LRF; 

Lei n.º 8.666/93 – Lei das Licitações e Contratos; 
Lei Complementar 03/2001 - Código Tributário Municipal; 

Lei Complementar 04/2001 – Estatuto dos servidores Municipais; 
Lei Complementar 10/2007 – Estrutura Administrativa; 
Lei Municipal 253/2007 – Dispõe sobre o Sistema de Controle Interno; 

Decreto Municipal nº 059/2010 – Regulamenta o Sistema de Controle 
Interno. 

Demais legislações correlatas à Administração Pública Municipal. 
 
4. Responsabilidades: 

 
4.1. Da Unidade Responsável pela Instrução Normativa: 

4.1.1. Promover a divulgação e implementação da Instrução 
Normativa, mantendo-a atualizada; orientar as áreas executoras e 
supervisionar sua aplicação; 

4.1.2. Promover discussões técnicas com as unidades executoras e 
com a unidade responsável pela coordenação do controle interno, para 
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definir as rotinas de trabalho e os respectivos procedimentos de controle 

que devem ser objeto de alteração, atualização ou expansão. 
 

4.2. Das Unidades Executoras:  
4.2.1. Atender as solicitações da unidade responsável pela Instrução 

Normativa, quanto ao fornecimento de informações e participação no 

processo de atualização; 
4.2.2. Alertar a unidade responsável pela Instrução Normativa sobre 

alterações que se fizerem necessárias nas rotinas de trabalho, objetivando a 
sua otimização, tendo em vista, principalmente, o aprimoramento dos 
procedimentos de controle e o aumento da eficiência operacional; 

 4.2.3. Manter a Instrução Normativa à disposição de todos os 
funcionários da unidade, velando pelo fiel cumprimento das mesmas; 

4.2.4. Cumprir fielmente as determinações da Instrução Normativa, em 
especial quanto aos procedimentos de controle e quanto à padronização dos 
procedimentos na geração de documentos, dados e informações. 

 
4.3. Na Unidade Responsável pela Coordenação do Controle 

Interno: 
4.3.1. Prestar apoio técnico por ocasião das atualizações da instrução 

Normativa, em especial no que tange à identificação e avaliação dos pontos 

de controle e respectivos procedimentos de controle; 
4.3.2. Através de atividade de auditoria interna, avaliar a eficácia dos 

procedimentos de controle inerentes ao SCI, propondo alterações na 
Instrução Normativa para aprimoramento dos controles.  

 

 
II – PROCEDIMENTOS 

 
1.  Das atividades da Assessoria Jurídica: 
 

1.1. Emitir pareceres sobre matérias jurídicas e administrativas 
submetidas ao exame da Assessoria Jurídica pelo Prefeito ou Secretário 

Municipal; 
 

1.2. Emitir pareceres em minutas de editais de processos licitatórios e 
de contratos, se for o caso; 

 

1.3. Examinar projetos de lei, decretos, portarias, minutas de 
Contratos, Acordos, Ajustes, Convênios, Termos de Parcerias, Termos de 

Cooperação Técnica, Termo de Ajustamento de Conduta, Aditivos e outros,  
por solicitação do Prefeito, Secretário Municipal ou Presidente de Comissão 
de Licitação; 

 
1.4. Prestar a orientações jurídicas necessárias ao andamento dos 

trabalhos e desenvolvimento de projetos das Secretarias Municipais; 
 
1.5. Elaborar minutas de informações a serem prestadas ao Poder 

Judiciário, nos mandados de segurança em que o Prefeito, os Secretários do 
Município e demais autoridades de idêntico nível hierárquico da 

Administração Centralizada forem apontadas como autoridades co-autoras; 
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1.6. Representar o Prefeito sobre providências de ordem jurídicas que 
lhe pareçam reclamadas pelo interesse público e pela boa aplicação das leis 

vigentes; 
 
1.7. Propor ao Prefeito, aos Secretários do Município e às autoridades 

de idêntico nível hierárquico as medidas que julgar necessárias à 
uniformização da legislação e da jurisprudência administrativa; 

 
1.8. Requisitar aos órgãos e entidades da Administração Municipal, 

certidões, cópias, exames, informações, diligências e esclarecimentos 

necessários ao cumprimento de suas finalidades institucionais; 
 

1.9. Propor medidas de caráter jurídico que visem a proteção do 
patrimônio público municipal ou o aperfeiçoamento das práticas 
administrativas; 

 
1.10. Representação em juízo do município em audiências de 

conciliação e/ou instrução e julgamento, apresentando procuração ou 
portaria de nomeação; 

 

1.11. Promoção de execução da dívida ativa de natureza tributária ou 
quaisquer outras dívidas que não forem liquidadas dentro do prazo legal, 

pelas vias administrativas e judiciais, conforme as informações repassadas 
pela Secretaria de Finanças ou Departamento de Tributação à Procuradoria 
Jurídica; 

 
1.12. Instruir os processos de desapropriações e de alienações de 

imóveis no interesse público, como também os processos relacionados com 
o Código Brasileiro de Trânsito; 

 

1.13. Acompanhamento jurídico de processos administrativos 
externos, Tribunal de Contas e Ministério Público, onde a Administração 

Pública é ré ou autora (defesas, audiências, recursos, e outros atos 
processuais necessários); 

 
1.14. Transmitir aos Secretários do Município e a outras autoridades, 

diretrizes de teor jurídico, emanadas do Prefeito Municipal; 

 
1.15. Elaborar súmulas de seus pareceres, para uniformizar a 

jurisprudência administrativa municipal;  
 
1.16. Recepcionar, autuar e despachar recomendações e/ou 

providências quanto à notificações, intimações, pedido de informações 
encaminhados ao Órgão, porém pertinentes à Assessoria Jurídica. 

 
 

2. Da Emissão de Pareceres, Orientações, Manifestações e 

atividades afins: 
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2.1. As solicitações de pareceres, orientações e/ou manifestações 

serão recepcionadas mediante protocolo, e terão um prazo de no mínimo 
cinco dias para elaboração, e poderão ser dilatados conforme a 

complexidades que o caso requeira; 
 
2.2. A emissão do documento solicitado, ficará condicionado à análise 

da competência do solicitante, enquadramento nos termos legais e 
verificação da existência de enunciados e/ou precedentes no caso em 

análise; 
 

2.3. Em caso de pedido de abertura, reconsideração ou recurso no 

âmbito administrativo, haverá o acompanhamento e apontamento dos 
caminhos legais a serem adotados; 

 
2.4. Haverá o acompanhamento de processos de sindicância ou 

administrativos de toda espécie visando a garantia dos princípios 

constitucionais e administrativos; 
 

2.5. A Assessoria Jurídica avocará para si o exame de qualquer 
processo judicial que se relacione com qualquer órgão da Administração 
Direta do Município. 

 
2.6. As consultas formuladas à Assessoria Jurídica deverão ser 

acompanhadas de informações completas e objetivas e com manifestações 
dos órgãos das respectivas instituições interessadas. 

 

2.7. Quando o parecer concluir por recomendações de medidas, estas 
deverão ser adotadas e comunicadas por escrito à Assessoria Jurídica. 

 
2.8. A Assessoria Jurídica somente emitirá parecer sobre matéria 

jurídica de interessa da Administração, e mediante solicitação do Prefeito, 

do Secretario Municipal e do Presidente da Comissão de Licitação. 
 

2.9. A Assessoria Jurídica manterá registro e arquivo, e executará o 
controle e acompanhamento de todos os processos judiciais em que o 

Órgão for parte interessada; 
 

2.10. Todas as notificações, intimações, solicitações e pedidos de 

informações por parte de órgãos do Poder Judiciário e do Ministério Público, 
serão recebidos pelo Protocolo Geral do Órgão e, no mesmo dia, ou no 

máximo no primeiro dia útil subseqüente, encaminhados à Assessoria 
Jurídica; 

 

2.11. Quando se tratar de citação/intimação exclusiva ao Chefe do 
Poder, este a receberá pessoalmente e, no mesmo dia, ou no máximo no 

primeiro dia útil subseqüente, encaminhados à Assessoria Jurídica; 
 

2.12. Até o dia 31 de Dezembro de cada ano a Assessoria Jurídica 

encaminhará à Unidade de Controle Interno, através de ofício, relatório 
detalhando a situação de cada processo em andamento, informando entre 
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outros dados de especificação, a fase em que o mesmo se encontra e a 

tendência de seu resultado.  
 

 
3. Das atividades de controle da Assessoria Jurídica: 
 

3.1.  Controle dos Processos: 
 

3.1.1. Receber, registrar e controlar e movimentação de documentos 
e processos judiciais e administrativos, de competência da Assessoria 
Jurídica; 

 
3.1.2. Manter atualizados os registros de ações e feitos em curso, 

promovidos ou contestados pela Assessoria; 
 

3.1.3. Organizar e manter atualizados os fichários de 

acompanhamento de ações, bem como colecionar em acervo, as cópias dos 
trabalhos elaborados pela Assessoria; 

 
3.1.4. Manter os seguintes registros de Controle: 
 

3.1.4.1. De autores e litisconsortes; 
3.1.4.2. De ações, de autor e réu, conforme a posição processual do  

município, do qual constem os dados qualitativos do procedimento, 
inclusive, nome do responsável pelo feito; 

3.1.4.3. De Ações; 

3.1.4.4. Das decisões proferidas nas ações em que o Município for 
parte; 

3.1.4.5. Das publicações dos órgãos oficiais referentes às causas em 
que o Município for parte ou interessado, delas fazendo comunicação ao 
Chefe do Poder Executivo, inclusive quanto às audiências e pautas de 

julgamento, que deverão constar de agenda devidamente atualizada; 
 

3.1.5. Manter atualizadas as pastas correspondentes às ações 
ajuizadas; 

 
3.1.6. Prestar informações às partes, não vedadas em lei e 

regulamento; 

 
3.1.7. Emitir Relatório Quadrimestral da Assessoria Jurídica; 

 
3.1.8. Manter os registros, para os processos administrativos; 
 

3.1.9. Compilar e manter registro atualizado da legislação referente 
aos assuntos de competência da respectiva Assessoria, bem como da 

jurisprudência administrativa e judicial; 
 

3.1.10. Manter atualizado o arquivo de pareceres proferidos pela 

Assessoria Jurídica em processos administrativos;  
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3.1.11. Manter repertório de jurisprudência de interesse da respectiva 

Assessoria; 
 

 
3.2.  Controle das Legislações: 
 

3.2.1. Todos os Projetos de Leis deverão ser apreciados pela 
Assessoria Jurídica, para análise de legalidade, constitucionalidade, 

competência legislativa e observância aos princípios administrativos; 
 
3.2.2. Os Projetos de Leis serão impressos em três vias, sendo duas 

vias para a Câmara Municipal e uma via, devidamente protocolada, para o 
arquivo da Prefeitura, e ainda quando solicitado pelo Presidente da Câmara 

ou de Comissão, cópia em meio digital;  
 
3.2.3. O Presidente da Câmara deverá informar oficialmente ao 

Prefeito Municipal, o destino do Projeto de Lei, sendo expressamente 
vedado o seu arquivamento, sem que este fato seja oficiado ao Prefeito; 

 
3.2.4. Após a aprovação do Projeto de Lei pelo Poder Legislativo cabe 

à Assessoria Jurídica a análise quanto à eventuais emendas sofridas e 

consulta ao gestor municipal, quanto a sanção ou veto às emendas ou ao 
Projeto com suas emendas; 

 
3.2.5. Caso o gestor opte pela sanção do projeto de lei, cabe à 

Assessoria Jurídica a elaboração e numeração da referida lei, e seu 

encaminhamento para publicação e arquivamento; 
 

3.2.6. Caso seja verificado alguma inconstitucionalidade de emenda 
ou projeto de lei oriundo do poder legislativo a Assessoria Jurídica emitirá 
parecer ao Prefeito Municipal e, após despacho deste, elaborará o veto total 

ou parcial do projeto de lei e o encaminhará ao Legislativo dentro do prazo 
legal;  

 
3.2.7. Os projetos de leis complementares e ordinárias serão 

numerados e arquivados separadamente: 
 
3.2.7.1. Haverá arquivo dos projetos de leis encaminhados ao Poder 

Legislativo, dos aprovados por estes, dos vetos à emendas e das leis 
oriundas do Poder Legislativo.  

 
3.2.8. As leis, complementares e ordinárias, possuem numerações 

específicas e seqüenciais diferindo apenas no ano; 

 
3.2.9. Os Decretos e Portarias deverão obter nova numeração a cada 

ano; 
 
3.2.10. As leis, decretos e portarias deverão ser arquivadas 

separadamente e por ano, constando em anexo a cópia da publicação em 
diário oficial;  
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3.2.11. Os Projetos de Leis oriundos do Legislativo serão 

submetidos à análise da Assessoria Jurídica quanto à competência 
legislativa, o respeito ao princípio da legalidade e à observância à Lei 

Orgânica Municipal; 
 
3.2.12. Quando houver alteração em legislações existentes, as 

alterações bem como suas publicações deverão ser anexadas às legislações 
originais. 

 
 

III – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
1. Os esclarecimentos adicionais a respeito deste documento poderão 

ser obtidos junto à Secretaria de Finanças – Departamento de Tesouraria, 
Departamento de Contabilidade ou à Unidade de Controle Interno que, por 
sua vez, através de procedimentos de auditoria interna, aferirá a fiel 

observância de seus dispositivos por parte das diversas unidades da 
estrutura organizacional. 

 
2. O Poder Legislativo se submeterá à observância dessa Instrução 

Normativa, e considerar-se-á, como sendo do Presidente da Câmara onde 

se tratar do Prefeito Municipal e como sendo dos Vereadores onde se tratar 
do Secretário Municipal. 

 
 

UCI de Novo Mundo-MT, aos 14 de Dezembro de 2011. 

 
 

 
_____________________ 

Alcielly Vitorino De Carli 
Analista de Controle Interno 

Mat. n.º 2060 
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