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Órgão/Sigla:   PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DO  
SALVADOR - PGMS 

 
Natureza Jurídica:  ADMINISTRAÇÃO DIRETA 
 
Subordinação:  AO PREFEITO 
 
Finalidade:  Representar judicialmente o Município, defender em juízo ou 

fora dele, seu patrimônio, seus direitos e interesses, e 
prestar assessoramento jurídico aos Órgãos e Entidades de 
sua administração. 

 
Criação: 10 de fevereiro de 1944 
 
R E G I M E N T O  
Nota: O texto deste Regimento foi atualizado tendo em vista o disposto nas Leis nº 7.650/2009 e 
8.376/2012 e no Decreto nº 21.818/2011. 
Este texto não substitui o publicado no DOM de 19 de março de 2009. 
 
DECRETO Nº 19.391 DE 18 DE MARÇO DE 2009 
 

Aprova o Regimento da Procuradoria Geral do 
Município - PGMS, e dá outras providências. 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, CAPITAL DO ESTADO DA 

BAHIA, no uso de suas atribuições, 
 
D E C R E T A: 
 

Art. 1º Fica aprovado o Regimento da Procuradoria Geral do Município - 
PGMS, que com este se publica. 

  
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os 

seus efeitos a 1º de março de 2009. 
 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, em 18 de 

março de 2009. 
 

JOÃO HENRIQUE 
Prefeito 

 
JOÃO CARLOS CUNHA CAVALCANTI 

Chefe da Casa Civil 
 

PEDRO ANTÔNIO DANTAS COSTA CRUZ 
Secretário Municipal de Planejamento, Tecnologia e Gestão 
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REGIMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DO SALVADOR - PGMS 
 

CAPÍTULO I 
FINALIDADE E COMPETÊNCIA 

 
Art. 1º À Procuradoria Geral do Município do Salvador - PGMS, órgão central 

do sistema de assessoramento jurídico, diretamente subordinado ao Prefeito, 
reestruturada pela Lei Complementar nº 03, de 15 de março de 1991, alterada pela Lei 
Complementar n° 032, de 02 de maio de 2002 e pela Lei Ordinária n° 7.610 de 29 de 
dezembro de 2008, que tem por finalidade a representação judicial do Município, a 
defesa, em juízo ou fora dele, de seu patrimônio, seus direitos e interesses, e 
assessoramento jurídico dos órgãos e entidades de sua administração, compete: 

I - representar o Município e defesa de seus direitos e interesses, em 
qualquer instância judicial, nas causas em que for autor, réu, 
assistente, opoente, terceiro interveniente ou, por qualquer forma, 
interessado, usando de todos os recursos legalmente permitidos e os 
poderes para o foro em geral e, quando expressamente autorizado 
pelo Prefeito ou por delegação de competência, os especiais para 
desistir, transigir, acordar, transacionar, firmar compromisso, receber 
e dar quitação, bem como deixar de interpor recursos nas ações em 
que o Município figure como parte; 

II - emitir parecer sobre questões jurídicas que lhe sejam submetidas 
pelo Prefeito e, através das Representações, pelos Secretários 
Municipais e dirigentes de entidades do Município; 

III - representar o Município nas assembléias das sociedades de 
economia mista e empresas públicas ou outras entidades de que 
participe o Município; 

IV - representar a Fazenda Municipal junto ao Conselho de Contribuintes 
do Município; 

V - representar do Município junto aos Cartórios de Registro de Imóveis, 
requerendo a inscrição, transcrição ou averbação de título relativo ao 
imóvel do patrimônio do Município; 

VI - assessorar o Município nos atos relativos à aquisição, alienação, 
cessão, concessão, permissão, aforamento, locação e outros 
concernentes a imóvel do patrimônio do Município; 

VII - representar a administração pública municipal, centralizada e 
descentralizada, junto aos órgãos encarregados da fiscalização 
orçamentária e financeira do Município; 

VIII - supervisionar, coordenar, dirigir e executar os trabalhos de apuração 
de liquidez e certeza da dívida ativa do Município, tributária e de 
qualquer outra natureza, bem como inscrever, cobrar, receber e 
controlar a dívida ativa; 

IX - examinar as ordens e sentenças judiciais cujo cumprimento envolva 
matéria de competência do Prefeito ou de outra autoridade do 
Município; 

X - promover, junto aos órgãos competentes, as medidas destinadas à 
apuração, inscrição e cobrança da dívida ativa do Município; 

XI - minutar contratos, convênios, acordos, exposições de motivos, 
memoriais e outras peças de natureza jurídica; 

XII - promover a expropriação amigável ou judicial de bens declarados de 
utilidade pública, necessidade pública ou interesse social; 

XIII - promover a uniformização da jurisprudência administrativa, de 
maneira a evitar contradição ou conflitos na interpretação das leis e 
dos atos administrativos; 
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XIV - coligir elementos de fato e de direito e preparar, em regime de 
urgência, as informações que devam ser prestadas, em mandado de 
segurança, pelo Prefeito, Secretários do Município e outras 
autoridades, quando acoimadas de coatoras; 

XV - diligenciar e adotar medidas necessárias no sentido de suspender 
medida liminar, ou a sua eficácia, concedida em mandado de 
segurança, quando para isso for solicitada; 

XVI - propor ao Prefeito a provocação de representação do Procurador 
Geral da República para declaração de inconstitucionalidade de lei 
ou ato normativo federal, estadual ou municipal; 

XVII - propor ao Prefeito a revogação ou a declaração de nulidade de atos 
administrativos; 

XVIII - promover a pesquisa e a regularização dos títulos de propriedade do 
Município, à vista de elementos que lhe forem fornecidos pelos 
setores competentes; 

XIX - exercer função normativa, supervisora e fiscalizadora em matéria de 
natureza jurídica; 

XX - sugerir ao Prefeito, aos Secretários do Município e dirigentes de 
órgãos diretamente subordinados ao Chefe do Executivo e de 
entidades da administração descentralizada, providências de ordem 
jurídica reclamadas pelo interesse público ou por necessidade da 
boa aplicação das leis vigentes; 

XXI - colaborar, quando solicitada, na elaboração de projetos de leis, 
decretos, razões de veto e outros atos da competência do Prefeito; 

XXII - requisitar a qualquer Secretaria, ou órgão da administração 
centralizada ou entidade da administração descentralizada, 
processos, documentos, certidões, cópias, exames, diligências, 
informações e esclarecimentos necessários ao cumprimento de suas 
finalidades, bem como técnicos da PMS, para realização de perícia, 
quando o assunto envolver matéria que reclame o exame por 
profissional especializado; 

XXIII - celebrar acordos judiciais, em qualquer instância, que visem à 
extinção de processos, quando autorizada; 

XXIV - zelar pela observância das leis e atos emanados dos poderes 
públicos; 

XXV - exercer outras competências relacionadas com a finalidade do órgão. 
 

CAPÍTULO II 
ESTRUTURA 

 
Art. 2º A PGMS tem a seguinte estrutura: 

I - Gabinete do Procurador Geral - GAB. 
a) Assessoria Estratégica da Gestão - ASSEG: 

1. Núcleo de Execução Orçamentária e Financeira - NOF. 
b) Subcoordenadoria de Apoio às Procuradorias: 

1. Setor de Biblioteca, Documentação e Arquivo; 
2. Setor de Jurisprudência, Legislação e Publicações Jurídicas; 
3. Setor de Controle de Processos. 

II - Procuradoria Fiscal - PROFI: 
a) Especializada Judicial Fiscal: 

1. Subespecializada de Créditos Tributários; 
2. Setor de Controle e Acompanhamento de Processos Judiciais. 

b) Especializada Administrativa Fiscal: 
1. Setor de Controle e Acompanhamento de Processos 

Administrativos Fiscais; 
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2. Setor de Comunicação e Documentação para Assuntos 
Fiscais; 

3. Setor de Controle do Imposto de Transmissão. 
c) Coordenadoria da Dívida Ativa: 

1. Subcoordenadoria de Atendimento; 
2. Setor de Inscrição; 
3. Setor de Cobrança. 

III - Procuradoria Cível, Administrativa e Trabalhista - PROCAT: 
a) Especializada Judicial Cível e Administrativa; 
b) Especializada Judicial Trabalhista; 
c) Especializada Administrativa e Trabalhista; 
d) Especializada Cível e de Atos e Contratos. 

IV - Procuradoria do Meio Ambiente, Patrimônio, Urbanismo e Obras - 
PROAPO: 
a) Especializada Judicial do Meio Ambiente, Patrimônio, Urbanismo 

e Obras; 
b) Especializada Administrativa do Meio Ambiente, Patrimônio, 

Urbanismo e Obras. 
V - Coordenadoria das Representações - COR: 

a) Representação da PGMS na Casa Civil; 
b) Representação da PGMS na Secretaria Municipal de 

Planejamento, Tecnologia e Gestão Secretaria Municipal de 
Gestão; (Alterado pela Lei nº 8.376 de 12/2012) 

c) Representação da PGMS na Secretaria Municipal da Fazenda; 
d) Representação da PGMS na Secretaria Municipal de 

Comunicação; (Extinta pela Lei nº 8.376 de 12/2012) 
e) Representação da PGMS na Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Urbano, Habitação e Meio Ambiente Secretaria 
Municipal de Urbanismo e Transporte; (Alterado pela Lei nº 8.376 de 
12/2012) 

f) Representação da PGMS na Secretaria Municipal da Educação e 
Cultura Secretaria Municipal da Educação, Cultura, Esporte e 
Lazer; (Alterado pela Lei nº 7.650, de 05/2009) Secretaria Municipal 
da Educação; (Alterado pela Lei nº 8.376 de 12/2012) 

g) Representação da PGMS na Secretaria Municipal da Saúde; 
h) Representação da PGMS na Secretaria Municipal do Trabalho, 

Assistência Social e Direitos do Cidadão Secretaria Municipal de 
Promoção à Pobreza; (Alterado pela Lei nº 8.376 de 12/2012) 

i) Representação da PGMS na Secretaria Municipal da Reparação; 
j) Representação da PGMS na Secretaria Municipal dos Transportes 

Urbanos e Infra-Estrutura; Secretaria Municipal de Infraestrutura e 
Defesa Civil; (Alterado pela Lei nº 8.376 de 12/2012) 

k) Representação da PGMS na Secretaria Municipal de Serviços 
Públicos e Prevenção à Violência Secretaria Municipal de Ordem 
Pública; (Alterado pela Lei nº 8.376 de 12/2012) 

VI - Coordenadoria Administrativa - CAD: 
a) Setor de Gestão de Pessoas - SEGEP; 
b) Setor de Gestão de Materiais e Patrimônio - SEGEM; 
c) Setor de Gestão de Serviços - SEGES. 

VII - Conselho de Procuradores - COP. 
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CAPÍTULO III 
COMPETÊNCIA DAS UNIDADES 

 
Art. 3º Ao Gabinete do Procurador Geral, que tem por finalidade prestar 

assistência ao titular da Procuradoria, compete: 
I - supervisionar as atividades das Procuradorias e Representações da 

Procuradoria Geral; 
II - supervisionar, coordenar e executar os serviços de apoio às 

Procuradorias; 
III - estabelecer, exercer e manter o relacionamento interinstitucional com 

Órgãos e Entidades que atuam direta ou indiretamente na área de 
competência da Procuradoria; 

IV - auxiliar o Procurador Geral nas suas tarefas técnicas, inclusive 
emitindo pareceres técnicos e defendendo o Município; 

V - coordenar a representação social e política do Procurador Geral; 
VI - promover a divulgação das informações de interesse público relativas 

ao Órgão. 
 

Art. 4º À Assessoria Estratégica de Gestão - ASSEG, que desempenha as 
atividades de planejamento, gestão do orçamento, administração financeira, controle 
interno integrado e a promoção do desenvolvimento da gestão, em estreita articulação 
com as unidades centrais dos Sistemas Municipais, conforme definido na legislação dos 
respectivos sistemas, além de assessorar tecnicamente o titular da Pasta no 
desempenho de suas atribuições, compete através do: 

I - Núcleo de Execução Orçamentária e Financeira - NOF: 
a) coordenar a formulação da proposta orçamentária da Procuradoria 

Geral; 
b) acompanhar e avaliar a execução orçamentária e financeira dos 

programas e projetos, estabelecendo um fluxo permanente de 
informações entre as diversas áreas da Procuradoria Geral;  

c) propor normas de procedimento com vistas a disciplinar o fluxo 
dos processos relativos à execução orçamentária e financeira; 

d) registrar e efetuar o controle dos créditos orçamentários e 
adicionais, bem como da execução orçamentária e financeira da 
despesa; 

e) emitir os demonstrativos de execução orçamentária e financeira; 
f) organizar e manter arquivados os documentos referentes à 

execução orçamentária e financeira, inclusive contratos e 
convênios; 

g) prestar informações e colaborar com os trabalhos dos órgãos de 
controle interno e externo. 

§ 1º A ASSEG vincula-se tecnicamente à Secretaria Municipal de 
Planejamento, Tecnologia e Gestão - SEPLAG Secretaria Municipal de Gestão (Alterado 
pela Lei nº 8.376 de 12/2012), na forma do art. 55 da Lei nº 7.610/08. 

§ 2º O Núcleo de Tecnologia da Informação vincula-se à Companhia de 
Governança Eletrônica do Salvador - COGEL. 

 
Art. 5º À Subcoordenadoria de Apoio às Procuradorias, que tem por finalidade 

secretariar as Procuradorias, compete mediante o: 
I - Setor de Biblioteca, Documentação e Arquivo: 

a) selecionar, classificar, registrar e tombar o acervo da biblioteca; 
b) catalogar e fichar os livros de sorte a facilitar consultas, mantendo-

se registros por autores, assuntos e títulos; 
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c) selecionar, fichar e arquivar toda a documentação pertinente a 
processos judiciais, exceto quando se tratar de matéria de 
competência da Procuradoria Fiscal; 

d) controlar a saída de livros e documentos; 
e) inventariar periodicamente o acervo da biblioteca. 

II - Setor de Jurisprudência, Legislação e Publicações Jurídicas: 
a) coligir, cadastrar e arquivar pareceres e decisões judiciais e 

administrativas; 
b) cadastrar e arquivar toda a legislação federal, estadual e 

municipal. 
III - Setor de Controle de Processos: 

a) acompanhar publicações judiciais e controlar prazos e datas de 
audiência; 

b) controlar as entradas e saídas de processos no âmbito das 
unidades da Procuradoria; 

c) processar dados relacionados com expedientes e processos 
judiciais. 

 
Art. 6º À Procuradoria Fiscal, que tem por finalidade supervisionar, coordenar, 

dirigir e executar as atividades relacionadas com a dívida ativa, a representação judicial 
do Município em matéria fiscal, bem assim a defesa de seus interesses e a cobrança dos 
seus créditos tributários ou não, em juízo ou fora dele, além do assessoramento jurídico 
aos órgãos e entidades da Administração em matéria fiscal, compete através da: 

I - Especializada Judicial Fiscal: 
a) representar o Município e promover a sua defesa em matéria de 

sua competência, perante o Poder Judiciário; 
b) exercer quanto à matéria fiscal, as competências previstas nos 

incisos I, XIV, XXII e XXIV do art. 1º deste Regimento. 
1. mediante o Setor de Controle e Acompanhamento de 

Processos Judiciais: 
1.1. organizar e controlar os registros relativos aos 

ajuizamentos e acompanhamento dos processos; 
1.2. controlar prazos e datas de audiências; 
1.3. manter atualizado o arquivo de documentos pertinentes 

aos processos, bem assim as informações sobre os 
mesmos. 

2. mediante a Subespecializada de Créditos Tributários: 
2.1. identificar os créditos tributários de maiores valores; 
2.2. realizar triagem dos valores dos débitos buscando o 

recebimento conforme os critérios legalmente 
estabelecidos; 

2.3. cobrar débitos de valores significativos, inscritos na Dívida 
Ativa, ajuizados ou não; 

2.4. priorizar a cobrança dos débitos de maiores valores já 
ajuizados; 

2.5. articular-se com Órgãos e Entidades competentes com 
vistas a obter informações relativas aos contribuintes 
devedores e seu patrimônio; 

2.6. gerenciar, e manter o banco de dados dos maiores 
devedores; 

2.7. acompanhar e controlar os Processos no âmbito da 
competência da Unidade. 

II - Especializada Administrativa Fiscal: 
a) opinar nos processos administrativos fiscais; 
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b) opinar sobre assuntos relacionados com matéria fiscal de 
competência do Município; 

c) orientar os órgãos municipais e os contribuintes para regular 
cumprimento da legislação fiscal; 

d) exercer, quanto à matéria fiscal, as competências previstas nos 
incisos II, VIII, X, XIII, XXII e XXIV do artigo 1º deste Regimento. 
1. mediante o Setor de Controle e Acompanhamento de 

Processos Administrativos Fiscais; 
1.1. organizar, controlar e manter atualizados os registros e 

informações relativos aos processos administrativos de 
competência do setor; 

1.2. coligir decisões de órgãos singulares ou colegiados 
pertinentes a matéria fiscal; 

1.3. instruir processos administrativos e promover o 
correspondente encaminhamento. 

2. mediante o Setor de Comunicação e Documentação para 
Assuntos Fiscais: 
2.1. controlar e registrar os recebimentos e encaminhamentos 

de expedientes, documentos e processos, bem como a 
distribuição interna; 

2.2. manter arquivos de documentos, expedientes e 
processos; 

2.3. prestar informações aos interessados sobre a tramitação 
de processos e expedientes; 

2.4. registrar, controlar e manter o material bibliográfico, livros, 
revistas e periódicos de interesse do órgão; 

2.5. manter organizada e indexada a documentação produzida 
e recebida pela unidade, de sorte a facilitar consultas e 
pesquisas; 

2.6. registrar e arquivar as publicações pertinentes a 
legislação federal, estadual e municipal de interesse do 
órgão, encaminhando cópia aos dirigentes de unidades; 

2.7. realizar pesquisas e levantamentos bibliográficos para 
atender às consultas dos usuários. 

3. mediante o Setor de Controle do Imposto de Transmissão: 
3.1. acompanhar, examinar e controlar o pagamento do 

Imposto de Transmissão Intervivos - ITIV; 
3.2. emitir parecer nos processos relativos ao ITIV; 
3.3. acompanhar e fiscalizar os processos judiciais em que 

ocorra a hipótese de tributação do ITIV; 
3.4. emissão mensal de relatórios das atividades do Setor. 

III - Coordenadoria da Dívida Ativa: 
a) mediante a Subcoordenadoria de Atendimento: 

1. supervisionar, orientar e controlar o atendimento ao público na 
Central de Atendimento; 

2. fornecer orientação ao contribuinte com base na legislação 
específica vigente;  

3. controlar o fluxo de atendimento, promovendo, quando 
necessário, remanejamento e a refunção de pessoal;  

4. fornecer relatórios estatísticos sobre as atividades 
desenvolvidas; 

5. orientar e encaminhar o Contribuinte à Unidade em que se 
encontra o Processo; 

6. identificar a necessidade de treinamento do pessoal de 
atendimento ao público. 
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b) mediante o Setor de Inscrição: 
1. promover a inscrição dos débitos para com a Fazenda 

Municipal; 
2. emitir certidões de inscrições e notificações dirigidas ao 

contribuinte devedor; 
3. diligenciar no sentido do encaminhamento de processos à 

Justiça e manter os respectivos registros; 
4. promover diligências visando ao arquivamento de processos, 

quando autorizado. 
c) mediante o Setor de Cobrança: 

1. promover a cobrança administrativa dos débitos, emitir guias 
para pagamento e manter controle dos processos de 
parcelamento; 

2. prestar informações quanto à posição de débitos e fornecer 
certidões de quitação dos mesmos; 

3. elaborar mapa diário de arrecadação e classificação da renda; 
4. manter atualizados os registros de pagamentos. 

 
Art. 7º À Procuradoria Cível, Administrativa e Trabalhista, que tem por 

finalidade coordenar os sistemas de assistência judicial e assessoramento jurídico do 
Município nas áreas correspondentes e a elaboração de atos e contratos firmados pelo 
Município, compete através da: 

I - Especializada Judicial Cível e Administrativa: 
a) promover a defesa dos interesses do Município, em juízo, em 

questões que envolvam matérias cível e administrativa, exceto 
quanto aos assuntos relacionados com o meio ambiente, o 
patrimônio, urbanismo e obras; 

b) exercer, quanto às matérias de sua especialidade, as 
competências previstas nos incisos I, XIV, XXII e XXIV do art. 1º 
deste Regimento. 

II - Especializada Judicial Trabalhista: 
a) promover a defesa dos interesses do Município, em juízo, em 

questões que envolvam matéria de natureza trabalhista; 
b) exercer, quanto às matérias de sua especialidade, as 

competências previstas nos incisos I, XIV, XXII e XXIV do art. 1º 
deste Regimento. 

III - Especializada Administrativa e Trabalhista: 
a) opinar nos processos que envolvam assuntos relacionados com 

pessoal e organização do serviço público, bem assim quanto às 
questões administrativas; 

b) exercer, em matéria de sua especialidade, as competências 
previstas nos incisos II, XIII, XXII e XXIV do art. 1º deste 
Regimento. 

IV - Especializada Cível e de Atos e Contratos: 
a) opinar em processos que envolvam matéria cível e comercial, de 

sua alçada, bem assim auxiliar os órgãos e entidades da 
administração centralizada e descentralizada nas atividades que 
criem deveres e obrigações para o Município; 

b) exercer, em matéria de sua especialidade, as competências 
previstas nos incisos II, VI, XI, XXI, XXII e XXIV do art. 1º deste 
Regimento. 
 

Art. 8º À Procuradoria do Meio Ambiente, Patrimônio, Urbanismo e Obras, 
que tem por finalidade coordenar os sistemas de assistência judicial e assessoramento 
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jurídico do Município nas áreas relacionadas com o meio ambiente, o patrimônio, 
urbanismo e obras, competem através da: 

I - Especializada Judicial do Meio Ambiente, Patrimônio, Urbanismo e 
Obras na área de sua especialidade: 
a) promover a defesa dos interesses do Município, em juízo, em 

questões que envolvam o meio ambiente, inclusive poluição 
sonora, o patrimônio, urbanismo e obras; 

b) promover desapropriação judicial; 
c) exercer, quanto à matéria de sua competência, as atribuições 

previstas nos incisos I, XII, XIV, XXII e XXIV do art. 1º deste 
Regimento. 

II - Especializada Administrativa do Meio Ambiente, Patrimônio, 
Urbanismo e Obras: 
a) opinar nos processos relacionados com o meio ambiente, o 

patrimônio, urbanismo e obras; 
b) promover as medidas necessárias à regularização dos títulos de 

domínio dos imóveis do Município; 
c) examinar os processos de usucapião e, quando se tratar de áreas 

públicas, promover exceção de incompetência; 
d) exercer, quanto à matéria de sua especialidade, as competências 

previstas nos incisos II, V, XIII, XVIII, XXII e XXIV do art. 1º deste 
Regimento. 

 
Art. 9º A Coordenadoria das Representações tem por finalidade coordenar o 

sistema de representação jurídica da Procuradoria Geral junto aos órgãos e entidades da 
administração municipal. 

 
Art. 10. À Coordenadoria Administrativa, que tem por finalidade desenvolver as 

atividades de gestão de pessoas, de materiais e patrimônio, de comunicação e 
documentação e de serviços gerais previstas na legislação Sistema Municipal de 
Planejamento, Orçamento e Gestão Sistema Municipal de Gestão, compete pelo: 

I - Setor de Gestão de Pessoas: 
a) propor normas e instruções relativas à área de recursos humanos, 

em articulação com a Diretoria Geral de Gestão de Pessoas da 
Secretaria Municipal de Planejamento, Tecnologia e Gestão 
Secretaria Municipal de Gestão; (Alterado pela Lei nº 8.376 de 
12/2012); 

b) organizar e manter atualizada toda documentação referente à vida 
funcional do servidor; 

c) executar as atividades de desenvolvimento de recursos humanos, 
inclusive identificando as necessidades de treinamento na 
Procuradoria Geral, em articulação com a Diretoria Geral de 
Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Planejamento, 
Tecnologia e Gestão Secretaria Municipal de Gestão; (Alterado 
pela Lei nº 8.376 de 12/2012); 

d) elaborar e acompanhar a escala de férias, de acordo com a 
documentação e as informações fornecidas pelas unidades da 
Procuradoria Geral; 

e) controlar a freqüência e registrar a movimentação e afastamento 
do pessoal; 

f) promover o ingresso, na Procuradoria Geral, do servidor nomeado 
por Concurso Público e acompanhar o período referente ao 
estágio probatório; 
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g) proceder ao exame e instrução dos processos referentes a 
direitos, deveres, vantagens e responsabilidades dos servidores 
da Procuradoria Geral; 

h) expedir certidões e outros documentos relativos aos servidores; 
i) elaborar a folha de pagamento de pessoal, em articulação com a 

Diretoria Geral de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de 
Planejamento, Tecnologia e Gestão Secretaria Municipal de 
Gestão (Alterado pela Lei nº 8.376 de 12/2012), e coordenar as 
providências necessárias ao pagamento dos servidores, inclusive 
no que diz respeito ao recolhimento das obrigações trabalhistas e 
previdenciárias; 

j) administrar os planos e programas de benefícios e serviços 
sociais, na área de saúde e assistência ao servidor. 

II - Setor de Gestão de Materiais e Patrimônio: 
a)  propor normas e instruções relativas à aquisição, estocagem, 

distribuição, utilização e controle do material e patrimônio da 
Procuradoria Geral, em articulação com a Diretoria Geral de 
Logística e Patrimônio da Secretaria Municipal de Planejamento, 
Tecnologia e Gestão Secretaria Municipal de Gestão; (Alterado 
pela Lei nº 8.376 de 12/2012); 

b) elaborar o cronograma de aquisição de material e suas alterações, 
bem como organizar e manter atualizado o cadastro de 
fornecedores e o catálogo de especificações do material de uso 
comum; 

c) atender as requisições de material, oriundas das unidades da 
Procuradoria Geral; 

d) preparar o expediente necessário à aquisição de bens, de acordo 
com a legislação pertinente; 

e) receber, conferir e guardar o material adquirido, efetuando o 
controle físico-financeiro dos materiais estocados; 

f) elaborar balancetes mensais e balanço anual de material, bem 
como promover inventários periódicos dos bens patrimoniais da 
Procuradoria Geral, verificando suas condições de uso e 
conservação; 

g) cadastrar e tombar os bens móveis e imóveis da Procuradoria 
Geral, controlando sua utilização; 

h) administrar aquisição de material pelo Sistema de Registro de 
Preços, em articulação com a Diretoria Geral de Logística e 
Patrimônio da Secretaria Municipal de Planejamento, Tecnologia e 
Gestão Secretaria Municipal de Gestão; (Alterado pela Lei nº 8.376 
de 12/2012). 

III - Setor de Gestão de Serviços: 
a) propor normas e instruções para a administração dos serviços 

gerais, inclusive transportes, em articulação com a Diretoria Geral 
de Logística e Patrimônio da Secretaria Municipal de 
Planejamento, Tecnologia e Gestão Secretaria Municipal de 
Gestão; (Alterado pela Lei nº 8.376 de 12/2012); 

b) coordenar, executar e controlar os serviços de reprografia, 
portaria, telefonia, zeladoria, vigilância, limpeza, serviços de copa, 
bem como de manutenção, reparos e conservação dos prédios, 
equipamentos e instalações da Procuradoria Geral; 

c) proceder à recepção, análise, registro e controle da tramitação de 
processos e outros documentos, assim como, informar resultados 
dos processos específicos aos interessados; 
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d) promover a organização e manutenção do arquivo de documentos 
da Procuradoria Geral; 

e) prestar informações sobre produtos e serviços da Procuradoria 
Geral, a partir de subsídios das diversas Unidades. 

 
CAPÍTULO IV 

ATRIBUIÇÕES 
 

Art. 11. Compete ao Procurador Geral do Município: 
I - supervisionar e dirigir os serviços da Procuradoria Geral; 

II - exercitar qualquer das competências definidas no art. 1º deste 
Regimento e, privativamente, salvo quando delegá-las, as constantes 
dos incisos IX, XV, XVI, XVII, XIX, XX, XXIII, do mesmo artigo; 

III - expedir instruções para os membros da Procuradoria Geral e para 
seu pessoal administrativo, sobre o exercício das respectivas 
funções; 

IV - receber citações, notificações e intimações nas ações de interesse 
do Município; 

V - avocar a defesa de interesse do Município em qualquer ação ou 
processo; 

VI - promover o aperfeiçoamento do pessoal técnico administrativo da 
Procuradoria, fazendo organizar seminários, simpósios, cursos, 
conferências, estágios, treinamentos e atividades correlatas; 

VII - adotar as medidas necessárias à uniformização da jurisprudência 
administrativa e à organização das respectivas súmulas; 

VIII - estabelecer normas e medidas visando o aperfeiçoamento de defesa 
judicial ou extrajudicial do Município; 

IX - exercitar as atribuições de Secretário do Município em assuntos 
administrativos da Procuradoria Geral do Município; 

X - designar os representantes da Procuradoria Geral do Município junto 
aos Secretários, titulares de órgãos colegiados e de entidades da 
administração descentralizada e os que servirão junto às 
Procuradorias; 

XI - presidir o Conselho de Procuradores; 
XII - apresentar ao Prefeito, anualmente, até 10 de janeiro, relatório das 

atividades desenvolvidas pela Procuradoria Geral do Município, no 
ano anterior; 

XIII - promover a divulgação dos atos normativos, pareceres, ementários e 
formulações, através da edição de boletins informativos e publicação 
de revista especializada; 

XIV - propor as nomeações do pessoal da PGMS; 
XV - exercitar a competência de representar o Município perante os 

Tribunais, podendo delegá-la a Procurador do Município, Assessor 
do Procurador Geral ou Coordenador; 

XVI - opinar em processos administrativos quando solicitado pelo Prefeito; 
XVII - propor ao Chefe do Executivo a contratação de advogado para a 

defesa de interesses e direitos do Município perante Tribunais 
Federais ou quando postulados fora do seu território; 

XVIII - autorizar a celebração de acordos em processos fiscais, mediante 
transação e compensação; 

XIX - desempenhar outras atribuições inerentes ao cargo. 
 

Art. 12. Aos titulares dos Cargos em Comissão e Funções de Confiança, além 
do desempenho das atividades concernentes aos sistemas municipais e das 
competências das respectivas unidades, cabe: 
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I - ao Subprocurador Geral: 
a) substituir o Procurador Geral em suas ausências ou impedimentos 

eventuais; 
b) exercer a Chefia do Gabinete; 
c) supervisionar as atividades das Procuradorias e demais unidades 

da Procuradoria Geral; 
d) promover a distribuição, entre as diversas unidades da 

Procuradoria Geral, de processos judiciais e administrativos, 
podendo emitir parecer discordante ou complementar; 

e) supervisionar técnica e administrativamente o pessoal sob sua 
supervisão e chefia; 

f) avocar qualquer ação ou processo, ou atribuí-los a Procurador 
especialmente designado; 

g) fornecer ao Conselho de Procuradores, quando solicitado, 
elementos indicativos para a aferição de merecimento de 
Procurador do Município; 

h) articular-se com os Órgãos e Entidades com vistas a maior 
integração, agilidade nos processos e demais demandas;  

i) desempenhar outras atribuições inerentes ao cargo. 
II - ao Procurador Coordenador: 

a) coordenar e supervisionar as atividades de competência de sua 
unidade; 

b) determinar a distribuição de processos e emitir parecer 
complementar ou discordante; 

c) supervisionar, técnica e administrativamente o pessoal sob sua 
orientação e coordenação; 

d) supervisionar, coordenar, dirigir, orientar e distribuir os serviços da 
respectiva Procuradoria; 

e) estabelecer medidas e providências visando a coordenação de 
assuntos de competência das correspondentes Procuradorias ou 
Representações; 

f) avocar a defesa do Município em qualquer ação ou processo, de 
matéria de sua competência, ou atribuí-la a Procurador 
especialmente designado; 

g) comunicar ao Subprocurador Geral a solução dos processos e 
ações de interesse do Município, propondo o arquivamento de 
processos em que se verifique a impossibilidade ou 
inconveniência de procedimento judicial; 

h) orientar diretamente os Procuradores sob sua coordenação, 
promovendo, para isso, reuniões periódicas; 

i) fornecer ao Conselho de Procuradores, quando solicitado, 
elementos indicativos para a aferição de merecimento dos 
Procuradores do Município sob sua coordenação, ouvindo-se, 
quando for o caso, o respectivo chefe imediato; 

j) comunicar ao Subprocurador Geral, mensalmente, o desempenho 
da correspondente unidade;. 

k) desempenhar outras atribuições inerentes ao cargo. 
III - ao Procurador Chefe de Especializada: 

a) superintender, coordenar, orientar e distribuir os serviços de sua 
unidade; 

b) representar ao respectivo Coordenador sobre o que julgar cabível, 
quanto aos serviços e atribuição de sua competência; 

c) distribuir processos e emitir parecer quando divergir do 
pronunciamento de Procurador sob sua chefia; 



  Cadastro Organizacional/PMS 
PGMS 

 

SEMGE/DGES/CMG 
 

d) manter devidamente catalogados e ordenados os 
pronunciamentos emitidos pela respectiva unidade; 

e) avocar a defesa do Município em qualquer ação ou processo, em 
matéria de sua competência; 

f) desempenhar outras atribuições inerentes ao cargo. 
IV - ao Assessor Chefe: 

a) planejar, orientar, coordenar, supervisionar, acompanhar e avaliar 
os trabalhos desenvolvidos; 

b) elaborar e submeter à apreciação e aprovação do Procurador 
Geral, a proposta dos planos, programas e projetos a serem 
desenvolvidos pela Unidade; 

c) propor ao Procurador Geral medidas destinadas ao 
aperfeiçoamento ou redirecionamento de programas, projetos e 
atividades em execução na Procuradoria Geral, com vistas a sua 
otimização;  

d) encaminhar ao Procurador Geral relatórios periódicos referentes 
às atividades da Unidade; 

e) coordenar a elaboração dos relatórios mensal e anual da 
Procuradoria Geral; 

f) supervisionar, coordenar e controlar as atividades pertinentes aos 
Sistemas Municipais nas funções de planejamento, orçamento e 
acompanhamento, administração financeira e de desenvolvimento 
da administração. 

V - ao Gestor de Núcleo: 
a) planejar, orientar, coordenar, controlar, supervisionar e avaliar a 

execução dos trabalhos e das atividades pertinentes ao Núcleo; 
b) expedir instruções na área de sua competência; 
c) apresentar, periodicamente, ao superior hierárquico, relatório 

técnico de desempenho das suas atribuições, baseado em 
indicadores qualitativos e quantitativos. 

VI - ao Coordenador: 
a) orientar e supervisionar as ações desenvolvidas pela 

Coordenadoria/Núcleo subordinadas, de acordo com as normas 
em vigor e diretrizes estabelecidas pelo Procurador Geral; 

b) assistir ao Procurador em assuntos compreendidos na sua área 
de competência; 

c) elaborar e submeter à apreciação e aprovação do Procurador a 
proposta dos planos, programas e projetos a serem desenvolvidos 
pela Coordenadoria/Núcleo; 

d) propor ao Procurador a constituição de comissões ou grupos de 
trabalho, e a designação dos respectivos responsáveis para a 
execução de atividades especiais; 

e) propor ao Procurador medidas destinadas ao aperfeiçoamento 
dos programas, projetos e atividades sob sua coordenação, com 
vistas à otimização dos resultados; 

f) propor ao Procurador a celebração de convênios, ajustes, acordos 
e atos similares com órgãos e entidades públicas e privadas, 
nacionais, estrangeiras e internacionais na sua área de 
competência. 

VII - ao Subprocurador Chefe de Especializada: 
a) planejar, orientar, coordenar e supervisionar as ações 

desenvolvidas no âmbito da Unidade; 
b) assistir ao superior imediato em assuntos pertinentes à sua 

Unidade; 
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c) fazer cumprir as normas e determinações referentes à sua área de 
atuação; 

d) apresentar, periodicamente, ao seu superior hierárquico relatório 
baseado em indicadores qualitativos e quantitativos; 

e) prestar informações e orientações aos contribuintes quanto a 
matéria objeto da consulta; 

f) desempenhar outras atribuições inerentes ao cargo. 
VIII - ao Subcoordenador: 

a) orientar, coordenar, supervisionar, controlar e avaliar a execução 
dos planos, programas, projetos e atividades da 
Subcoordenadoria; 

b) assistir ao superior imediato em assuntos pertinentes à sua 
Unidade; 

c) fazer cumprir as normas e determinações referentes à sua área de 
atuação; 

d) sugerir ao Coordenador, no âmbito de sua competência, a 
elaboração de normas e a adoção de medidas necessárias ao 
bom desenvolvimento dos trabalhos; 

e) fornecer ao Coordenador, os elementos necessários à formulação 
de diretrizes e ao estabelecimento de metas e programas da 
Subcoordenadoria; 

f) apresentar, periodicamente, ao seu superior hierárquico, relatório 
técnico de desempenho das suas atribuições, baseado em 
indicadores qualitativos e quantitativos. 

IX - ao Oficial de Gabinete: 
a) prestar assistência ao Gabinete, nas atividades de relações 

públicas; 
b) recepcionar e encaminhar pessoas; 
c) realizar serviços de apoio geral que lhe forem atribuídos pelo 

superior imediato. 
X - ao Motorista de Gabinete: 

a) dirigir automóveis utilizados no transporte oficial do Procurador 
Geral; 

b) manter o veículo sob sua responsabilidade em perfeito estado de 
conservação e condições de funcionamento; 

c) providenciar abastecimento do veículo; 
d) comunicar a ocorrência de fatos e avarias relacionados com o 

veículo sob sua responsabilidade; 
e) cumprir normas, procedimentos e instruções quanto à 

identificação, utilização, abastecimento e manutenção do veículo 
sob sua responsabilidade. 

XI - ao Chefe de Representação: 
a) distribuir processo, emitindo parecer fundamentado quando 

divergir do pronunciamento de Procurador da respectiva 
Representação; 

b) encaminhar ao Procurador Coordenador das Representações, 
mensalmente, para ciência e controle, cópia dos pronunciamentos 
emitidos pela Representação, excluídos os casos de rotina; 

c) exercer, no âmbito de sua atividade, as atribuições previstas para 
os Coordenadores das Procuradorias; 

d) requisitar à autoridade competente o pessoal necessário a 
execução das atividades de apoio; 

e) fornecer ao Coordenador das Representações relatório anual das 
atividades da unidade; 
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f) avocar qualquer processo e emitir parecer em matéria de sua 
competência; 

g) desempenhar outras atribuições inerentes ao cargo. 
XII - ao Chefe de Setor: 

a) organizar, orientar, supervisionar e avaliar a execução das 
atividades do Setor; 

b) apresentar, periodicamente, ao seu superior hierárquico, relatório 
técnico de desempenho das suas atribuições, baseado em 
indicadores qualitativos e quantitativos. 

XIII - ao Secretário de Gabinete e Secretário Administrativo: 
a) organizar, controlar e manter os arquivos das respectivas 

Unidades; 
b) controlar a tramitação do expediente e da correspondência 

encaminhada à sua chefia imediata; 
c) administrar a agenda da sua chefia imediata, além de receber e 

encaminhar pessoas para contatos;  
d) providenciar serviços de reprografia e solicitação de materiais. 

XIV - ao Encarregado: 
a) fornecer à chefia imediata os elementos necessários ao 

estabelecimento de metas e programas para sua área de 
responsabilidade; 

b) planejar os serviços da atividade sob sua responsabilidade de 
acordo com as diretrizes estabelecidas; 

c) emitir relatórios de desempenho das atividades sob sua 
responsabilidade à chefia imediata. 

§ 1º Ao Assessor do Procurador Geral compete assessorá-lo no 
desempenho das suas atribuições nas áreas administrativa e judicial. 

§ 2º Ao Assessor Técnico cabe o desempenho das atribuições técnicas 
necessárias ao funcionamento da Procuradoria, além daquelas definidas nos 
Regulamentos dos respectivos Sistemas Municipais e as relacionadas com avaliação e 
perícia. 

§ 3º Ao Coordenador da Dívida Ativa cabe o desempenho das atribuições 
técnicas necessárias ao funcionamento da Procuradoria, além daquelas definidas no 
Sistema Municipal de Orçamento, Administração Financeira e Controle Interno Integrado. 
 

CAPÍTULO V 
SUBSTITUIÇÕES 

 
Art. 13. A substituição do Procurador Geral, dos titulares dos Cargos em 

Comissão e das Funções de Confiança, nas ausências e impedimentos eventuais dos 
respectivos titulares, far-se-á conforme disposto na legislação pertinente em vigor. 

 
CAPÍTULO VI 

CONSELHO DE PROCURADORES 
 

Art. 14. O Conselho de Procuradores, cuja composição e atribuições estão 
previstas na Lei Complementar nº 03/91, se regerá pelas normas estabelecidas em seu 
Regimento.  

 
CAPÍTULO VII 

CATEGORIA FUNCIONAL DE PROCURADOR DO MUNICÍPIO 
 

Art. 15. A categoria funcional de Procurador do Município é composta por duas 
(02) classes, distribuídas em dois (02) níveis escalonados em seis (06) referências cada 
qual deles. 
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Art. 16. O crescimento funcional do Procurador do Município dar-se-á mediante 

progressão horizontal e progressão vertical. 
§ 1º A progressão horizontal é a passagem do Procurador da referência 

em que se encontra para a imediatamente superior, dentro da mesma classe. 
§ 2º A progressão vertical é a passagem do Procurador da classe em que 

se encontra para a imediatamente superior do mesmo cargo, assegurando-se-lhe um 
acréscimo de vencimento equivalente a uma referência. 

 
Art. 17. O crescimento funcional na carreira de Procurador dependerá de 

avaliação de desempenho que objetiva medir o desempenho do ocupante do cargo, no 
cumprimento de suas atribuições e do atendimento de requisitos previstos neste 
Regimento. 

 
Art. 18. Na avaliação de desempenho do Procurador serão observados os 

seguintes critérios: 
I - competência profissional demonstrada através de trabalhos no 

exercício do cargo que ocupa; 
II - dedicação ao exercício da função pública e espírito de colaboração; 

III - assiduidade, urbanidade e tempo de serviço; 
IV - títulos ou diplomas de conclusão de cursos relacionados com as 

atribuições do cargo; 
V - trabalhos jurídicos publicados que versem sobre matérias 

relacionadas com os interesses do município; 
VI - execução de tarefas especiais e exercício de cargo em comissão ou 

função de confiança. 
 

Art. 19. A avaliação de desempenho constitui requisito imprescindível tanto à 
progressão horizontal como à vertical. 

 
Art. 20. A avaliação será feita mediante apuração do desempenho dos 

Procuradores, no período de 12 meses, computado através de critério de pontuação 
fixado na “Ficha de Avaliação de Desempenho” (anexo III), devendo ser observado para 
a aprovação o percentual mínimo de 60% (sessenta por cento) da pontuação máxima. 

§ 1º Os pontos na avaliação de desempenho serão atribuídos pelo 
respectivo chefe imediato, juntamente com o titular da Procuradoria em que o Procurador 
se achar vinculado e quando se tratar de ocupantes de cargo em comissão ou no 
exercício de função gratificada, pelos Chefes imediatos e pelo Procurador Geral. 

§ 2º O Subprocurador Geral será avaliado pelo Procurador Geral. 
§ 3º Será dispensada a avaliação de desempenho do Procurador que 

exerceu ou exerça o Cargo de Procurador Geral. 
 

Art. 21. As fichas de avaliação serão encaminhadas, na primeira quinzena de 
janeiro, à Comissão Especial constituída por três (3) Procuradores indicados pelo 
Procurador Geral, com mandato de (2) dois anos, renovável, que consolidará os 
resultados da avaliação e os encaminhará ao Conselho de Procuradores, na segunda 
quinzena do mesmo mês. 

Paragráfo único. O Conselho dará ciência aos Procuradores dos resultados 
da avaliação e, na impossibilidade de cientificação pessoal, promoverá a respectiva 
publicação no Diário Oficial do Município. 

 
Art. 22. A mesma Comissão tratada no artigo anterior, se encarregará da 

atribuição de pontos aos títulos, diplomas, cursos e publicações e do preparo de 
processos, visando às progressões horizontal e vertical, a serem submetidos ao 
Conselho de Procuradores. 
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Paragráfo único. O Procurador deverá apresentar à Comissão, até o dia 05 
do mês de janeiro, a documentação de que tratam os incisos IV e V do Art. 16 deste 
Regimento. 

 
Art. 23. A inscrição dos Procuradores para a progressão vertical deverá ser 

feita perante a Comissão Especial, de que trata o art. 21, até o 5º (quinto) dia útil, a 
contar da publicação do ato convocatório, oportunidade em que os interessados deverão 
apresentar a documentação pertinente. 
 

Art. 24. Fará jus à progressão horizontal o Procurador que satisfizer, 
cumulativamente, os requisitos seguintes: 

I - ter sido aprovado na última avaliação de desempenho; 
II - não ter sofrido punição disciplinar nos doze (12) meses que 

antecedem a progressão; 
III - ter permanecido em exercício na PGMS, salvo em razão dos 

afastamentos considerados por lei como de efetivo exercício, nos 
últimos doze (12) meses que antecedem a progressão. 

 
Art. 25. A progressão horizontal, que ocorrerá em anos alternados, será 

efetivada no mês de março, tendo como base os 12(doze) meses anteriores, mediante 
publicação da relação dos classificados, que atenderem os requisitos do artigo anterior. 

 
Art. 26. A progressão vertical será feita dentro de três meses, contados da data 

em que ocorrer a vaga. 
 

Art. 27. Fará jus à progressão vertical o Procurador que satisfizer, 
cumulativamente, os seguintes requisitos: 

I - ter aprovado, pelo Conselho de Procuradores do Município, trabalho 
técnico jurídico relacionado com o direito municipal, de acordo com 
as normas aprovadas por aquele Conselho; 

II - não ter sofrido punição disciplinar nos doze meses que antecederem 
a progressão; 

III - ter sido aprovado na última avaliação de desempenho; 
IV - ter permanecido no exercício de suas funções na Procuradoria, salvo 

em razão dos afastamentos considerados por lei como de efetivo 
exercício; 

V - se encontrar situado na última referência da classe. 
Paragráfo único. O Procurador que não preencher o requisito contido neste 

artigo terá liminarmente a sua inscrição indeferida. 
Art. 27. Fará jus à progressão vertical o Procurador que satisfizer, 

cumulativamente, os seguintes requisitos: 
I - ter aprovado, pelo Conselho de Procuradores do Município, trabalho 

técnico jurídico relacionado com o direito municipal, de acordo com 
as normas aprovadas por aquele Conselho; 

II - não ter sofrido punição disciplinar nos doze meses que antecederem 
a progressão; 

III - ter sido aprovado na última avaliação de desempenho a que foi 
submetido; 

IV - ter permanecido no exercício de suas funções na Procuradoria, salvo 
em razão dos afastamentos considerados por lei como de efetivo 
exercício; 

V - se encontrar situado na última referência da classe. 
§ 1º O Procurador que não preencher qualquer dos requisitos contidos 

neste artigo terá liminarmente a sua inscrição indeferida. 
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§ 2º Considera-se, em relação ao Procurador que tenha sido cedido para 
ocupar cargo em comissão nas situações previstas na legislação pertinente, a avaliação 
de desempenho anterior à cessão. 

(NR - Nova Redação dada pelo Decreto nº 21.818,de 06/2011) 
 

Art. 28. O mesmo tempo de serviço de exercício em cargo comissionado ou de 
função de confiança e aquele desenvolvido em tarefas especiais, bem assim os títulos, 
certificados e trabalhos publicados serão considerados apenas uma vez para fins de 
avaliação e de progressão. 

 
Art. 29. O Procurador poderá pedir reconsideração ou recorrer do resultado da 

avaliação de desempenho ou do da progressão, no prazo de quarenta e oito (48) horas, 
contado da ciência ou da publicação no D.O.M. 

§ 1º Os pedidos de reconsideração ou recurso interpostos a destempo 
serão sumariamente arquivados. 

§ 2º Os pedidos de reconsideração e os recursos serão decididos no 
prazo de setenta e duas (72) horas, contado da interposição. 

§ 3º O pedido de reconsideração será dirigido ao Presidente da Comissão 
e o recurso ao Presidente do Conselho. 

 
CAPÍTULO VIII 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Art. 30. Os honorários devidos aos Procuradores de 1ª classe e àqueles 
referidos no art. 26 da Lei Complementar nº 03/91 serão distribuídos, mensalmente, de 
forma igualitária, não fazendo jus aos mesmos aqueles que se encontrarem afastados do 
exercício do cargo, em gozo de licença para tratar de interesses particulares e nos casos 
previstos nos incisos III e IX do artigo 138 da Lei Complementar nº 01/91. 

 
Art. 31. Os Cargos em Comissão e as Funções de Confiança da Procuradoria 

Geral do Município são os constantes nos Anexos I e II, respectivamente, integrantes 
deste Regimento. 

 
Art. 32. Os prazos, a que se referem os artigos 21, 23 e 25 deste Regimento, 

poderão ser modificados pelo Conselho de Procuradores para efeito da efetivação da 
progressão, desde que justificada a alteração. 

 
Art. 33. Os casos omissos e as dúvidas que venham a surgir na aplicação do 

presente Regimento serão resolvidos pelo Conselho de Procuradores. 
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ANEXO I 
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DO SALVADOR 

QUADRO DE CARGOS EM COMISSÃO 
 

QT. GRAU DENOMINAÇÃO VINCULAÇÃO 
01 58 Subprocurador Geral • Gabinete do Procurador Geral 
02 

 
55 

 
Assessor do Procurador 
Geral 

• Gabinete do Procurador Geral 

01 55 Assessor Chefe • Assessoria Estratégica de Gestão 
06 53 Assessor Técnico • Assessoria Estratégica de Gestão 
01 54 Gestor de Núcleo 

 
• Núcleo de Execução Orçamentária e 

Financeira 
04 55 Procurador Coordenador • Procuradoria Fiscal 

• Procuradoria Cível, Administrativa e 
Trabalhista 

• Procuradoria do Meio Ambiente, 
Patrimônio, Urbanismo e Obras 

• Coordenadoria das Representações 
08 54 Procurador Chefe de 

Especializada 
 

• Especializada Judicial Fiscal 
• Especializada Administrativa Fiscal 
• Especializada Judicial Cível 

Administrativa 
• Especializada Judicial Trabalhista 
• Especializada Administrativa e 

Trabalhista 
• Especializada Cível e de Atos e 

Contratos 
• Especializada Judicial do Meio 

Ambiente, Patrimônio, Urbanismo e 
Obras. 

• Especializada Administrativa do Meio 
Ambiente, Patrimônio, Urbanismo e 
Obras. 

01 55 Coordenador • Coordenadoria Administrativa 
01 54 Coordenador • Coordenadoria da Dívida Ativa 
02 53 Subcoordenador 

 
• Subcoordenadoria de Apoio às 

Procuradorias 
• Subcoordenadoria de Atendimento 

01 53 Subprocurador Chefe de 
Especializada 

• Subespecializada de Créditos 
Tributários 

01 51 Secretário de Gabinete • Gabinete do Procurador Geral 
02 50 Oficial de Gabinete • Gabinete do Procurador Geral 
02 50 Motorista de Gabinete • Gabinete do Procurador Geral 
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ANEXO II 
QUADRO DE FUNÇÕES DE CONFIANÇA 

QT. GRAU DENOMINAÇÃO VINCULAÇÃO 
11 64 Chefe de Representação 

da Procuradoria Geral do 
Município 

• Casa Civil 
• Secretaria Municipal de Planejamento, 

Tecnologia e Gestão  
• Secretaria Municipal da Fazenda 
• Secretaria Municipal de Comunicação  
• Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Urbano, Habitação e Meio Ambiente  
• Secretaria Municipal da Educação e Cultura 
• Secretaria Municipal da Saúde 
• Secretaria Municipal do Trabalho, 

Assistência Social e Direitos do Cidadão 
• Secretaria Municipal da Reparação; 
• Secretaria Municipal dos Transportes 

Urbanos e Infra-Estrutura 
• Secretaria Municipal de Serviços Públicos e 

Prevenção à Violência 
11 63 Chefe de Setor B • Setor de Biblioteca, Documentação e 

Arquivo 
• Setor de Jurisprudência, Legislação e 

Publicações Jurídicas 
• Setor de Controle de Processos 
• Setor de Controle e Acompanhamento de 

Processos Judiciais 
• Setor de Controle e Acompanhamento de 

Processos Administrativos Fiscais 
• Setor de Controle do Imposto de 

Transmissão 
• Setor de Inscrição 
• Setor de Cobranças 
• Setor de Gestão de Pessoas 
• Setor de Gestão de Materiais e Patrimônio 
• Setor de Gestão de Serviços 

01 62 Chefe de Setor A • Setor de Comunicação e Documentação 
para Assuntos Fiscais 

16 61 Secretário Administrativo • Gabinete do Procurador Geral (02) 
• Assessoria Estratégica de Gestão  
• Núcleo de Execução Orçamentária e 

Financeira  
• Procuradoria Fiscal (06) 
• Subcoordenadoria de Apoio às 

Procuradorias (2)  
• Especializada Judicial Trabalhista  
• Subcoordenadoria de Atendimento  
• Coordenadoria Administrativa 
• Setor de Biblioteca, Documentação e 

Arquivo 
08 61 Encarregado • Procuradoria Fiscal (02) 

• Subcoordenadoria de Atendimento (02) 
• Setor de Serviços Gerais 
• Assessoria Estratégica de Gestão (02) 
• Coordenadoria Administrativa 
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 ANEXO III 
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DO SALVADOR 

QUADRO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 
 

NOME DO PROCURADOR MATRICULA CLASSE REFERENCIAL LOTAÇÃO 
 
 

ITENS DE VALORAÇÃO VALORAÇÃO  PONTOS 
1. Capacidade de desempenhar as tarefas com 

cuidado, exatidão, precisão, competência e 
rapidez. 

2. Volume de trabalho produzido, levando-se em 
consideração a complexidade, nível técnico e 
tempo de execução, sem prejuízo da 
qualidade. 

3. Contribuição espontânea ao trabalho individual e 
de equipe. 

4. Assiduidade e urbanidade. 
5. Qualidade do trabalho (pareceres ou peças 

judiciais, máximo de 3 pareceres e 5 pontos 
para cada peça). 

 
Zero (0) a doze (12) 

 
Zero (0) a dezesseis (16) 

 
Zero (0) a sete (7) 

 
Zero (0) a sete (7) 

 
Zero (0) a dezoito (18) 

 

 TOTAL I  
 
LOCAL E DATA:, ....../......./....... 
 
PROCURADOR CHEFE OU                                                    PROCURADOR GERAL OU 
CHEFE DE REPRESENTAÇÃO                                            PROCURADOR COORDENADOR 

6. Tempo de serviço neste Município (dois pontos 
por qüinqüênio, máximo de oito). 

7. Exercício, por período inferior a um ano, de 
cargo em comissão e/ou função de confiança 
(pontuação única) 

8. Desempenho de tarefas especiais por 
designação, do Procurador geral ou Chefe 
imediato (participação em comissão, grupo de 
trabalho individual extra, convocação para 
atuar nas Especializadas ou no Gabinete do 
Procurador Geral) (três pontos por atividade, 
máximo de nove). 

9. Exercício de cargo em comissão ou função de 
confiança por período igual ou superior a um 
ano (pontuação única). 

10. Conclusão de curso de pós-graduação: 
doutorado, mestrado, especialização, 
(pontuação única). 

11. Publicação de artigos jurídicos em revistas e 
periódicos especializados (valor unitário um 
ponto, máximo dois). 

12. Publicação de livros (pontuação única). 
13. Participação em seminários, simpósios, 

congressos e cursos de atualização (valor 
unitário 3 pontos, máximo doze 12). 

 
Zero (0) a oito (8) 

 
Um (1) 

 
Zero (0) a nove (9) 

 
Três (3) 

 
Três (03) 

 
Zero (0) a dois (2) 

 
Dois (2) 

 
Zero (0) a doze (12) 

 

 TOTAL II  
 

COMISSÃO 
 

LOCAL E DATA:,......../........../.......... 

 
TOTAL I + II 
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L E G I S L A Ç Ã O  
 
L E I S  
 
• Lei nº 8.376/2012 - Republicada no DOM de 21/12/2012 por ter saído incompleta - 

Leis de Estrutura Organizacional 
Modifica a Estrutura Organizacional da Prefeitura Municipal do Salvador e dá outras 
providências.DOM, 25 a 26/12/2012 

 
• Lei nº 7.610/2008 (Republicada no DOM de 14 a 16/02/2009 por ter saído com 

incorreção) - Leis de Estrutura Organizacional 
Modifica a estrutura organizacional da Prefeitura Municipal do Salvador e dá outras 
providências. DOM, 30/12/2008. 

 
• Lei nº 6.742/2005 (Arts. 3º e 16) - Leis de Estrutura Organizacional 

Modifica a estrutura organizacional da Prefeitura Municipal do Salvador e dá outras 
providências. DOM, 23 a 27/06/2005. 
 

• Lei nº 6.588/2004 - Leis de Estrutura Organizacional 
Altera a estrutura organizacional da Prefeitura Municipal do Salvador e dá outras 
providências.Art. 13. DOM, 19/12/2004. 

 
• Lei Complementar nº 035/2004  

Altera e acrescenta dispositivos à Lei Complementar nº 01/91 e suas alterações 
posteriores. DOM, 13/01/2004. 
 

• Lei Complementar nº 033/2002 
Altera e acrescenta dispositivos às Leis Complementares nºs 01/91, 03/91 e 05/92, e dá 
outras providências. DOM, 18/07/2002. 

 
• Lei nº 6.149/2002 - Leis de Estrutura Organizacional 

Dispõe sobre o Plano de Cargos e Vencimentos dos Servidores da Administração 
Direta, Autárquica e Fundacional da Prefeitura Municipal do Salvador. DOM, 
08/07/2002. 

 
• Lei nº Complementar nº. 32/2002 

Altera dispositivos da Lei Complementar nº. 03, de 15 de março de 1991, que 
reestrutura a Procuradoria Geral do Município do Salvador e dispõe sobre o Grupo 
Procuradoria. DOM, 03/05/2002. 

 
• Lei nº 5.700/2000 - Art. 2º - Leis de Estrutura Organizacional 

Altera dispositivos de Lei nº 4.305/91, e cria cargo de provimento efetivo e em comissão 
no âmbito da Secretaria Municipal da Saúde e Procuradoria Geral do Município, 
respectivamente e dá outras providências. DOM, 14/02/2000. 

 
• Lei Complementar nº 026/1999 

Altera, acrescenta e revoga dispositivos das leis Complementares nº. 01 e 03/91, e dá 
outras providências. DOM, 01/02/1999. 

 
• Lei nº 5.045/1995 - Leis de Estrutura Organizacional 

Dispõe sobre a estrutura organizacional da Prefeitura Municipal do Salvador e dá outras 
providências. DOM, 17/08/1995. 

 
• Lei Complementar nº 03/1991 

Reestrutura a Procuradoria Geral do Município do Salvador, dispõe sobre o Grupo 
Procuradoria e dá outras providências. DOM, 17 e18/03/1991. 
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• Lei nº 4.305/1991 - Leis de Estrutura Organizacional 
Dispõe sobre o Plano de Carreira e Vencimentos dos Servidores da Administração 
Direta, Autárquica e Fundacional na Prefeitura Municipal do Salvador e dá outras 
providências. DOM, 17 e 18/03/1991. 
 

• Lei nº 2.130/1968 Leis de Estrutura Organizacional 
Estabelece os princípios gerais de administração e dispõe sobre a reforma da 
organização administrativa do Município. DOE, 25/10/1968. 

 
• Lei nº 2.007/1967 

Reorganiza a Procuradoria Geral do Município do Salvador - PGMS e dá outras 
providências. DOE, 10/08/1967. 

 
• Lei nº 251/1944 

Transforma a Procuradoria Geral do Município do Salvador. DOE, 11/02/1944. 
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D E C R E T O S  
 
• Decreto nº 21.818/2011 

Altera o art. 27 do Regimento da Procuradoria Geral do Município - PGMS, aprovado 
pelo Decreto nº 19.391, de 19 de março de 2009, na forma que indica. DOM, 
09/06/2011. 
 

• Decreto nº 19.391/2009 
Aprova o Regimento da Procuradoria Geral do Município - PGMS, e dá outras 
providências. DOM, 19/03/2009. 

 
• Decreto nº 18.308/2008 - Revogado pelo Decreto nº 19.305/2009 
• Acrescenta dispositivo ao art. 1° do Decreto n° 13.041/2001 e dá outras providências. 

DOM, 23/04/2008. 
 
• Decreto nº. 14.370/2003 

Regulamenta dispositivo ao regulamento da Gratificação de Produção, aprovado pelo 
Decreto nº. 13.773 de 05 de agosto de 2002. DOM, 21/07/2003. 

 
• Decreto nº 12.248/2003 (Retificado para nº 14.248/2003, DOM, 22/05/2003) 

Cria Função de Confiança na Procuradoria Geral do Município do Salvador - PGMS. 
DOM, 12/05/2003.   

 
• Decreto nº 13.619/2002 (Republicado por ter saído incorreto, DOM, 01/07/2002) 

Altera o Regimento da Procuradoria Geral do Município do Salvador - PGMS, e dá 
outras providências. DOM, 01/06/2002.  

 
• Decreto nº 13.107/2001 

Cria função de confiança de Chefe de Representação da Procuradoria Geral do 
Município, junto ao titular da Secretaria Municipal de Articulação e Promoção da 
Cidadania, e dá outras providências. DOM, 14/05/2001. 

 
• Decreto nº 13.041/2001 - Revogado pelo Decreto nº 19.305/2009 

Dispõe sobre substituições, nos impedimentos legais ou afastamentos, dos Secretários 
Municipais, do Procurador Geral e dos titulares dos Cargos em Comissão e das 
Funções de Confiança da Prefeitura Municipal do Salvador. DOM, 21/03/2001. 

 
• Decreto nº 12.589/2000 

Altera o Regimento da Procuradoria Geral do Município do Salvador - PGMS e dá 
outras providências. DOM, 15/03/2000. 

 
• Decreto nº 12.269/1999 

Cria função de confiança de Chefe de Representação da Procuradoria Geral do 
Município junto ao titular da Secretaria Municipal da Promoção de Investimentos e 
Projetos Especiais e dá outras providências. DOM, 25/03/1999.  

 
• Decreto nº 11.345/1996 

Aprova o Regimento da Procuradoria Geral do Município do Salvador - PGMS e dá 
outras providências. DOM, 03/07/1996 

 
• Decreto nº 8.827/80 

Acrescenta à estrutura da Procuradoria Fiscal do Município a seção de Comunicação e 
Documentação e dá outras providências. DOM, 20 e 21/12/1980. 

 
• Decreto nº 5.779/1979 

Cria funções de confiança (2) na Procuradoria Geral do Município do Salvador - PGMS, 
subordinada ao Procurador Geral do Município. DOE, 30/11/1979. 
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• Decreto nº 3.885/1970 
Define a estrutura organizacional da Administração Geral do Poder Executivo do 
Município da Cidade do Salvador, capital do Estado da Bahia, e dá outras providências. 
DOE, 01/04/1970. 

 
• Decreto nº 3.672/1969 

Define a finalidade, competência e estrutura da Procuradoria Geral do Município de 
Salvador e dá outras providências. DOE, 23/07/1969. 

 


