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Art. 1º
serem observados para realização de processos administrativos e 

âmbito da Procuradoria
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INSTRUÇÃO NORMATIVA SISTEMA JURÍDICO 

Versão: 02 

Aprovação em: 14

Ato de aprovação

Unidade Responsável
 

Art. 1º Esta Instrução Normativa tem por finalidade dispor sobre as rotinas e procedimentos a 

serem observados para realização de processos administrativos e 

âmbito da Procuradoria

Art. 2º Abrange a Procuradoria 

organizacional no âmbito da Câmara Municipal de Colatina

Art. 3º Os termos e expressões são:

 SJU 
Sistema Jurídico.

 Autoridade Administrativa

Chefe do Poder Legislativo Municipal.

 Agente Responsável

Todo Servidor que utilize, arrecade, guarde ou responda por dinheiros, bens e valores 

públicos 

natureza pecuniária, bem como de quaisquer recursos recebidos e/ou repassados na 

União, Estados, Municípios, Entidades Públicas e Organizações Particulares, mediante 

convênio, acordo, aju

 

ANEXO 

INSTRUÇÃO NORMATIVA SISTEMA JURÍDICO 

14/08/2018. 

Ato de aprovação: Portaria nº 

Responsável: Unidade Jurídica

Esta Instrução Normativa tem por finalidade dispor sobre as rotinas e procedimentos a 

serem observados para realização de processos administrativos e 

âmbito da Procuradoria Jurídica

Abrange a Procuradoria 

cional no âmbito da Câmara Municipal de Colatina

Os termos e expressões são:

Sistema Jurídico. 

Autoridade Administrativa

Chefe do Poder Legislativo Municipal.

Agente Responsável

Todo Servidor que utilize, arrecade, guarde ou responda por dinheiros, bens e valores 

 na Câmara Municipal de Colatina, ou em seu nome assuma obrigação de 

natureza pecuniária, bem como de quaisquer recursos recebidos e/ou repassados na 

União, Estados, Municípios, Entidades Públicas e Organizações Particulares, mediante 

convênio, acordo, aju

 

ANEXO I DA 

INSTRUÇÃO NORMATIVA SISTEMA JURÍDICO 

 

nº 061/2018 

: Unidade Jurídica

DA

Esta Instrução Normativa tem por finalidade dispor sobre as rotinas e procedimentos a 

serem observados para realização de processos administrativos e 

Jurídica da Câmara Municipal de Colatina

CAPÍTULO II
DA 

Abrange a Procuradoria Jurídica

cional no âmbito da Câmara Municipal de Colatina

CAPÍTULO
DOS

Os termos e expressões são: 

Autoridade Administrativa 

Chefe do Poder Legislativo Municipal.

Agente Responsável 

Todo Servidor que utilize, arrecade, guarde ou responda por dinheiros, bens e valores 

na Câmara Municipal de Colatina, ou em seu nome assuma obrigação de 

natureza pecuniária, bem como de quaisquer recursos recebidos e/ou repassados na 

União, Estados, Municípios, Entidades Públicas e Organizações Particulares, mediante 

convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres.

  

 

Câmara Municipal de Colatina

 

DA PORTARIA

INSTRUÇÃO NORMATIVA SISTEMA JURÍDICO 

 

: Unidade Jurídica 

CAPÍTULO I
DA FINALIDADE

Esta Instrução Normativa tem por finalidade dispor sobre as rotinas e procedimentos a 

serem observados para realização de processos administrativos e 

da Câmara Municipal de Colatina

CAPÍTULO II
 ABRANGÊNCIA

Jurídica e demais Unidades Administrativas da estrutura 

cional no âmbito da Câmara Municipal de Colatina

CAPÍTULO III
DOS CONCEITOS

Chefe do Poder Legislativo Municipal. 

Todo Servidor que utilize, arrecade, guarde ou responda por dinheiros, bens e valores 

na Câmara Municipal de Colatina, ou em seu nome assuma obrigação de 

natureza pecuniária, bem como de quaisquer recursos recebidos e/ou repassados na 

União, Estados, Municípios, Entidades Públicas e Organizações Particulares, mediante 

ste ou outros instrumentos congêneres.

 

Câmara Municipal de Colatina
Palácio Justiniano de Melo e

PORTARIA Nº 061/2018

INSTRUÇÃO NORMATIVA SISTEMA JURÍDICO – SJU Nº 001/2018

CAPÍTULO I 
FINALIDADE 

Esta Instrução Normativa tem por finalidade dispor sobre as rotinas e procedimentos a 

serem observados para realização de processos administrativos e 

da Câmara Municipal de Colatina

CAPÍTULO II 
ABRANGÊNCIA 

e demais Unidades Administrativas da estrutura 

cional no âmbito da Câmara Municipal de Colatina/ES. 

III 
CONCEITOS 

Todo Servidor que utilize, arrecade, guarde ou responda por dinheiros, bens e valores 

na Câmara Municipal de Colatina, ou em seu nome assuma obrigação de 

natureza pecuniária, bem como de quaisquer recursos recebidos e/ou repassados na 

União, Estados, Municípios, Entidades Públicas e Organizações Particulares, mediante 

ste ou outros instrumentos congêneres.

 

Câmara Municipal de Colatina
Palácio Justiniano de Melo e

Estado do Espírito Santo

061/2018 

SJU Nº 001/2018

Esta Instrução Normativa tem por finalidade dispor sobre as rotinas e procedimentos a 

serem observados para realização de processos administrativos e processos 

da Câmara Municipal de Colatina/ES. 

e demais Unidades Administrativas da estrutura 

Todo Servidor que utilize, arrecade, guarde ou responda por dinheiros, bens e valores 

na Câmara Municipal de Colatina, ou em seu nome assuma obrigação de 

natureza pecuniária, bem como de quaisquer recursos recebidos e/ou repassados na 

União, Estados, Municípios, Entidades Públicas e Organizações Particulares, mediante 

ste ou outros instrumentos congêneres. 

  

Câmara Municipal de Colatina
Palácio Justiniano de Melo e Silva Neto

Estado do Espírito Santo

SJU Nº 001/2018 

Esta Instrução Normativa tem por finalidade dispor sobre as rotinas e procedimentos a 

processos judiciais,

e demais Unidades Administrativas da estrutura 

Todo Servidor que utilize, arrecade, guarde ou responda por dinheiros, bens e valores 

na Câmara Municipal de Colatina, ou em seu nome assuma obrigação de 

natureza pecuniária, bem como de quaisquer recursos recebidos e/ou repassados na 

União, Estados, Municípios, Entidades Públicas e Organizações Particulares, mediante 

1 

Câmara Municipal de Colatina 
Silva Neto 

Estado do Espírito Santo 

Esta Instrução Normativa tem por finalidade dispor sobre as rotinas e procedimentos a 

judiciais, no 

e demais Unidades Administrativas da estrutura 

Todo Servidor que utilize, arrecade, guarde ou responda por dinheiros, bens e valores 

na Câmara Municipal de Colatina, ou em seu nome assuma obrigação de 

natureza pecuniária, bem como de quaisquer recursos recebidos e/ou repassados na 

União, Estados, Municípios, Entidades Públicas e Organizações Particulares, mediante 



 
IV. 

V. 

VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

XII. 

XIII. 

 

 Ampla Defesa

Princípio constitucional que consiste na possibilidade de utilização pelas partes de 

todos os meios e recursos legais previstos para a defesa de seus interesses e direitos.

 Ato Ilegal

Ação praticada ou pr

estabelecido em lei ou normas legais que o regem.

 Ato Doloso

Ação intencional por parte do Agente Público.

 Ato Culposo

Ação não intencional por parte do Agente Público.

 Ato Antieconômico

Ação prati

no ponto de vista econômico, mesmo que seja efetuada de forma legal e legítima.

 Ato Ilegítimo

Ação praticada com ausência de formalidade ou requisito essencial à sua realização, 

em desconformidade e/ou contrária ao direito moral e ao decoro ou ainda, que não 

atenda ao interesse público.

 Culpa Administrativa

Define-se a culpa, em Direito Administrativo, como a ausência do dever de cuidado do 

servidor, mediante o cometimento do ato com 

deixar de prever os resultados que adviriam de sua conduta que porventura gere dano 

e/ou prejuízo ao erário público.

 Dano ao Erário

Prejuízo aos cofres públicos, gerado pela não justificação ou uso indevido dos recu

pertencentes ao ente público.

 Desvio 

Emprego de recurso em finalidade diversa da prevista em lei ou acordo, mesmo que o 

agente não tire qualquer vantagem pessoal e vise, no ato praticado, o interesse 

público. 

 Desfalque

 

Ampla Defesa 

Princípio constitucional que consiste na possibilidade de utilização pelas partes de 

todos os meios e recursos legais previstos para a defesa de seus interesses e direitos.

Ato Ilegal 

Ação praticada ou pr

estabelecido em lei ou normas legais que o regem.

Ato Doloso 

Ação intencional por parte do Agente Público.

Ato Culposo 

Ação não intencional por parte do Agente Público.

Ato Antieconômico 

Ação praticada pelo agente público, caracterizada como inoportuna e/ou inadequada 

no ponto de vista econômico, mesmo que seja efetuada de forma legal e legítima.

Ato Ilegítimo 

Ação praticada com ausência de formalidade ou requisito essencial à sua realização, 

conformidade e/ou contrária ao direito moral e ao decoro ou ainda, que não 

atenda ao interesse público.

Culpa Administrativa

se a culpa, em Direito Administrativo, como a ausência do dever de cuidado do 

servidor, mediante o cometimento do ato com 

deixar de prever os resultados que adviriam de sua conduta que porventura gere dano 

e/ou prejuízo ao erário público.

Dano ao Erário 

Prejuízo aos cofres públicos, gerado pela não justificação ou uso indevido dos recu

pertencentes ao ente público.

Emprego de recurso em finalidade diversa da prevista em lei ou acordo, mesmo que o 

agente não tire qualquer vantagem pessoal e vise, no ato praticado, o interesse 

Desfalque 

 

Princípio constitucional que consiste na possibilidade de utilização pelas partes de 

todos os meios e recursos legais previstos para a defesa de seus interesses e direitos.

Ação praticada ou procedimento administrativo adotado em desconformidade com o 

estabelecido em lei ou normas legais que o regem.

Ação intencional por parte do Agente Público.

Ação não intencional por parte do Agente Público.

 

cada pelo agente público, caracterizada como inoportuna e/ou inadequada 

no ponto de vista econômico, mesmo que seja efetuada de forma legal e legítima.

Ação praticada com ausência de formalidade ou requisito essencial à sua realização, 

conformidade e/ou contrária ao direito moral e ao decoro ou ainda, que não 

atenda ao interesse público. 

Culpa Administrativa 

se a culpa, em Direito Administrativo, como a ausência do dever de cuidado do 

servidor, mediante o cometimento do ato com 

deixar de prever os resultados que adviriam de sua conduta que porventura gere dano 

e/ou prejuízo ao erário público. 

Prejuízo aos cofres públicos, gerado pela não justificação ou uso indevido dos recu

pertencentes ao ente público. 

Emprego de recurso em finalidade diversa da prevista em lei ou acordo, mesmo que o 

agente não tire qualquer vantagem pessoal e vise, no ato praticado, o interesse 

  

 

Câmara Municipal de Colatina

 

Princípio constitucional que consiste na possibilidade de utilização pelas partes de 

todos os meios e recursos legais previstos para a defesa de seus interesses e direitos.

ocedimento administrativo adotado em desconformidade com o 

estabelecido em lei ou normas legais que o regem.

Ação intencional por parte do Agente Público.

Ação não intencional por parte do Agente Público.

cada pelo agente público, caracterizada como inoportuna e/ou inadequada 

no ponto de vista econômico, mesmo que seja efetuada de forma legal e legítima.

Ação praticada com ausência de formalidade ou requisito essencial à sua realização, 

conformidade e/ou contrária ao direito moral e ao decoro ou ainda, que não 

se a culpa, em Direito Administrativo, como a ausência do dever de cuidado do 

servidor, mediante o cometimento do ato com 

deixar de prever os resultados que adviriam de sua conduta que porventura gere dano 

Prejuízo aos cofres públicos, gerado pela não justificação ou uso indevido dos recu

Emprego de recurso em finalidade diversa da prevista em lei ou acordo, mesmo que o 

agente não tire qualquer vantagem pessoal e vise, no ato praticado, o interesse 

 

Câmara Municipal de Colatina
Palácio Justiniano de Melo e

Princípio constitucional que consiste na possibilidade de utilização pelas partes de 

todos os meios e recursos legais previstos para a defesa de seus interesses e direitos.

ocedimento administrativo adotado em desconformidade com o 

estabelecido em lei ou normas legais que o regem. 

Ação intencional por parte do Agente Público. 

Ação não intencional por parte do Agente Público. 

cada pelo agente público, caracterizada como inoportuna e/ou inadequada 

no ponto de vista econômico, mesmo que seja efetuada de forma legal e legítima.

Ação praticada com ausência de formalidade ou requisito essencial à sua realização, 

conformidade e/ou contrária ao direito moral e ao decoro ou ainda, que não 

se a culpa, em Direito Administrativo, como a ausência do dever de cuidado do 

servidor, mediante o cometimento do ato com negligência, imperícia ou imprudência ou 

deixar de prever os resultados que adviriam de sua conduta que porventura gere dano 

Prejuízo aos cofres públicos, gerado pela não justificação ou uso indevido dos recu

Emprego de recurso em finalidade diversa da prevista em lei ou acordo, mesmo que o 

agente não tire qualquer vantagem pessoal e vise, no ato praticado, o interesse 

 

Câmara Municipal de Colatina
Palácio Justiniano de Melo e

Estado do Espírito Santo

Princípio constitucional que consiste na possibilidade de utilização pelas partes de 

todos os meios e recursos legais previstos para a defesa de seus interesses e direitos.

ocedimento administrativo adotado em desconformidade com o 

cada pelo agente público, caracterizada como inoportuna e/ou inadequada 

no ponto de vista econômico, mesmo que seja efetuada de forma legal e legítima.

Ação praticada com ausência de formalidade ou requisito essencial à sua realização, 

conformidade e/ou contrária ao direito moral e ao decoro ou ainda, que não 

se a culpa, em Direito Administrativo, como a ausência do dever de cuidado do 

negligência, imperícia ou imprudência ou 

deixar de prever os resultados que adviriam de sua conduta que porventura gere dano 

Prejuízo aos cofres públicos, gerado pela não justificação ou uso indevido dos recu

Emprego de recurso em finalidade diversa da prevista em lei ou acordo, mesmo que o 

agente não tire qualquer vantagem pessoal e vise, no ato praticado, o interesse 

  

Câmara Municipal de Colatina
Palácio Justiniano de Melo e Silva Neto

Estado do Espírito Santo

Princípio constitucional que consiste na possibilidade de utilização pelas partes de 

todos os meios e recursos legais previstos para a defesa de seus interesses e direitos.

ocedimento administrativo adotado em desconformidade com o 

cada pelo agente público, caracterizada como inoportuna e/ou inadequada 

no ponto de vista econômico, mesmo que seja efetuada de forma legal e legítima.

Ação praticada com ausência de formalidade ou requisito essencial à sua realização, 

conformidade e/ou contrária ao direito moral e ao decoro ou ainda, que não 

se a culpa, em Direito Administrativo, como a ausência do dever de cuidado do 

negligência, imperícia ou imprudência ou 

deixar de prever os resultados que adviriam de sua conduta que porventura gere dano 

Prejuízo aos cofres públicos, gerado pela não justificação ou uso indevido dos recu

Emprego de recurso em finalidade diversa da prevista em lei ou acordo, mesmo que o 

agente não tire qualquer vantagem pessoal e vise, no ato praticado, o interesse 

2 

Câmara Municipal de Colatina 
Silva Neto 

Estado do Espírito Santo 

Princípio constitucional que consiste na possibilidade de utilização pelas partes de 

todos os meios e recursos legais previstos para a defesa de seus interesses e direitos. 

ocedimento administrativo adotado em desconformidade com o 

cada pelo agente público, caracterizada como inoportuna e/ou inadequada 

no ponto de vista econômico, mesmo que seja efetuada de forma legal e legítima. 

Ação praticada com ausência de formalidade ou requisito essencial à sua realização, 

conformidade e/ou contrária ao direito moral e ao decoro ou ainda, que não 

se a culpa, em Direito Administrativo, como a ausência do dever de cuidado do 

negligência, imperícia ou imprudência ou 

deixar de prever os resultados que adviriam de sua conduta que porventura gere dano 

Prejuízo aos cofres públicos, gerado pela não justificação ou uso indevido dos recursos 

Emprego de recurso em finalidade diversa da prevista em lei ou acordo, mesmo que o 

agente não tire qualquer vantagem pessoal e vise, no ato praticado, o interesse 



 

XIV. 

XV. 

XVI. 

XVII. 

XVIII. 

XIX. 

XX. 

XXI. 

XXII. 

 

Redução ou diminuição registrada

 Diligência

Toda atenção ou cuidado que deve ser aplicado pelo agente, ou pessoa que executa 

um ato ou procede num negócio, para que tudo se cumpra com a necessária 

regularidade; exprime a própria prudência adotada na 

negócios jurídicos.

 Dolo 

Ação praticada intencionalmente por agente público, com o propósito de beneficiar

e/ou a outrem, gerando dano e/ou prejuízo ao poder público.

 Infração disciplinar

É toda ação ou omissão do servidor pú

administrativas previstas no Estatuto dos Servidores Públicos do Poder Legislativo.

 Inquérito

Ato ou efeito de investigar ou sindicar a respeito de certos fatos que se deseja 

esclarecer.

 Nexo Causal

Vínculo entre a conduta praticada pelo agente público e o dano verificado. Para que o 

nexo causal esteja presente, é necessário que a conduta do agente tenha sido a causa 

direta do dano verificado.

 Oitiva 

Ato de ouvir determinadas pessoas que serão chamadas para p

dentro do procedime

 Omissão

Conduta pela qual uma pessoa não faz algo a que seria obrigada ou que teria 

condições de fazer, desatendendo a um dever legal de evitar um resultado indesejável.

 Parecer Jurídico

É um documento técnico

ocupante do cargo de

conclusão, sendo, pois, o pronunciamento opinativo de órgão ou agente competent

sobre determinada situação relacionada à sua área técnica

 Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa

 

Redução ou diminuição registrada

Diligência 

Toda atenção ou cuidado que deve ser aplicado pelo agente, ou pessoa que executa 

um ato ou procede num negócio, para que tudo se cumpra com a necessária 

regularidade; exprime a própria prudência adotada na 

negócios jurídicos. 

Ação praticada intencionalmente por agente público, com o propósito de beneficiar

e/ou a outrem, gerando dano e/ou prejuízo ao poder público.

Infração disciplinar 

toda ação ou omissão do servidor pú

administrativas previstas no Estatuto dos Servidores Públicos do Poder Legislativo.

Inquérito 

Ato ou efeito de investigar ou sindicar a respeito de certos fatos que se deseja 

esclarecer. 

Nexo Causal 

entre a conduta praticada pelo agente público e o dano verificado. Para que o 

nexo causal esteja presente, é necessário que a conduta do agente tenha sido a causa 

direta do dano verificado.

Ato de ouvir determinadas pessoas que serão chamadas para p

dentro do procedimento administrativo disciplinar

Omissão 

Conduta pela qual uma pessoa não faz algo a que seria obrigada ou que teria 

condições de fazer, desatendendo a um dever legal de evitar um resultado indesejável.

Jurídico 

É um documento técnico

ocupante do cargo de

conclusão, sendo, pois, o pronunciamento opinativo de órgão ou agente competent

sobre determinada situação relacionada à sua área técnica

Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa

 

Redução ou diminuição registrada

Toda atenção ou cuidado que deve ser aplicado pelo agente, ou pessoa que executa 

um ato ou procede num negócio, para que tudo se cumpra com a necessária 

regularidade; exprime a própria prudência adotada na 

Ação praticada intencionalmente por agente público, com o propósito de beneficiar

e/ou a outrem, gerando dano e/ou prejuízo ao poder público.

 

toda ação ou omissão do servidor pú

administrativas previstas no Estatuto dos Servidores Públicos do Poder Legislativo.

Ato ou efeito de investigar ou sindicar a respeito de certos fatos que se deseja 

entre a conduta praticada pelo agente público e o dano verificado. Para que o 

nexo causal esteja presente, é necessário que a conduta do agente tenha sido a causa 

direta do dano verificado. 

Ato de ouvir determinadas pessoas que serão chamadas para p

nto administrativo disciplinar

Conduta pela qual uma pessoa não faz algo a que seria obrigada ou que teria 

condições de fazer, desatendendo a um dever legal de evitar um resultado indesejável.

É um documento técnico-jurídico emitido, exclusivamente pelo servidor

ocupante do cargo de Procurador

conclusão, sendo, pois, o pronunciamento opinativo de órgão ou agente competent

sobre determinada situação relacionada à sua área técnica

Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa

  

 

Câmara Municipal de Colatina

 

Redução ou diminuição registrada no valor ou preço de alguma coisa.

Toda atenção ou cuidado que deve ser aplicado pelo agente, ou pessoa que executa 

um ato ou procede num negócio, para que tudo se cumpra com a necessária 

regularidade; exprime a própria prudência adotada na 

Ação praticada intencionalmente por agente público, com o propósito de beneficiar

e/ou a outrem, gerando dano e/ou prejuízo ao poder público.

toda ação ou omissão do servidor público que justifique a aplicação das penalidades 

administrativas previstas no Estatuto dos Servidores Públicos do Poder Legislativo.

Ato ou efeito de investigar ou sindicar a respeito de certos fatos que se deseja 

entre a conduta praticada pelo agente público e o dano verificado. Para que o 

nexo causal esteja presente, é necessário que a conduta do agente tenha sido a causa 

Ato de ouvir determinadas pessoas que serão chamadas para p

nto administrativo disciplinar

Conduta pela qual uma pessoa não faz algo a que seria obrigada ou que teria 

condições de fazer, desatendendo a um dever legal de evitar um resultado indesejável.

dico emitido, exclusivamente pelo servidor

Procurador Jurídico, que contenha relatório, fundamentação e 

conclusão, sendo, pois, o pronunciamento opinativo de órgão ou agente competent

sobre determinada situação relacionada à sua área técnica

Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa

 

Câmara Municipal de Colatina
Palácio Justiniano de Melo e

no valor ou preço de alguma coisa.

Toda atenção ou cuidado que deve ser aplicado pelo agente, ou pessoa que executa 

um ato ou procede num negócio, para que tudo se cumpra com a necessária 

regularidade; exprime a própria prudência adotada na execução de todos os atos e 

Ação praticada intencionalmente por agente público, com o propósito de beneficiar

e/ou a outrem, gerando dano e/ou prejuízo ao poder público.

blico que justifique a aplicação das penalidades 

administrativas previstas no Estatuto dos Servidores Públicos do Poder Legislativo.

Ato ou efeito de investigar ou sindicar a respeito de certos fatos que se deseja 

entre a conduta praticada pelo agente público e o dano verificado. Para que o 

nexo causal esteja presente, é necessário que a conduta do agente tenha sido a causa 

Ato de ouvir determinadas pessoas que serão chamadas para p

nto administrativo disciplinar. 

Conduta pela qual uma pessoa não faz algo a que seria obrigada ou que teria 

condições de fazer, desatendendo a um dever legal de evitar um resultado indesejável.

dico emitido, exclusivamente pelo servidor

que contenha relatório, fundamentação e 

conclusão, sendo, pois, o pronunciamento opinativo de órgão ou agente competent

sobre determinada situação relacionada à sua área técnica

Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa 

 

Câmara Municipal de Colatina
Palácio Justiniano de Melo e

Estado do Espírito Santo

no valor ou preço de alguma coisa.

Toda atenção ou cuidado que deve ser aplicado pelo agente, ou pessoa que executa 

um ato ou procede num negócio, para que tudo se cumpra com a necessária 

execução de todos os atos e 

Ação praticada intencionalmente por agente público, com o propósito de beneficiar

e/ou a outrem, gerando dano e/ou prejuízo ao poder público. 

blico que justifique a aplicação das penalidades 

administrativas previstas no Estatuto dos Servidores Públicos do Poder Legislativo.

Ato ou efeito de investigar ou sindicar a respeito de certos fatos que se deseja 

entre a conduta praticada pelo agente público e o dano verificado. Para que o 

nexo causal esteja presente, é necessário que a conduta do agente tenha sido a causa 

Ato de ouvir determinadas pessoas que serão chamadas para prestar esclarecimentos 

Conduta pela qual uma pessoa não faz algo a que seria obrigada ou que teria 

condições de fazer, desatendendo a um dever legal de evitar um resultado indesejável.

dico emitido, exclusivamente pelo servidor

que contenha relatório, fundamentação e 

conclusão, sendo, pois, o pronunciamento opinativo de órgão ou agente competent

sobre determinada situação relacionada à sua área técnica-jurídica de atuação.

  

Câmara Municipal de Colatina
Palácio Justiniano de Melo e Silva Neto

Estado do Espírito Santo

no valor ou preço de alguma coisa. 

Toda atenção ou cuidado que deve ser aplicado pelo agente, ou pessoa que executa 

um ato ou procede num negócio, para que tudo se cumpra com a necessária 

execução de todos os atos e 

Ação praticada intencionalmente por agente público, com o propósito de beneficiar

blico que justifique a aplicação das penalidades 

administrativas previstas no Estatuto dos Servidores Públicos do Poder Legislativo.

Ato ou efeito de investigar ou sindicar a respeito de certos fatos que se deseja 

entre a conduta praticada pelo agente público e o dano verificado. Para que o 

nexo causal esteja presente, é necessário que a conduta do agente tenha sido a causa 

restar esclarecimentos 

Conduta pela qual uma pessoa não faz algo a que seria obrigada ou que teria 

condições de fazer, desatendendo a um dever legal de evitar um resultado indesejável.

dico emitido, exclusivamente pelo servidor público efetivo 

que contenha relatório, fundamentação e 

conclusão, sendo, pois, o pronunciamento opinativo de órgão ou agente competent

jurídica de atuação. 

3 

Câmara Municipal de Colatina 
Silva Neto 

Estado do Espírito Santo 

Toda atenção ou cuidado que deve ser aplicado pelo agente, ou pessoa que executa 

um ato ou procede num negócio, para que tudo se cumpra com a necessária 

execução de todos os atos e 

Ação praticada intencionalmente por agente público, com o propósito de beneficiar-se 

blico que justifique a aplicação das penalidades 

administrativas previstas no Estatuto dos Servidores Públicos do Poder Legislativo. 

Ato ou efeito de investigar ou sindicar a respeito de certos fatos que se deseja 

entre a conduta praticada pelo agente público e o dano verificado. Para que o 

nexo causal esteja presente, é necessário que a conduta do agente tenha sido a causa 

restar esclarecimentos 

Conduta pela qual uma pessoa não faz algo a que seria obrigada ou que teria 

condições de fazer, desatendendo a um dever legal de evitar um resultado indesejável. 

efetivo 

que contenha relatório, fundamentação e 

conclusão, sendo, pois, o pronunciamento opinativo de órgão ou agente competente, 



 

XXIII. 

XXIV. 

XXV. 

XXVI. 

XXVII. 

XXVIII. 

XXIX. 

 

O Contraditório é um princípio constitucional inerente ao direito de defesa, que 

assegura a bilateralidade do processo, ou seja, 

que a ampla defesa consiste na possibilidade da utilização pelas partes de todos os 

meios e recursos legais previstos para a defesa de seus interesses e direitos.

 Processo

Consiste em uma sequência de atos que visam pro

jurídico, está prevista em leis ou em outros dispositivos vigentes.

 Processo Administrativo

Uma série de atos, lógica e juridicamente concatenados, dispostos com o propósito de 

ensejar a manifestação de vontade da Administ

 Processo Administrativo Disciplinar (PAD)

É o instrumento destinado a apurar responsabilidade de servidor por infração que 

justifique as penalidades administrativas previstas na Lei Municipal n.º 035/2005, por 

atos praticados no exercício de suas at

atribuições do cargo em que se encontre investido.

 Processo Judicial

É uma série de eventos pré

ou ao Estado requerer a tutela jurisdicional de um direito qualqu

 Responsabilidade Individual

Atribuição de responsabilidade ao agente público causador do dano.

 Responsabilidade Solidária

Atribuição de responsabilidade a um agente público por ato praticado por outro agente, 

sendo ambos responsáveis pela ação. É 

responder pelos atos de outra em igual intensidade nos casos pela lei definidos. Em se 

tratando de responsabilidade solidária o dispositivo exige que os servidores tenham 

tomado uma atitude positiva, autorizando, a

quando por omissão, tenha dado oportunidade à lesão.

 Sindicância
É o meio que visa apurar a ocorrência de materialidade e indícios de autoria do ilícito 

administrativo, ou seja, instaura

fatos ilícitos e quem, supostamente, os praticou, para, então, instaurar o Processo 

Administrativo Disciplinar.

 

O Contraditório é um princípio constitucional inerente ao direito de defesa, que 

assegura a bilateralidade do processo, ou seja, 

que a ampla defesa consiste na possibilidade da utilização pelas partes de todos os 

meios e recursos legais previstos para a defesa de seus interesses e direitos.

Processo 

Consiste em uma sequência de atos que visam pro

jurídico, está prevista em leis ou em outros dispositivos vigentes.

Processo Administrativo

Uma série de atos, lógica e juridicamente concatenados, dispostos com o propósito de 

ensejar a manifestação de vontade da Administ

Processo Administrativo Disciplinar (PAD)

É o instrumento destinado a apurar responsabilidade de servidor por infração que 

justifique as penalidades administrativas previstas na Lei Municipal n.º 035/2005, por 

atos praticados no exercício de suas at

atribuições do cargo em que se encontre investido.

Processo Judicial 

É uma série de eventos pré

ou ao Estado requerer a tutela jurisdicional de um direito qualqu

Responsabilidade Individual

Atribuição de responsabilidade ao agente público causador do dano.

Responsabilidade Solidária

Atribuição de responsabilidade a um agente público por ato praticado por outro agente, 

sendo ambos responsáveis pela ação. É 

responder pelos atos de outra em igual intensidade nos casos pela lei definidos. Em se 

tratando de responsabilidade solidária o dispositivo exige que os servidores tenham 

tomado uma atitude positiva, autorizando, a

quando por omissão, tenha dado oportunidade à lesão.

Sindicância 
É o meio que visa apurar a ocorrência de materialidade e indícios de autoria do ilícito 

administrativo, ou seja, instaura

fatos ilícitos e quem, supostamente, os praticou, para, então, instaurar o Processo 

Administrativo Disciplinar.

 

O Contraditório é um princípio constitucional inerente ao direito de defesa, que 

assegura a bilateralidade do processo, ou seja, 

que a ampla defesa consiste na possibilidade da utilização pelas partes de todos os 

meios e recursos legais previstos para a defesa de seus interesses e direitos.

Consiste em uma sequência de atos que visam pro

jurídico, está prevista em leis ou em outros dispositivos vigentes.

Processo Administrativo 

Uma série de atos, lógica e juridicamente concatenados, dispostos com o propósito de 

ensejar a manifestação de vontade da Administ

Processo Administrativo Disciplinar (PAD)

É o instrumento destinado a apurar responsabilidade de servidor por infração que 

justifique as penalidades administrativas previstas na Lei Municipal n.º 035/2005, por 

atos praticados no exercício de suas at

atribuições do cargo em que se encontre investido.

É uma série de eventos pré-determinados e ordenados em lei que permite ao cidadão 

ou ao Estado requerer a tutela jurisdicional de um direito qualqu

Responsabilidade Individual 

Atribuição de responsabilidade ao agente público causador do dano.

Responsabilidade Solidária 

Atribuição de responsabilidade a um agente público por ato praticado por outro agente, 

sendo ambos responsáveis pela ação. É 

responder pelos atos de outra em igual intensidade nos casos pela lei definidos. Em se 

tratando de responsabilidade solidária o dispositivo exige que os servidores tenham 

tomado uma atitude positiva, autorizando, a

quando por omissão, tenha dado oportunidade à lesão.

É o meio que visa apurar a ocorrência de materialidade e indícios de autoria do ilícito 

administrativo, ou seja, instaura-se a Sindicância para ve

fatos ilícitos e quem, supostamente, os praticou, para, então, instaurar o Processo 

Administrativo Disciplinar. 

  

 

Câmara Municipal de Colatina

 

O Contraditório é um princípio constitucional inerente ao direito de defesa, que 

assegura a bilateralidade do processo, ou seja, 

que a ampla defesa consiste na possibilidade da utilização pelas partes de todos os 

meios e recursos legais previstos para a defesa de seus interesses e direitos.

Consiste em uma sequência de atos que visam pro

jurídico, está prevista em leis ou em outros dispositivos vigentes.

Uma série de atos, lógica e juridicamente concatenados, dispostos com o propósito de 

ensejar a manifestação de vontade da Administ

Processo Administrativo Disciplinar (PAD)

É o instrumento destinado a apurar responsabilidade de servidor por infração que 

justifique as penalidades administrativas previstas na Lei Municipal n.º 035/2005, por 

atos praticados no exercício de suas atribuições, ou que tenham relação com as 

atribuições do cargo em que se encontre investido.

determinados e ordenados em lei que permite ao cidadão 

ou ao Estado requerer a tutela jurisdicional de um direito qualqu

Atribuição de responsabilidade ao agente público causador do dano.

Atribuição de responsabilidade a um agente público por ato praticado por outro agente, 

sendo ambos responsáveis pela ação. É definida por lei. Diz que uma pessoa deve 

responder pelos atos de outra em igual intensidade nos casos pela lei definidos. Em se 

tratando de responsabilidade solidária o dispositivo exige que os servidores tenham 

tomado uma atitude positiva, autorizando, aprovando, ratificando ou praticando o ato, e 

quando por omissão, tenha dado oportunidade à lesão.

É o meio que visa apurar a ocorrência de materialidade e indícios de autoria do ilícito 

se a Sindicância para ve

fatos ilícitos e quem, supostamente, os praticou, para, então, instaurar o Processo 

 

Câmara Municipal de Colatina
Palácio Justiniano de Melo e

O Contraditório é um princípio constitucional inerente ao direito de defesa, que 

assegura a bilateralidade do processo, ou seja, a oportunidade de resposta. Enquanto 

que a ampla defesa consiste na possibilidade da utilização pelas partes de todos os 

meios e recursos legais previstos para a defesa de seus interesses e direitos.

Consiste em uma sequência de atos que visam produzir um resultado e, no contexto 

jurídico, está prevista em leis ou em outros dispositivos vigentes.

Uma série de atos, lógica e juridicamente concatenados, dispostos com o propósito de 

ensejar a manifestação de vontade da Administração. 

Processo Administrativo Disciplinar (PAD) 

É o instrumento destinado a apurar responsabilidade de servidor por infração que 

justifique as penalidades administrativas previstas na Lei Municipal n.º 035/2005, por 

ribuições, ou que tenham relação com as 

atribuições do cargo em que se encontre investido. 

determinados e ordenados em lei que permite ao cidadão 

ou ao Estado requerer a tutela jurisdicional de um direito qualqu

Atribuição de responsabilidade ao agente público causador do dano.

Atribuição de responsabilidade a um agente público por ato praticado por outro agente, 

definida por lei. Diz que uma pessoa deve 

responder pelos atos de outra em igual intensidade nos casos pela lei definidos. Em se 

tratando de responsabilidade solidária o dispositivo exige que os servidores tenham 

provando, ratificando ou praticando o ato, e 

quando por omissão, tenha dado oportunidade à lesão. 

É o meio que visa apurar a ocorrência de materialidade e indícios de autoria do ilícito 

se a Sindicância para verificar se realmente ocorreram 

fatos ilícitos e quem, supostamente, os praticou, para, então, instaurar o Processo 

 

Câmara Municipal de Colatina
Palácio Justiniano de Melo e

Estado do Espírito Santo

O Contraditório é um princípio constitucional inerente ao direito de defesa, que 

a oportunidade de resposta. Enquanto 

que a ampla defesa consiste na possibilidade da utilização pelas partes de todos os 

meios e recursos legais previstos para a defesa de seus interesses e direitos.

duzir um resultado e, no contexto 

jurídico, está prevista em leis ou em outros dispositivos vigentes. 

Uma série de atos, lógica e juridicamente concatenados, dispostos com o propósito de 

É o instrumento destinado a apurar responsabilidade de servidor por infração que 

justifique as penalidades administrativas previstas na Lei Municipal n.º 035/2005, por 

ribuições, ou que tenham relação com as 

determinados e ordenados em lei que permite ao cidadão 

ou ao Estado requerer a tutela jurisdicional de um direito qualquer. 

Atribuição de responsabilidade ao agente público causador do dano. 

Atribuição de responsabilidade a um agente público por ato praticado por outro agente, 

definida por lei. Diz que uma pessoa deve 

responder pelos atos de outra em igual intensidade nos casos pela lei definidos. Em se 

tratando de responsabilidade solidária o dispositivo exige que os servidores tenham 

provando, ratificando ou praticando o ato, e 

É o meio que visa apurar a ocorrência de materialidade e indícios de autoria do ilícito 

rificar se realmente ocorreram 

fatos ilícitos e quem, supostamente, os praticou, para, então, instaurar o Processo 

  

Câmara Municipal de Colatina
Palácio Justiniano de Melo e Silva Neto

Estado do Espírito Santo

O Contraditório é um princípio constitucional inerente ao direito de defesa, que 

a oportunidade de resposta. Enquanto 

que a ampla defesa consiste na possibilidade da utilização pelas partes de todos os 

meios e recursos legais previstos para a defesa de seus interesses e direitos. 

duzir um resultado e, no contexto 

Uma série de atos, lógica e juridicamente concatenados, dispostos com o propósito de 

É o instrumento destinado a apurar responsabilidade de servidor por infração que 

justifique as penalidades administrativas previstas na Lei Municipal n.º 035/2005, por 

ribuições, ou que tenham relação com as 

determinados e ordenados em lei que permite ao cidadão 

 

Atribuição de responsabilidade a um agente público por ato praticado por outro agente, 

definida por lei. Diz que uma pessoa deve 

responder pelos atos de outra em igual intensidade nos casos pela lei definidos. Em se 

tratando de responsabilidade solidária o dispositivo exige que os servidores tenham 

provando, ratificando ou praticando o ato, e 

É o meio que visa apurar a ocorrência de materialidade e indícios de autoria do ilícito 

rificar se realmente ocorreram 

fatos ilícitos e quem, supostamente, os praticou, para, então, instaurar o Processo 
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Câmara Municipal de Colatina 
Silva Neto 

Estado do Espírito Santo 

O Contraditório é um princípio constitucional inerente ao direito de defesa, que 

a oportunidade de resposta. Enquanto 

que a ampla defesa consiste na possibilidade da utilização pelas partes de todos os 

duzir um resultado e, no contexto 

Uma série de atos, lógica e juridicamente concatenados, dispostos com o propósito de 

É o instrumento destinado a apurar responsabilidade de servidor por infração que 

justifique as penalidades administrativas previstas na Lei Municipal n.º 035/2005, por 

ribuições, ou que tenham relação com as 

determinados e ordenados em lei que permite ao cidadão 

Atribuição de responsabilidade a um agente público por ato praticado por outro agente, 

definida por lei. Diz que uma pessoa deve 

responder pelos atos de outra em igual intensidade nos casos pela lei definidos. Em se 

tratando de responsabilidade solidária o dispositivo exige que os servidores tenham 

provando, ratificando ou praticando o ato, e 

É o meio que visa apurar a ocorrência de materialidade e indícios de autoria do ilícito 

rificar se realmente ocorreram 

fatos ilícitos e quem, supostamente, os praticou, para, então, instaurar o Processo 



 

 
Art. 4º
Chefe do Poder Legisl

Interno no âmbito d

contidos na Constituição F

Administrativo no âmbito da Administração Pública Federal; na Lei Federal nº

Federal nº

Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil 

nas Resoluções

no Regimento Interno 

de 30 de dezembro de 2005

2013, regu

Sistema de 

 
Art. 5º
 

I 

para definir as rotinas de 

incrementar esta Instrução Normativa;

II 

III 

Instrução Normativa

Art. 6º

I 

controle inerentes à 

formatação

II 

atualizações, em especial no que tange a identificação e avaliação dos pontos de controle 

e respectivos procedimentos de controle;

III 

fizerem necessárias nas rotinas de trabalho, objetivando sua otimização, tendo em vista, 

 

Art. 4º A presente 

Chefe do Poder Legisl

Interno no âmbito d

ontidos na Constituição F

Administrativo no âmbito da Administração Pública Federal; na Lei Federal nº

Federal nº.13.105/2015 (Código 

Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil 

nas Resoluções TCE

no Regimento Interno 

de 30 de dezembro de 2005

, regulamentada pela Resolução nº. 241/2013

tema de Controle Interno na CMC

Art. 5º Cabe à Procuradoria Jur

I - Promover discussões técnicas com os setores e a Unidade Central de Controle Interno 

para definir as rotinas de 

incrementar esta Instrução Normativa;

II - Promover a divulgação e a implementação desta Instrução Normativa

III - Manter atualizada, orientar as áreas executoras e supervisionar a aplicação da 

Instrução Normativa

Art. 6º Cabe à Unidade Central de Controle Interno

I - Por meio da atividade de auditoria interna, avaliar a eficácia dos procedimentos de 

controle inerentes à 

formatação de novas instruções normativas

II - Prestar apoio técnico na fase de elaboração das Instruções Normativas e em suas 

atualizações, em especial no que tange a identificação e avaliação dos pontos de controle 

e respectivos procedimentos de controle;

III - Alertar ao Presidente 

fizerem necessárias nas rotinas de trabalho, objetivando sua otimização, tendo em vista, 

 

A presente Instrução Normativa

Chefe do Poder Legislativo Municipal, no sentido de 

Interno no âmbito da Câmara Municipal de Colatina

ontidos na Constituição Federal;

Administrativo no âmbito da Administração Pública Federal; na Lei Federal nº

3.105/2015 (Código 

Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil 

TCE-ES nº. 

no Regimento Interno da Câm

de 30 de dezembro de 2005;

lamentada pela Resolução nº. 241/2013

Controle Interno na CMC

Procuradoria Jur

Promover discussões técnicas com os setores e a Unidade Central de Controle Interno 

para definir as rotinas de 

incrementar esta Instrução Normativa;

Promover a divulgação e a implementação desta Instrução Normativa

Manter atualizada, orientar as áreas executoras e supervisionar a aplicação da 

Instrução Normativa. 

Unidade Central de Controle Interno

Por meio da atividade de auditoria interna, avaliar a eficácia dos procedimentos de 

controle inerentes à Instrução Normativa

de novas instruções normativas

Prestar apoio técnico na fase de elaboração das Instruções Normativas e em suas 

atualizações, em especial no que tange a identificação e avaliação dos pontos de controle 

e respectivos procedimentos de controle;

lertar ao Presidente 

fizerem necessárias nas rotinas de trabalho, objetivando sua otimização, tendo em vista, 

 

CAPÍTULO IV 
DA

Instrução Normativa 

ativo Municipal, no sentido de 

a Câmara Municipal de Colatina

ederal; na Lei 

Administrativo no âmbito da Administração Pública Federal; na Lei Federal nº

3.105/2015 (Código de Processo Civil); na

Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil 

nº. 227/2011, e 257/2013;

da Câmara Municipal de Colatina;

;além da Lei 

lamentada pela Resolução nº. 241/2013

Controle Interno na CMC, e a Instrução Normativa SCI nº 001

CAPÍTULO V 
DAS RESPONSABILIDADES

Procuradoria Jurídica: 

Promover discussões técnicas com os setores e a Unidade Central de Controle Interno 

para definir as rotinas de trabalho identificando os pontos que podem ser melhorados e 

incrementar esta Instrução Normativa;

Promover a divulgação e a implementação desta Instrução Normativa

Manter atualizada, orientar as áreas executoras e supervisionar a aplicação da 

Unidade Central de Controle Interno

Por meio da atividade de auditoria interna, avaliar a eficácia dos procedimentos de 

Instrução Normativa

de novas instruções normativas

Prestar apoio técnico na fase de elaboração das Instruções Normativas e em suas 

atualizações, em especial no que tange a identificação e avaliação dos pontos de controle 

e respectivos procedimentos de controle;

lertar ao Presidente da Câmara e a Procuradoria 

fizerem necessárias nas rotinas de trabalho, objetivando sua otimização, tendo em vista, 

  

 

Câmara Municipal de Colatina

 

CAPÍTULO IV 
DA BASE LEGAL

 integra o conjunto de ações de responsabilidade do 

ativo Municipal, no sentido de 

a Câmara Municipal de Colatina

Lei Federal nº. 9.784/1999, que regula o Processo 

Administrativo no âmbito da Administração Pública Federal; na Lei Federal nº

de Processo Civil); na 

Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil 

227/2011, e 257/2013;na Lei Or

ara Municipal de Colatina;

além da Lei Complementar Municipal nº. 073

lamentada pela Resolução nº. 241/2013, que dispõem sobre o funcionamento do 

, e a Instrução Normativa SCI nº 001

CAPÍTULO V 
RESPONSABILIDADES

Promover discussões técnicas com os setores e a Unidade Central de Controle Interno 

trabalho identificando os pontos que podem ser melhorados e 

incrementar esta Instrução Normativa; 

Promover a divulgação e a implementação desta Instrução Normativa

Manter atualizada, orientar as áreas executoras e supervisionar a aplicação da 

Unidade Central de Controle Interno: 

Por meio da atividade de auditoria interna, avaliar a eficácia dos procedimentos de 

Instrução Normativa para aprimoramento dos controles ou mesmo a 

de novas instruções normativas; 

Prestar apoio técnico na fase de elaboração das Instruções Normativas e em suas 

atualizações, em especial no que tange a identificação e avaliação dos pontos de controle 

e respectivos procedimentos de controle; 

da Câmara e a Procuradoria 

fizerem necessárias nas rotinas de trabalho, objetivando sua otimização, tendo em vista, 

 

Câmara Municipal de Colatina
Palácio Justiniano de Melo e

CAPÍTULO IV  
LEGAL 

integra o conjunto de ações de responsabilidade do 

ativo Municipal, no sentido de implementação do Sistema de Controle 

a Câmara Municipal de Colatina, e tem como base legal os dispositivos 

Federal nº. 9.784/1999, que regula o Processo 

Administrativo no âmbito da Administração Pública Federal; na Lei Federal nº

 Lei Federal nº. 8.906/1994, (dispõe sobre o 

Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil – OAB); na Lei Federal

na Lei Orgânica do Município de Colatina;

ara Municipal de Colatina; na Lei Complementar Municipal n

Complementar Municipal nº. 073

, que dispõem sobre o funcionamento do 

, e a Instrução Normativa SCI nº 001

CAPÍTULO V  
RESPONSABILIDADES 

Promover discussões técnicas com os setores e a Unidade Central de Controle Interno 

trabalho identificando os pontos que podem ser melhorados e 

Promover a divulgação e a implementação desta Instrução Normativa

Manter atualizada, orientar as áreas executoras e supervisionar a aplicação da 

Por meio da atividade de auditoria interna, avaliar a eficácia dos procedimentos de 

para aprimoramento dos controles ou mesmo a 

Prestar apoio técnico na fase de elaboração das Instruções Normativas e em suas 

atualizações, em especial no que tange a identificação e avaliação dos pontos de controle 

da Câmara e a Procuradoria Jurídica

fizerem necessárias nas rotinas de trabalho, objetivando sua otimização, tendo em vista, 

 

Câmara Municipal de Colatina
Palácio Justiniano de Melo e

Estado do Espírito Santo

integra o conjunto de ações de responsabilidade do 

mplementação do Sistema de Controle 

, e tem como base legal os dispositivos 

Federal nº. 9.784/1999, que regula o Processo 

Administrativo no âmbito da Administração Pública Federal; na Lei Federal nº. 8.429/1992;

Lei Federal nº. 8.906/1994, (dispõe sobre o 

OAB); na Lei Federal

gânica do Município de Colatina;

na Lei Complementar Municipal n

Complementar Municipal nº. 073, de 12 de agosto de 

, que dispõem sobre o funcionamento do 

, e a Instrução Normativa SCI nº 001. 

Promover discussões técnicas com os setores e a Unidade Central de Controle Interno 

trabalho identificando os pontos que podem ser melhorados e 

Promover a divulgação e a implementação desta Instrução Normativa; 

Manter atualizada, orientar as áreas executoras e supervisionar a aplicação da 

Por meio da atividade de auditoria interna, avaliar a eficácia dos procedimentos de 

para aprimoramento dos controles ou mesmo a 

Prestar apoio técnico na fase de elaboração das Instruções Normativas e em suas 

atualizações, em especial no que tange a identificação e avaliação dos pontos de controle 

Jurídica sobre alterações que se 

fizerem necessárias nas rotinas de trabalho, objetivando sua otimização, tendo em vista, 

  

Câmara Municipal de Colatina
Palácio Justiniano de Melo e Silva Neto

Estado do Espírito Santo

integra o conjunto de ações de responsabilidade do 

mplementação do Sistema de Controle 

, e tem como base legal os dispositivos 

Federal nº. 9.784/1999, que regula o Processo 

8.429/1992; na Lei 

Lei Federal nº. 8.906/1994, (dispõe sobre o 

OAB); na Lei Federal nº. 8.666/1993; 

gânica do Município de Colatina;

na Lei Complementar Municipal n

de 12 de agosto de 

, que dispõem sobre o funcionamento do 

Promover discussões técnicas com os setores e a Unidade Central de Controle Interno 

trabalho identificando os pontos que podem ser melhorados e 

;  

Manter atualizada, orientar as áreas executoras e supervisionar a aplicação da 

Por meio da atividade de auditoria interna, avaliar a eficácia dos procedimentos de 

para aprimoramento dos controles ou mesmo a 

Prestar apoio técnico na fase de elaboração das Instruções Normativas e em suas 

atualizações, em especial no que tange a identificação e avaliação dos pontos de controle 

sobre alterações que se 

fizerem necessárias nas rotinas de trabalho, objetivando sua otimização, tendo em vista, 
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Estado do Espírito Santo 

integra o conjunto de ações de responsabilidade do 

mplementação do Sistema de Controle 

, e tem como base legal os dispositivos 

Federal nº. 9.784/1999, que regula o Processo 

na Lei 

Lei Federal nº. 8.906/1994, (dispõe sobre o 

8.666/1993; 

gânica do Município de Colatina; 

na Lei Complementar Municipal nº. 35, 

de 12 de agosto de 

, que dispõem sobre o funcionamento do 

Promover discussões técnicas com os setores e a Unidade Central de Controle Interno 

trabalho identificando os pontos que podem ser melhorados e 

Manter atualizada, orientar as áreas executoras e supervisionar a aplicação da 

Por meio da atividade de auditoria interna, avaliar a eficácia dos procedimentos de 

para aprimoramento dos controles ou mesmo a 

Prestar apoio técnico na fase de elaboração das Instruções Normativas e em suas 

atualizações, em especial no que tange a identificação e avaliação dos pontos de controle 

sobre alterações que se 

fizerem necessárias nas rotinas de trabalho, objetivando sua otimização, tendo em vista, 



 
principalmente, o aprimoramento dos procedimentos de controle e o aumento da eficiênci

operacional.

Art. 7º
formalidades procedimentais

I 

administração pública e legislação vigente, não dependendo de forma determinada senão 

quando a l

II 

escrito com data e o loc

com a respectiva i

número de matrícula do servidor

cronológica de manifesta

III 

previ

rubricadas;

IV 

todos os elementos,

documentos necessários à confecção do parecer jurídico

contratos

V 

complementares para sua análise jurídica; 

V

forma que por todos sejam compreendidas, abordando integralmente a m

consulta, porém limitando

entender pertinentes; 

V

organizacional da Câmara Municipal de 

que pretendem ser dirimidas; 

VII

necessários para compreender os fatos apontados, cópia dos documentos eventualmente 

 

principalmente, o aprimoramento dos procedimentos de controle e o aumento da eficiênci

operacional. 

Art. 7º Na formali

formalidades procedimentais

I - Os atos administrativos devem ser praticados em estrita observância 

administração pública e legislação vigente, não dependendo de forma determinada senão 

quando a lei expressamente determinar;

II - Os atos, 

escrito com data e o loc

com a respectiva i

número de matrícula do servidor

cronológica de manifesta

III - Os procedimentos

previamente

rubricadas; 

IV – Cabe ao servidor responsável pelos procedimentos de licitação e 

todos os elementos,

documentos necessários à confecção do parecer jurídico

contratos. 

V - O Procurador

complementares para sua análise jurídica; 

VI - As manifestações da Procuradoria 

forma que por todos sejam compreendidas, abordando integralmente a m

consulta, porém limitando

entender pertinentes; 

VII - As consultas jurídicas podem ser realizadas pelos setores integrantes da estrutura 

organizacional da Câmara Municipal de 

que pretendem ser dirimidas; 

VIII - O memorando que encaminhar a consulta deve conter todos os elementos 

necessários para compreender os fatos apontados, cópia dos documentos eventualmente 

 

principalmente, o aprimoramento dos procedimentos de controle e o aumento da eficiênci

 

a formalização dos Atos e Procedimentos

formalidades procedimentais 

Os atos administrativos devem ser praticados em estrita observância 

administração pública e legislação vigente, não dependendo de forma determinada senão 

ei expressamente determinar;

, inclusive os relativos às licitações e contratos

escrito com data e o loc

com a respectiva identificação do cargo ou função 

número de matrícula do servidor

cronológica de manifesta

Os procedimentos

amente autuados, protocolados e

Cabe ao servidor responsável pelos procedimentos de licitação e 

todos os elementos, 

documentos necessários à confecção do parecer jurídico

O Procurador Jurídico

complementares para sua análise jurídica; 

ifestações da Procuradoria 

forma que por todos sejam compreendidas, abordando integralmente a m

consulta, porém limitando

entender pertinentes;  

As consultas jurídicas podem ser realizadas pelos setores integrantes da estrutura 

organizacional da Câmara Municipal de 

que pretendem ser dirimidas; 

O memorando que encaminhar a consulta deve conter todos os elementos 

necessários para compreender os fatos apontados, cópia dos documentos eventualmente 

 

principalmente, o aprimoramento dos procedimentos de controle e o aumento da eficiênci

CAPÍTULO VI
DOS PROCEDIMENTOS

zação dos Atos e Procedimentos

 abaixo descritas

Os atos administrativos devem ser praticados em estrita observância 

administração pública e legislação vigente, não dependendo de forma determinada senão 

ei expressamente determinar;

inclusive os relativos às licitações e contratos

escrito com data e o local de sua realização e a assinatura da autoridade responsável, 

dentificação do cargo ou função 

número de matrícula do servidor respons

cronológica de manifestação; 

Os procedimentos, inclusive os relativos às licitações e contratos

protocolados e

Cabe ao servidor responsável pelos procedimentos de licitação e 

 dados e especificações técnicas,

documentos necessários à confecção do parecer jurídico

Jurídico terá autonomia para requerer as informações e documentos 

complementares para sua análise jurídica; 

ifestações da Procuradoria 

forma que por todos sejam compreendidas, abordando integralmente a m

consulta, porém limitando-se aos aspectos jurídicos, sugerindo os encaminhamentos que 

As consultas jurídicas podem ser realizadas pelos setores integrantes da estrutura 

organizacional da Câmara Municipal de 

que pretendem ser dirimidas;  

O memorando que encaminhar a consulta deve conter todos os elementos 

necessários para compreender os fatos apontados, cópia dos documentos eventualmente 
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principalmente, o aprimoramento dos procedimentos de controle e o aumento da eficiênci

CAPÍTULO VI
DOS PROCEDIMENTOS

 
zação dos Atos e Procedimentos dever

descritas: 

Os atos administrativos devem ser praticados em estrita observância 

administração pública e legislação vigente, não dependendo de forma determinada senão 

ei expressamente determinar; 

inclusive os relativos às licitações e contratos

al de sua realização e a assinatura da autoridade responsável, 

dentificação do cargo ou função 

responsável pela realização do

inclusive os relativos às licitações e contratos

protocolados e com as páginas

Cabe ao servidor responsável pelos procedimentos de licitação e 

dados e especificações técnicas,

documentos necessários à confecção do parecer jurídico

terá autonomia para requerer as informações e documentos 

complementares para sua análise jurídica;  

ifestações da Procuradoria Jurídica devem primar pela linguagem simples, de 

forma que por todos sejam compreendidas, abordando integralmente a m

se aos aspectos jurídicos, sugerindo os encaminhamentos que 

As consultas jurídicas podem ser realizadas pelos setores integrantes da estrutura 

organizacional da Câmara Municipal de Colatina

O memorando que encaminhar a consulta deve conter todos os elementos 

necessários para compreender os fatos apontados, cópia dos documentos eventualmente 
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principalmente, o aprimoramento dos procedimentos de controle e o aumento da eficiênci

CAPÍTULO VI 
DOS PROCEDIMENTOS 

deverão ser observad

Os atos administrativos devem ser praticados em estrita observância 

administração pública e legislação vigente, não dependendo de forma determinada senão 

inclusive os relativos às licitações e contratos

al de sua realização e a assinatura da autoridade responsável, 

dentificação do cargo ou função e ainda com

ável pela realização do

inclusive os relativos às licitações e contratos

com as páginas sequencialmente

Cabe ao servidor responsável pelos procedimentos de licitação e 

dados e especificações técnicas,

documentos necessários à confecção do parecer jurídico

terá autonomia para requerer as informações e documentos 

devem primar pela linguagem simples, de 

forma que por todos sejam compreendidas, abordando integralmente a m

se aos aspectos jurídicos, sugerindo os encaminhamentos que 

As consultas jurídicas podem ser realizadas pelos setores integrantes da estrutura 

Colatina, que deverão delimitar a dúvida jurídica 

O memorando que encaminhar a consulta deve conter todos os elementos 

necessários para compreender os fatos apontados, cópia dos documentos eventualmente 
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principalmente, o aprimoramento dos procedimentos de controle e o aumento da eficiênci

ser observadas, rigorosamente,

Os atos administrativos devem ser praticados em estrita observância 

administração pública e legislação vigente, não dependendo de forma determinada senão 

inclusive os relativos às licitações e contratos, devem ser produzidos por 

al de sua realização e a assinatura da autoridade responsável, 

e ainda com o nome completo e

ável pela realização do ato, observando a ord

inclusive os relativos às licitações e contratos

sequencialmente

Cabe ao servidor responsável pelos procedimentos de licitação e contratos, fornecer 

dados e especificações técnicas, planilhas, 

documentos necessários à confecção do parecer jurídico em tema de licitações e 

terá autonomia para requerer as informações e documentos 

devem primar pela linguagem simples, de 

forma que por todos sejam compreendidas, abordando integralmente a m

se aos aspectos jurídicos, sugerindo os encaminhamentos que 

As consultas jurídicas podem ser realizadas pelos setores integrantes da estrutura 

, que deverão delimitar a dúvida jurídica 

O memorando que encaminhar a consulta deve conter todos os elementos 

necessários para compreender os fatos apontados, cópia dos documentos eventualmente 
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Estado do Espírito Santo

principalmente, o aprimoramento dos procedimentos de controle e o aumento da eficiênci

as, rigorosamente,

Os atos administrativos devem ser praticados em estrita observância dos princípios da 

administração pública e legislação vigente, não dependendo de forma determinada senão 

devem ser produzidos por 

al de sua realização e a assinatura da autoridade responsável, 

o nome completo e

observando a ord

inclusive os relativos às licitações e contratos, devem ser 

sequencialmente numeradas e 

contratos, fornecer 

 informações

em tema de licitações e 

terá autonomia para requerer as informações e documentos 

devem primar pela linguagem simples, de 

forma que por todos sejam compreendidas, abordando integralmente a matéria objeto da 

se aos aspectos jurídicos, sugerindo os encaminhamentos que 

As consultas jurídicas podem ser realizadas pelos setores integrantes da estrutura 

, que deverão delimitar a dúvida jurídica 

O memorando que encaminhar a consulta deve conter todos os elementos 

necessários para compreender os fatos apontados, cópia dos documentos eventualmente 
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Estado do Espírito Santo 

principalmente, o aprimoramento dos procedimentos de controle e o aumento da eficiência 

as, rigorosamente, as 

dos princípios da 

administração pública e legislação vigente, não dependendo de forma determinada senão 

devem ser produzidos por 

al de sua realização e a assinatura da autoridade responsável, 

o nome completo e o 

observando a ordem 

em ser 

numeradas e 

contratos, fornecer 

informações e 

em tema de licitações e 

terá autonomia para requerer as informações e documentos 

devem primar pela linguagem simples, de 

atéria objeto da 

se aos aspectos jurídicos, sugerindo os encaminhamentos que 

As consultas jurídicas podem ser realizadas pelos setores integrantes da estrutura 

, que deverão delimitar a dúvida jurídica 

O memorando que encaminhar a consulta deve conter todos os elementos 

necessários para compreender os fatos apontados, cópia dos documentos eventualmente 



 
indicados no rel

concluído com o questionamento jurí

I

estranha às normas jurídica

X 

não houver outro prazo fixado em normativa especial, deverão ser encaminhados à 

Procuradoria

vencimento do instrumento a ser 

X

numerados e rubricados por servidor, devendo ser inutilizados os espaç

verso e anverso;

XI

sequencial

XII

folha, e, quando necessária a renumeração, a numeração anterior deve ser anulada com 

um

efetuada 

X

que deverão conter a e

na

X

em tramitação, por determinação dos responsáveis, quando constatada a juntada ou a 

existência em determinado processo, por equívoco, de documentos que não deveriam ou 

não precisariam constar daqueles a

economia processual;

XV

em que tramita o processo;

XVI

Desentranhamento com descrição minuciosa do ato e número das folhas 

desentranhadas, substituindo

Termo. Não se procede

 

indicados no rel

concluído com o questionamento jurí

IX - Não serão

estranha às normas jurídica

X - Os processos administrativos referentes aos aditivos de prazo aos contratos, quando 

não houver outro prazo fixado em normativa especial, deverão ser encaminhados à 

Procuradoria

vencimento do instrumento a ser 

XI - Os documentos que integram o Processo Administrativo serão

numerados e rubricados por servidor, devendo ser inutilizados os espaç

verso e anverso;

XII - A numeração das folhas nos diversos volumes do processo será contínua

sequencial, não se numerando a capa e a contracapa

XIII - Numerar e 

folha, e, quando necessária a renumeração, a numeração anterior deve ser anulada com 

um traço horizontal ou oblíquo, conservando

efetuada a nova numeração

XIV - Preferencialmente, nada será digitado ou escrito no verso das folhas do processo, 

que deverão conter a e

na transversal

XV - O desentranhamento é a 

em tramitação, por determinação dos responsáveis, quando constatada a juntada ou a 

existência em determinado processo, por equívoco, de documentos que não deveriam ou 

não precisariam constar daqueles a

economia processual;

XVI - O ato de desentranhamento será feito por servidor responsável na própria unidade 

em que tramita o processo;

XVII - Após o desentranhamento, o servidor lançará em folha própria o 

Desentranhamento com descrição minuciosa do ato e número das folhas 

desentranhadas, substituindo

Termo. Não se procede

 

indicados no relato e outros que possam contribuir para análise jurídica, devendo ser 

concluído com o questionamento jurí

Não serão objeto de análise da Pr

estranha às normas jurídica

Os processos administrativos referentes aos aditivos de prazo aos contratos, quando 

não houver outro prazo fixado em normativa especial, deverão ser encaminhados à 

Procuradoria Jurídica com prazo mínimo

vencimento do instrumento a ser 

Os documentos que integram o Processo Administrativo serão

numerados e rubricados por servidor, devendo ser inutilizados os espaç

verso e anverso; 

A numeração das folhas nos diversos volumes do processo será contínua

, não se numerando a capa e a contracapa

Numerar e rubricar “cada folha” do processo autuado, no canto superior direito da 

folha, e, quando necessária a renumeração, a numeração anterior deve ser anulada com 

traço horizontal ou oblíquo, conservando

a nova numeração

Preferencialmente, nada será digitado ou escrito no verso das folhas do processo, 

que deverão conter a expressão “em branco”,

transversal, conforme Anexo I

O desentranhamento é a 

em tramitação, por determinação dos responsáveis, quando constatada a juntada ou a 

existência em determinado processo, por equívoco, de documentos que não deveriam ou 

não precisariam constar daqueles a

economia processual; 

O ato de desentranhamento será feito por servidor responsável na própria unidade 

em que tramita o processo;

Após o desentranhamento, o servidor lançará em folha própria o 

Desentranhamento com descrição minuciosa do ato e número das folhas 

desentranhadas, substituindo

Termo. Não se procede a renumeração de folhas;

 

ato e outros que possam contribuir para análise jurídica, devendo ser 

concluído com o questionamento jurí

objeto de análise da Pr

estranha às normas jurídicas e à conve

Os processos administrativos referentes aos aditivos de prazo aos contratos, quando 

não houver outro prazo fixado em normativa especial, deverão ser encaminhados à 

com prazo mínimo

vencimento do instrumento a ser aditivado

Os documentos que integram o Processo Administrativo serão

numerados e rubricados por servidor, devendo ser inutilizados os espaç

A numeração das folhas nos diversos volumes do processo será contínua

, não se numerando a capa e a contracapa

rubricar “cada folha” do processo autuado, no canto superior direito da 

folha, e, quando necessária a renumeração, a numeração anterior deve ser anulada com 

traço horizontal ou oblíquo, conservando

a nova numeração; 

Preferencialmente, nada será digitado ou escrito no verso das folhas do processo, 

xpressão “em branco”,

, conforme Anexo I. 

O desentranhamento é a desanexação ou a retirada de documentos de um processo 

em tramitação, por determinação dos responsáveis, quando constatada a juntada ou a 

existência em determinado processo, por equívoco, de documentos que não deveriam ou 

não precisariam constar daqueles a

O ato de desentranhamento será feito por servidor responsável na própria unidade 

em que tramita o processo; 

Após o desentranhamento, o servidor lançará em folha própria o 

Desentranhamento com descrição minuciosa do ato e número das folhas 

desentranhadas, substituindo-se os documentos desentranhados pela respectiva fo

a renumeração de folhas;
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ato e outros que possam contribuir para análise jurídica, devendo ser 

concluído com o questionamento jurídico de forma clara e precisa;

objeto de análise da Procuradoria 

e à conveniência e oportunidade dos atos administrativos; 

Os processos administrativos referentes aos aditivos de prazo aos contratos, quando 

não houver outro prazo fixado em normativa especial, deverão ser encaminhados à 

com prazo mínimo de antecedência

aditivado, acompanhados

Os documentos que integram o Processo Administrativo serão

numerados e rubricados por servidor, devendo ser inutilizados os espaç

A numeração das folhas nos diversos volumes do processo será contínua

, não se numerando a capa e a contracapa

rubricar “cada folha” do processo autuado, no canto superior direito da 

folha, e, quando necessária a renumeração, a numeração anterior deve ser anulada com 

traço horizontal ou oblíquo, conservando-se, porém, sua legibilidade

Preferencialmente, nada será digitado ou escrito no verso das folhas do processo, 

xpressão “em branco”, carimbada

desanexação ou a retirada de documentos de um processo 

em tramitação, por determinação dos responsáveis, quando constatada a juntada ou a 

existência em determinado processo, por equívoco, de documentos que não deveriam ou 

não precisariam constar daqueles autos, ou de cópias repetidas e desnecessárias, por 

O ato de desentranhamento será feito por servidor responsável na própria unidade 

Após o desentranhamento, o servidor lançará em folha própria o 

Desentranhamento com descrição minuciosa do ato e número das folhas 

se os documentos desentranhados pela respectiva fo

a renumeração de folhas;
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ato e outros que possam contribuir para análise jurídica, devendo ser 

dico de forma clara e precisa;

ocuradoria Jurídica

niência e oportunidade dos atos administrativos; 

Os processos administrativos referentes aos aditivos de prazo aos contratos, quando 

não houver outro prazo fixado em normativa especial, deverão ser encaminhados à 

de antecedência

acompanhados da minuta contratual; 

Os documentos que integram o Processo Administrativo serão

numerados e rubricados por servidor, devendo ser inutilizados os espaç

A numeração das folhas nos diversos volumes do processo será contínua

, não se numerando a capa e a contracapa; 

rubricar “cada folha” do processo autuado, no canto superior direito da 

folha, e, quando necessária a renumeração, a numeração anterior deve ser anulada com 

se, porém, sua legibilidade

Preferencialmente, nada será digitado ou escrito no verso das folhas do processo, 

carimbada, ou um simples traço

desanexação ou a retirada de documentos de um processo 

em tramitação, por determinação dos responsáveis, quando constatada a juntada ou a 

existência em determinado processo, por equívoco, de documentos que não deveriam ou 

utos, ou de cópias repetidas e desnecessárias, por 

O ato de desentranhamento será feito por servidor responsável na própria unidade 

Após o desentranhamento, o servidor lançará em folha própria o 

Desentranhamento com descrição minuciosa do ato e número das folhas 

se os documentos desentranhados pela respectiva fo

a renumeração de folhas; 
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ato e outros que possam contribuir para análise jurídica, devendo ser 

dico de forma clara e precisa; 

Jurídica as matérias de natureza 

niência e oportunidade dos atos administrativos; 

Os processos administrativos referentes aos aditivos de prazo aos contratos, quando 

não houver outro prazo fixado em normativa especial, deverão ser encaminhados à 

de antecedência de 30 (trinta)

da minuta contratual; 

Os documentos que integram o Processo Administrativo serão 

numerados e rubricados por servidor, devendo ser inutilizados os espaç

A numeração das folhas nos diversos volumes do processo será contínua

rubricar “cada folha” do processo autuado, no canto superior direito da 

folha, e, quando necessária a renumeração, a numeração anterior deve ser anulada com 

se, porém, sua legibilidade

Preferencialmente, nada será digitado ou escrito no verso das folhas do processo, 

ou um simples traço

desanexação ou a retirada de documentos de um processo 

em tramitação, por determinação dos responsáveis, quando constatada a juntada ou a 

existência em determinado processo, por equívoco, de documentos que não deveriam ou 

utos, ou de cópias repetidas e desnecessárias, por 

O ato de desentranhamento será feito por servidor responsável na própria unidade 

Após o desentranhamento, o servidor lançará em folha própria o 

Desentranhamento com descrição minuciosa do ato e número das folhas 

se os documentos desentranhados pela respectiva fo
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Estado do Espírito Santo

ato e outros que possam contribuir para análise jurídica, devendo ser 

as matérias de natureza 

niência e oportunidade dos atos administrativos; 

Os processos administrativos referentes aos aditivos de prazo aos contratos, quando 

não houver outro prazo fixado em normativa especial, deverão ser encaminhados à 

(trinta) dias para o 

da minuta contratual;  

 sequencialmente

numerados e rubricados por servidor, devendo ser inutilizados os espaços em branco no 

A numeração das folhas nos diversos volumes do processo será contínua

rubricar “cada folha” do processo autuado, no canto superior direito da 

folha, e, quando necessária a renumeração, a numeração anterior deve ser anulada com 

se, porém, sua legibilidade e, logo após,

Preferencialmente, nada será digitado ou escrito no verso das folhas do processo, 

ou um simples traço de caneta 

desanexação ou a retirada de documentos de um processo 

em tramitação, por determinação dos responsáveis, quando constatada a juntada ou a 

existência em determinado processo, por equívoco, de documentos que não deveriam ou 

utos, ou de cópias repetidas e desnecessárias, por 

O ato de desentranhamento será feito por servidor responsável na própria unidade 

Após o desentranhamento, o servidor lançará em folha própria o Termo de 

Desentranhamento com descrição minuciosa do ato e número das folhas 

se os documentos desentranhados pela respectiva folha do 
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ato e outros que possam contribuir para análise jurídica, devendo ser 

as matérias de natureza 

niência e oportunidade dos atos administrativos;  

Os processos administrativos referentes aos aditivos de prazo aos contratos, quando 

não houver outro prazo fixado em normativa especial, deverão ser encaminhados à 

dias para o 

sequencialmente 

os em branco no 

A numeração das folhas nos diversos volumes do processo será contínua e 

rubricar “cada folha” do processo autuado, no canto superior direito da 

folha, e, quando necessária a renumeração, a numeração anterior deve ser anulada com 

e, logo após, ser 

Preferencialmente, nada será digitado ou escrito no verso das folhas do processo, 

de caneta 

desanexação ou a retirada de documentos de um processo 

em tramitação, por determinação dos responsáveis, quando constatada a juntada ou a 

existência em determinado processo, por equívoco, de documentos que não deveriam ou 

utos, ou de cópias repetidas e desnecessárias, por 

O ato de desentranhamento será feito por servidor responsável na própria unidade 

Termo de 

Desentranhamento com descrição minuciosa do ato e número das folhas 

lha do 



 
XVI

correspondente;

X

A

X

processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Art. 8º

I. 

documento de solicitação de abertura de 

documento anexo, deverá ser entregue e 

encaminhará para a Procuradori

autorização do Presidente ou Mesa Diretora da Câmara Municipal de Colatina/ES

II. 

e conter os seguintes dados: 

III. 

IV. 

fundamentos idênticos, poderão ser formulados em um único ofício ou memorando, salvo 

preceito legal em contrário; 

 

XVIII - Os documentos desentranhados terão o d

correspondente;

XIX - O Termo de Desentranhamento deverá ser l

Anexo II, com as devidas adequações que o caso concreto exigir.

XX - A todos, no âmbito judicial e administrativo, são 

processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Art. 8º Os Processos Administrativos

 O Processo Administrativo

documento de solicitação de abertura de 

documento anexo, deverá ser entregue e 

encaminhará para a Procuradori

autorização do Presidente ou Mesa Diretora da Câmara Municipal de Colatina/ES

 Solicitação de instauração de 

e conter os seguintes dados: 

a) Órgão ou

b) Identificação do interessado ou de quem o represente; 

c) Domicílio do requerente ou local pa

d) Formulação do pedido, com exposição dos fatos e de seus fundamentos;

e) D

 São legitimados como interessados no 

a) Pessoas físicas ou jurídicas que

interesses individuais, e no exercício do direito de representação; 

b) Pessoas físicas ou jurídicas, que sem 

ou interesses que possam comprovadamente ser afetad

adotada;

c) As organizações e associações representativas, no tocante aos di

interesses coletivos;

d) As pessoas ou associações legalmente

interesses comuns.

 Quando os pedidos de uma pluralidade de interessados tiverem conteúdo e 

fundamentos idênticos, poderão ser formulados em um único ofício ou memorando, salvo 

preceito legal em contrário; 

 

Os documentos desentranhados terão o d

correspondente; 

O Termo de Desentranhamento deverá ser l

, com as devidas adequações que o caso concreto exigir.

A todos, no âmbito judicial e administrativo, são 

processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

s Processos Administrativos

Processo Administrativo

documento de solicitação de abertura de 

documento anexo, deverá ser entregue e 

encaminhará para a Procuradori

autorização do Presidente ou Mesa Diretora da Câmara Municipal de Colatina/ES

Solicitação de instauração de 

e conter os seguintes dados: 

Órgão ou autoridade administrativa a que se dirige; 

Identificação do interessado ou de quem o represente; 

Domicílio do requerente ou local pa

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

Data e assinatura do

São legitimados como interessados no 

Pessoas físicas ou jurídicas que

interesses individuais, e no exercício do direito de representação; 

Pessoas físicas ou jurídicas, que sem 

ou interesses que possam comprovadamente ser afetad

adotada; 

As organizações e associações representativas, no tocante aos di

interesses coletivos;

As pessoas ou associações legalmente

interesses comuns.

Quando os pedidos de uma pluralidade de interessados tiverem conteúdo e 

fundamentos idênticos, poderão ser formulados em um único ofício ou memorando, salvo 

preceito legal em contrário; 

 

Os documentos desentranhados terão o d

O Termo de Desentranhamento deverá ser l

, com as devidas adequações que o caso concreto exigir.

A todos, no âmbito judicial e administrativo, são 

processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

s Processos Administrativos observarão as formalidades enumeradas a seguir:

Processo Administrativo pode se iniciar de ofício ou a pedido de interessado. Tal 

documento de solicitação de abertura de 

documento anexo, deverá ser entregue e 

encaminhará para a Procuradoria Jurídica

autorização do Presidente ou Mesa Diretora da Câmara Municipal de Colatina/ES

Solicitação de instauração de Processo Administrativo

e conter os seguintes dados:  

autoridade administrativa a que se dirige; 

Identificação do interessado ou de quem o represente; 

Domicílio do requerente ou local pa

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

ata e assinatura do requerente.

São legitimados como interessados no 

Pessoas físicas ou jurídicas que

interesses individuais, e no exercício do direito de representação; 

Pessoas físicas ou jurídicas, que sem 

ou interesses que possam comprovadamente ser afetad

As organizações e associações representativas, no tocante aos di

interesses coletivos; 

As pessoas ou associações legalmente

interesses comuns. 

Quando os pedidos de uma pluralidade de interessados tiverem conteúdo e 

fundamentos idênticos, poderão ser formulados em um único ofício ou memorando, salvo 

preceito legal em contrário;  

  

 

Câmara Municipal de Colatina

 

Os documentos desentranhados terão o d

O Termo de Desentranhamento deverá ser l

, com as devidas adequações que o caso concreto exigir.

A todos, no âmbito judicial e administrativo, são 

processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

observarão as formalidades enumeradas a seguir:

pode se iniciar de ofício ou a pedido de interessado. Tal 

documento de solicitação de abertura de Processo Administrativo

documento anexo, deverá ser entregue e protocolizado junto ao protocolo

Jurídica da Câmara Municipal de Colatina

autorização do Presidente ou Mesa Diretora da Câmara Municipal de Colatina/ES

Processo Administrativo

autoridade administrativa a que se dirige; 

Identificação do interessado ou de quem o represente; 

Domicílio do requerente ou local para recebimento de comunicações;

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

requerente. 

São legitimados como interessados no Processo Administrativo

Pessoas físicas ou jurídicas que o 

interesses individuais, e no exercício do direito de representação; 

Pessoas físicas ou jurídicas, que sem terem iniciado o processo, tenham direitos 

ou interesses que possam comprovadamente ser afetad

As organizações e associações representativas, no tocante aos di

As pessoas ou associações legalmente

Quando os pedidos de uma pluralidade de interessados tiverem conteúdo e 

fundamentos idênticos, poderão ser formulados em um único ofício ou memorando, salvo 

 

Câmara Municipal de Colatina
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Os documentos desentranhados terão o destino que discriminar o despacho 

O Termo de Desentranhamento deverá ser lavrado de acordo com o modelo do 

, com as devidas adequações que o caso concreto exigir.

A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do 

processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

observarão as formalidades enumeradas a seguir:

pode se iniciar de ofício ou a pedido de interessado. Tal 

Processo Administrativo

protocolizado junto ao protocolo

da Câmara Municipal de Colatina

autorização do Presidente ou Mesa Diretora da Câmara Municipal de Colatina/ES

Processo Administrativo deverá ser formulada por escrito 

autoridade administrativa a que se dirige; 

Identificação do interessado ou de quem o represente; 

ra recebimento de comunicações;

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

Processo Administrativo

 iniciem como titulares de direitos ou 

interesses individuais, e no exercício do direito de representação; 

terem iniciado o processo, tenham direitos 

ou interesses que possam comprovadamente ser afetad

As organizações e associações representativas, no tocante aos di

As pessoas ou associações legalmente constituídas quanto aos

Quando os pedidos de uma pluralidade de interessados tiverem conteúdo e 

fundamentos idênticos, poderão ser formulados em um único ofício ou memorando, salvo 
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Estado do Espírito Santo

estino que discriminar o despacho 

avrado de acordo com o modelo do 

, com as devidas adequações que o caso concreto exigir. 

assegurados a razoável duração do 

processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. 

observarão as formalidades enumeradas a seguir:

pode se iniciar de ofício ou a pedido de interessado. Tal 

Processo Administrativo, bem como qualquer 

protocolizado junto ao protocolo

da Câmara Municipal de Colatina

autorização do Presidente ou Mesa Diretora da Câmara Municipal de Colatina/ES

deverá ser formulada por escrito 

autoridade administrativa a que se dirige;  

Identificação do interessado ou de quem o represente;  

ra recebimento de comunicações;

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

Processo Administrativo:  

iniciem como titulares de direitos ou 

interesses individuais, e no exercício do direito de representação; 

terem iniciado o processo, tenham direitos 

ou interesses que possam comprovadamente ser afetados pela decisão a ser 

As organizações e associações representativas, no tocante aos di

constituídas quanto aos

Quando os pedidos de uma pluralidade de interessados tiverem conteúdo e 

fundamentos idênticos, poderão ser formulados em um único ofício ou memorando, salvo 
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estino que discriminar o despacho 

avrado de acordo com o modelo do 

assegurados a razoável duração do 

observarão as formalidades enumeradas a seguir: 

pode se iniciar de ofício ou a pedido de interessado. Tal 

, bem como qualquer 

protocolizado junto ao protocolo que o 

da Câmara Municipal de Colatina, mediante 

autorização do Presidente ou Mesa Diretora da Câmara Municipal de Colatina/ES;  

deverá ser formulada por escrito 

ra recebimento de comunicações; 

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

iniciem como titulares de direitos ou 

interesses individuais, e no exercício do direito de representação;  

terem iniciado o processo, tenham direitos 

os pela decisão a ser 

As organizações e associações representativas, no tocante aos direitos e 

constituídas quanto aos direitos ou 

Quando os pedidos de uma pluralidade de interessados tiverem conteúdo e 

fundamentos idênticos, poderão ser formulados em um único ofício ou memorando, salvo 
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estino que discriminar o despacho 

avrado de acordo com o modelo do 

assegurados a razoável duração do 

pode se iniciar de ofício ou a pedido de interessado. Tal 

, bem como qualquer 

que o 

, mediante 

deverá ser formulada por escrito 

 

iniciem como titulares de direitos ou 

terem iniciado o processo, tenham direitos 

os pela decisão a ser 

reitos e 

direitos ou 

Quando os pedidos de uma pluralidade de interessados tiverem conteúdo e 

fundamentos idênticos, poderão ser formulados em um único ofício ou memorando, salvo 



 
V. 

protocolo que o remeterá a

VI. 

assuntos ao exame da Procuradoria

Art. 9º

I 

pel

II 

Legislativo Municipal, para conheciment

nos processos judiciais; 

III 

processo judi

processo judicial

IV 

analisar as peças judiciais: petição inicial, mandado de citação, contestação, réplica, laudo 

pericial, pareceres, impugnações, exceções, sentença ou acordo proposto e ou 

homologado, recursos e/ou contra

Superiores, certidões de publicação de sentença, acórdãos regional ou superior, certidão 

de trânsito em julgado, dentre outros; 

V 

Varas E

Judiciário apreciem causas judiciais d

VI 

sempre

os interesses da Câmara Municipal

VII 

memorial, acostando a respectiva cópia aos autos suplementares. 

VIII 

recursos judiciais

de Colatina

IX 

julgado da sentença

 

 Formalizado o

protocolo que o remeterá a

 Compete exclusivamente ao Presidente da Câmara e à Mesa Diretora a condução de 

assuntos ao exame da Procuradoria

9º Nos Processos Judiciais

I - A Procuradoria 

pela Câmara Municipal de Colatina

II - As intimações ou citações 

Legislativo Municipal, para conheciment

nos processos judiciais; 

III - O acompanhamento da ação judicial se iniciará no momento da propositura de um 

processo judi

processo judicial

IV - A Procuradoria 

analisar as peças judiciais: petição inicial, mandado de citação, contestação, réplica, laudo 

pericial, pareceres, impugnações, exceções, sentença ou acordo proposto e ou 

homologado, recursos e/ou contra

Superiores, certidões de publicação de sentença, acórdãos regional ou superior, certidão 

de trânsito em julgado, dentre outros; 

V - O Procurador 

Varas Estaduais 

Judiciário apreciem causas judiciais d

VI - Ressalvadas as hipóteses em que a sustentação oral se mostre desaconselhável, 

sempre que a lei processual admitir, proferir a respectiva sustentação, visando defender 

os interesses da Câmara Municipal

VII - Quando deixar de proferir sustentação oral, apresentar ao juízo, sempre que possível, 

memorial, acostando a respectiva cópia aos autos suplementares. 

VIII - Quando a Procuradoria 

recursos judiciais

de Colatina fundamentando

IX - O término do acompanhamento do processo judicial só ocorrerá após o t

julgado da sentença

 

Formalizado o parecer

protocolo que o remeterá a

Compete exclusivamente ao Presidente da Câmara e à Mesa Diretora a condução de 

assuntos ao exame da Procuradoria

os Processos Judiciais

A Procuradoria Jurídica

a Câmara Municipal de Colatina

As intimações ou citações 

Legislativo Municipal, para conheciment

nos processos judiciais;  

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

processo judicial ou através da citação/notificação da Câmara Municipal

processo judicial;  

A Procuradoria Jurídica

analisar as peças judiciais: petição inicial, mandado de citação, contestação, réplica, laudo 

pericial, pareceres, impugnações, exceções, sentença ou acordo proposto e ou 

homologado, recursos e/ou contra

Superiores, certidões de publicação de sentença, acórdãos regional ou superior, certidão 

de trânsito em julgado, dentre outros; 

O Procurador Jurídico

staduais e Federais e nas Sessões de julgamento em que os Tribunais no Poder 

Judiciário apreciem causas judiciais d

Ressalvadas as hipóteses em que a sustentação oral se mostre desaconselhável, 

que a lei processual admitir, proferir a respectiva sustentação, visando defender 

os interesses da Câmara Municipal

Quando deixar de proferir sustentação oral, apresentar ao juízo, sempre que possível, 

memorial, acostando a respectiva cópia aos autos suplementares. 

Quando a Procuradoria 

recursos judiciais deverá elaborar 

fundamentando

O término do acompanhamento do processo judicial só ocorrerá após o t

julgado da sentença. 

 

parecer jurídico, o Procurador o encaminhará à Secretaria para 

protocolo que o remeterá ao setor ou pessoa solicitante

Compete exclusivamente ao Presidente da Câmara e à Mesa Diretora a condução de 

assuntos ao exame da Procuradoria 

os Processos Judiciais deverão ser observados os procedimentos abaixo:

Jurídica será a Unidade responsável pelas ações judiciais propostas 

a Câmara Municipal de Colatina;  

As intimações ou citações recebidas serão encaminhadas ao Chefe do Poder 

Legislativo Municipal, para conheciment

 

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

cial ou através da citação/notificação da Câmara Municipal

Jurídica da Câmara Municipal de Colatina

analisar as peças judiciais: petição inicial, mandado de citação, contestação, réplica, laudo 

pericial, pareceres, impugnações, exceções, sentença ou acordo proposto e ou 

homologado, recursos e/ou contra-razões, acórdão, recursos 

Superiores, certidões de publicação de sentença, acórdãos regional ou superior, certidão 

de trânsito em julgado, dentre outros; 

Jurídico deverá participar

e Federais e nas Sessões de julgamento em que os Tribunais no Poder 

Judiciário apreciem causas judiciais d

Ressalvadas as hipóteses em que a sustentação oral se mostre desaconselhável, 

que a lei processual admitir, proferir a respectiva sustentação, visando defender 

os interesses da Câmara Municipal de Colatina

Quando deixar de proferir sustentação oral, apresentar ao juízo, sempre que possível, 

memorial, acostando a respectiva cópia aos autos suplementares. 

Quando a Procuradoria Jurídica

erá elaborar Ofício

fundamentando a dispensa da elaboração do recurso; 

O término do acompanhamento do processo judicial só ocorrerá após o t
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, o Procurador o encaminhará à Secretaria para 

o setor ou pessoa solicitante

Compete exclusivamente ao Presidente da Câmara e à Mesa Diretora a condução de 

 Jurídica, inclusive 

ser observados os procedimentos abaixo:

será a Unidade responsável pelas ações judiciais propostas 

 

recebidas serão encaminhadas ao Chefe do Poder 

Legislativo Municipal, para conhecimento, com envio ao Procurador 

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

cial ou através da citação/notificação da Câmara Municipal

a Câmara Municipal de Colatina

analisar as peças judiciais: petição inicial, mandado de citação, contestação, réplica, laudo 

pericial, pareceres, impugnações, exceções, sentença ou acordo proposto e ou 

razões, acórdão, recursos 

Superiores, certidões de publicação de sentença, acórdãos regional ou superior, certidão 

de trânsito em julgado, dentre outros;  

participar, obrigatoriamente

e Federais e nas Sessões de julgamento em que os Tribunais no Poder 

Judiciário apreciem causas judiciais da Câmara Municipal de Colatina

Ressalvadas as hipóteses em que a sustentação oral se mostre desaconselhável, 

que a lei processual admitir, proferir a respectiva sustentação, visando defender 

de Colatina.  

Quando deixar de proferir sustentação oral, apresentar ao juízo, sempre que possível, 

memorial, acostando a respectiva cópia aos autos suplementares. 

Jurídica, entender pela desnecessidade de interposição de 

Ofício, direcionada ao Presidente da Câmara

a dispensa da elaboração do recurso; 

O término do acompanhamento do processo judicial só ocorrerá após o t
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, o Procurador o encaminhará à Secretaria para 

o setor ou pessoa solicitante.  

Compete exclusivamente ao Presidente da Câmara e à Mesa Diretora a condução de 

, inclusive para seu parecer

ser observados os procedimentos abaixo:

será a Unidade responsável pelas ações judiciais propostas 

recebidas serão encaminhadas ao Chefe do Poder 

o, com envio ao Procurador 

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

cial ou através da citação/notificação da Câmara Municipal

a Câmara Municipal de Colatina

analisar as peças judiciais: petição inicial, mandado de citação, contestação, réplica, laudo 

pericial, pareceres, impugnações, exceções, sentença ou acordo proposto e ou 

razões, acórdão, recursos 

Superiores, certidões de publicação de sentença, acórdãos regional ou superior, certidão 

obrigatoriamente

e Federais e nas Sessões de julgamento em que os Tribunais no Poder 

a Câmara Municipal de Colatina

Ressalvadas as hipóteses em que a sustentação oral se mostre desaconselhável, 

que a lei processual admitir, proferir a respectiva sustentação, visando defender 

 

Quando deixar de proferir sustentação oral, apresentar ao juízo, sempre que possível, 

memorial, acostando a respectiva cópia aos autos suplementares. 

, entender pela desnecessidade de interposição de 

, direcionada ao Presidente da Câmara

a dispensa da elaboração do recurso; 

O término do acompanhamento do processo judicial só ocorrerá após o t
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, o Procurador o encaminhará à Secretaria para 

Compete exclusivamente ao Presidente da Câmara e à Mesa Diretora a condução de 

para seu parecer. 

ser observados os procedimentos abaixo:

será a Unidade responsável pelas ações judiciais propostas 

recebidas serão encaminhadas ao Chefe do Poder 

o, com envio ao Procurador Jurídico

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

cial ou através da citação/notificação da Câmara Municipal

a Câmara Municipal de Colatina poderá confeccionar e/ou 

analisar as peças judiciais: petição inicial, mandado de citação, contestação, réplica, laudo 

pericial, pareceres, impugnações, exceções, sentença ou acordo proposto e ou 

razões, acórdão, recursos interpostos para os Tribunais 

Superiores, certidões de publicação de sentença, acórdãos regional ou superior, certidão 

obrigatoriamente, de todas as 

e Federais e nas Sessões de julgamento em que os Tribunais no Poder 

a Câmara Municipal de Colatina sob seu patrocínio; 

Ressalvadas as hipóteses em que a sustentação oral se mostre desaconselhável, 

que a lei processual admitir, proferir a respectiva sustentação, visando defender 

Quando deixar de proferir sustentação oral, apresentar ao juízo, sempre que possível, 

memorial, acostando a respectiva cópia aos autos suplementares.  

, entender pela desnecessidade de interposição de 

, direcionada ao Presidente da Câmara

a dispensa da elaboração do recurso;  

O término do acompanhamento do processo judicial só ocorrerá após o t
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Estado do Espírito Santo

, o Procurador o encaminhará à Secretaria para 

Compete exclusivamente ao Presidente da Câmara e à Mesa Diretora a condução de 

 

ser observados os procedimentos abaixo: 

será a Unidade responsável pelas ações judiciais propostas 

recebidas serão encaminhadas ao Chefe do Poder 

Jurídico para atuar 

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

cial ou através da citação/notificação da Câmara Municipal como parte em 

poderá confeccionar e/ou 

analisar as peças judiciais: petição inicial, mandado de citação, contestação, réplica, laudo 

pericial, pareceres, impugnações, exceções, sentença ou acordo proposto e ou 

interpostos para os Tribunais 

Superiores, certidões de publicação de sentença, acórdãos regional ou superior, certidão 

de todas as audiências nas 

e Federais e nas Sessões de julgamento em que os Tribunais no Poder 

sob seu patrocínio; 

Ressalvadas as hipóteses em que a sustentação oral se mostre desaconselhável, 

que a lei processual admitir, proferir a respectiva sustentação, visando defender 

Quando deixar de proferir sustentação oral, apresentar ao juízo, sempre que possível, 

, entender pela desnecessidade de interposição de 

, direcionada ao Presidente da Câmara Municipal 

O término do acompanhamento do processo judicial só ocorrerá após o trânsito em 
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Compete exclusivamente ao Presidente da Câmara e à Mesa Diretora a condução de 

será a Unidade responsável pelas ações judiciais propostas 

recebidas serão encaminhadas ao Chefe do Poder 

para atuar 

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

como parte em 

poderá confeccionar e/ou 

analisar as peças judiciais: petição inicial, mandado de citação, contestação, réplica, laudo 

pericial, pareceres, impugnações, exceções, sentença ou acordo proposto e ou 

interpostos para os Tribunais 

Superiores, certidões de publicação de sentença, acórdãos regional ou superior, certidão 

audiências nas 

e Federais e nas Sessões de julgamento em que os Tribunais no Poder 

sob seu patrocínio;  

Ressalvadas as hipóteses em que a sustentação oral se mostre desaconselhável, 

que a lei processual admitir, proferir a respectiva sustentação, visando defender 

Quando deixar de proferir sustentação oral, apresentar ao juízo, sempre que possível, 

, entender pela desnecessidade de interposição de 

Municipal 

rânsito em 



 
Art. 
procedimentos administrativos é

necessário.

 
Art. 11
solucionada junto à Procuradoria

Art. 12
determinações constantes nesta Instrução Normativa, sob pena de responsabilizaç

Administrativa

Art. 13
legais ou técnicos assim o exigirem a fim de verificar a sua adequação à Legislação vigente 

bem como manter o processo de melhoria contínua dos 

Art. 14

 

 
 

 

 10 No âmbito administrativo

rocedimentos administrativos é

necessário. 

Art. 11 Qualquer dúvida ou 

solucionada junto à Procuradoria

Art. 12 Todos os Servidores da Câmara Municipal de Colatina deverão cumprir as 

determinações constantes nesta Instrução Normativa, sob pena de responsabilizaç

Administrativa. 

Art. 13 Esta Instrução Normativa deverá ser atualizada sempre que fatores organizacionais, 

legais ou técnicos assim o exigirem a fim de verificar a sua adequação à Legislação vigente 

bem como manter o processo de melhoria contínua dos 

Art. 14 Esta Instrução Normativa

 

âmbito administrativo

rocedimentos administrativos é

Qualquer dúvida ou 

solucionada junto à Procuradoria

Todos os Servidores da Câmara Municipal de Colatina deverão cumprir as 

determinações constantes nesta Instrução Normativa, sob pena de responsabilizaç

Esta Instrução Normativa deverá ser atualizada sempre que fatores organizacionais, 

legais ou técnicos assim o exigirem a fim de verificar a sua adequação à Legislação vigente 

bem como manter o processo de melhoria contínua dos 

Instrução Normativa

LUCAS LAMBORGHINI DEGASPERI

 

âmbito administrativo, o prazo para a Procuradoria

rocedimentos administrativos é de 15 (quinze) dias

CAPÍTULO 
DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

Qualquer dúvida ou omissão gerada por esta Instrução Normativa deverá ser 

solucionada junto à Procuradoria Jurídica

Todos os Servidores da Câmara Municipal de Colatina deverão cumprir as 

determinações constantes nesta Instrução Normativa, sob pena de responsabilizaç

Esta Instrução Normativa deverá ser atualizada sempre que fatores organizacionais, 

legais ou técnicos assim o exigirem a fim de verificar a sua adequação à Legislação vigente 

bem como manter o processo de melhoria contínua dos 

Instrução Normativa entra em v

JOLIMAR BARBOSA DA SILVA
PRESIDENTE 

BRUNO VELLO RAMOS
PROCURADOR 

LUCAS LAMBORGHINI DEGASPERI
AUDITOR PÚBLICO INTERNO

  

 

Câmara Municipal de Colatina

 

prazo para a Procuradoria

de 15 (quinze) dias 

CAPÍTULO VI
CONSIDERAÇÕES FINAIS

omissão gerada por esta Instrução Normativa deverá ser 

Jurídica. 

Todos os Servidores da Câmara Municipal de Colatina deverão cumprir as 

determinações constantes nesta Instrução Normativa, sob pena de responsabilizaç

Esta Instrução Normativa deverá ser atualizada sempre que fatores organizacionais, 

legais ou técnicos assim o exigirem a fim de verificar a sua adequação à Legislação vigente 

bem como manter o processo de melhoria contínua dos 

entra em vigor na data de sua publicação.

JOLIMAR BARBOSA DA SILVA
PRESIDENTE 

 
 
 
 

BRUNO VELLO RAMOS
PROCURADOR JURÍDICO

 
 
 
 

LUCAS LAMBORGHINI DEGASPERI
AUDITOR PÚBLICO INTERNO
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prazo para a Procuradoria

 úteis, prorrogáveis po

VII 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

omissão gerada por esta Instrução Normativa deverá ser 

Todos os Servidores da Câmara Municipal de Colatina deverão cumprir as 

determinações constantes nesta Instrução Normativa, sob pena de responsabilizaç

Esta Instrução Normativa deverá ser atualizada sempre que fatores organizacionais, 

legais ou técnicos assim o exigirem a fim de verificar a sua adequação à Legislação vigente 

bem como manter o processo de melhoria contínua dos serviços públicos municipais.

igor na data de sua publicação.

Colatina

JOLIMAR BARBOSA DA SILVA 
PRESIDENTE  

BRUNO VELLO RAMOS 
JURÍDICO 

LUCAS LAMBORGHINI DEGASPERI
AUDITOR PÚBLICO INTERNO 

 

Câmara Municipal de Colatina
Palácio Justiniano de Melo e

Estado do Espírito Santo

prazo para a Procuradoria Jurídica de manifestar em 

, prorrogáveis por igual período caso 

 

omissão gerada por esta Instrução Normativa deverá ser 

Todos os Servidores da Câmara Municipal de Colatina deverão cumprir as 

determinações constantes nesta Instrução Normativa, sob pena de responsabilizaç

Esta Instrução Normativa deverá ser atualizada sempre que fatores organizacionais, 

legais ou técnicos assim o exigirem a fim de verificar a sua adequação à Legislação vigente 

serviços públicos municipais.

igor na data de sua publicação. 

Colatina/ES, 14 de agosto

LUCAS LAMBORGHINI DEGASPERI 
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Estado do Espírito Santo

de manifestar em 

r igual período caso 

omissão gerada por esta Instrução Normativa deverá ser 

Todos os Servidores da Câmara Municipal de Colatina deverão cumprir as 

determinações constantes nesta Instrução Normativa, sob pena de responsabilizaç

Esta Instrução Normativa deverá ser atualizada sempre que fatores organizacionais, 

legais ou técnicos assim o exigirem a fim de verificar a sua adequação à Legislação vigente 

serviços públicos municipais. 

14 de agosto de 2018
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de manifestar em 

r igual período caso 

omissão gerada por esta Instrução Normativa deverá ser 

Todos os Servidores da Câmara Municipal de Colatina deverão cumprir as 

determinações constantes nesta Instrução Normativa, sob pena de responsabilização 

Esta Instrução Normativa deverá ser atualizada sempre que fatores organizacionais, 

legais ou técnicos assim o exigirem a fim de verificar a sua adequação à Legislação vigente 

de 2018. 
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Aos ____ 

_________(

desentranhei deste 

________ (

 

Aos ____ do mês

_________(indicar a unidade administrativa

desentranhei deste 

________ (indicar a destinação

 

TERMO DE DESENTRANHAMENTO

mês de _________do ano 20__,

indicar a unidade administrativa

desentranhei deste Processo a(s) fl.(s) (

indicar a destinação

__________________________________

(nome completo

 

ANEXO I
TERMO DE DESENTRANHAMENTO

_________do ano 20__,

indicar a unidade administrativa

Processo a(s) fl.(s) (

indicar a destinação). 

__________________________________

nome completo, cargo ou função
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_________do ano 20__,

indicar a unidade administrativa), em atenção ao despacho de fl. ___ 

Processo a(s) fl.(s) (nominar o documento

__________________________________

Assinatura

, cargo ou função
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ANEXO II  
TERMO DE DESENTRANHAMENTO

_________do ano 20__, no Município de Colatina/ES,

), em atenção ao despacho de fl. ___ 

nominar o documento

__________________________________

Assinatura 

, cargo ou função e matrícula
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TERMO DE DESENTRANHAMENTO 

no Município de Colatina/ES,

), em atenção ao despacho de fl. ___ 

nominar o documento). Certifico, ainda que 

__________________________________ 

e matrícula) 
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