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PLANO DE ATUAÇÃO ESTRATÉGICA 2018-20201 

 

MISSÃO: Viabilizar juridicamente as políticas públicas, buscando soluções inovadoras, 

estratégicas e eficazes. Defender o patrimônio público, assegurando a juridicidade, a 

racionalidade e a probidade dos atos administrativos em benefício da sociedade 

brasilnovense”. 

VISÃO: Atuar de forma preventiva, propositiva e optar prioritariamente pela solução 

consensual”. 

VALORES: Valorização do ser humano: a organização deve ser democrática, 

participativa e potencializar a manifestação e desenvolvimento integral do ser humano, 

para que ele possa contribuir para a Instituição. 

COOPERAÇÃO: construir soluções com a cooperação de todos os envolvidos, sejam 

pessoas, instituições, órgãos públicos ou privados. 

VISÃO SISTÊMICA: buscar solucionar as causas que geram as lides e não as 

consequências delas, visualizando a atuação do Município de forma global e investindo 

em soluções que sejam sustentáveis a longo prazo. 

ATUAÇÃO PROPOSITIVA: Apresentar sugestões e propostas construtivas para 

aprimorar a estrutura jurídica e legal do Município. 

INOVAÇÃO: Incentivar a criação de novas ideias, conceitos, enfoques e desenvolver 

soluções jurídicas e legais alternativas. 

RESOLUBILIDADE: Produzir resultados eficazes e eficientes na perspectiva do Estado e 

da sociedade. 

PROATIVIDADE: agir antecipadamente, evitando ou resolvendo situações e problemas 

futuros. 

                                                
1
 Plano elaborado em Março de 2018, atualizado em Julho de 2018. 
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GRANDEZA: É a realização de uma contribuição significativa para a sociedade, fazer a 

diferença, realizar um trabalho que proporcione orgulho e motivação quando do 

aferimento dos mais altos ideais, valores e propósitos humanos. 
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OBJETIVOS 

 

 Redução de Litigiosidade; 

 Aperfeiçoar a Consultoria e Assessoria Jurídica; 

 Aperfeiçoar a Representação Judicial e Extrajudicial do Município; 

 Aprimorar a Cobrança Extrajudicial e Judicial da Dívida Ativa Municipal; 

 Aperfeiçoar a Infraestrutura Tecnológica da Procuradoria Geral do Estado; 

 Aprimorar a Eficiência Administrativa e Operacional. 
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FATORES CRÍTICOS DO SUCESSO 

 

 APRIMORAMENTO E FORTALECIMENTO DA CONSULTORIA JURÍDICA 

As exigências constitucionais e sociais demandam ao Governo e seus órgãos o dever de 

servir à sociedade com eficácia, eficiência, orientado na busca de resultados 

consentâneos com as necessidades dos cidadãos. Este desafio exige o fortalecimento da 

consultoria jurídica do Município para providenciar um arcabouço de soluções jurídicas 

e legais capazes de dar suporte à atuação do ente federativo, no esforço de promover a 

excelência na governança e administração pública. 

Nesse sentido, é fundamental ao Advogado Público à promoção e fiscalização da 

manutenção de altos ideais de ética, probidade e integridade dentro da administração. 

 

 REDUÇÃO DE LITIGIOSIDADE, POR INTERMÉDIO DA PREVENÇÃO E DE 

MODELOS EXTRAJUDICIAIS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS 

A necessidade de prevenção aos litígios e a adoção de métodos extrajudiciais se revelam 

mais adequados à resolução de conflitos, eis que decorrem da aplicação dos princípios 

da razoabilidade, eficiência e moralidade, porquanto evidenciam o dever de buscar 

soluções alternativas que proporcionem um melhor custo-benefício para todas as partes 

envolvidas. 

Além disso, a redução de litigiosidade resulta em credibilidade institucional na busca de 

aperfeiçoar uma atuação que esteja em consonância com a defesa do Estado tão 

somente quando a ação estatal se revele viável, legítima e necessária. 

 

 RECURSOS ESSENCIAIS 

Sistemas tecnológicos modernos 

O panorama atual de informatização do processo judicial no Brasil, inaugurado a partir 

da Lei nº 11.419/06, acarreta ser imprescindível que o Setor Jurídico Municipal 

promova uma adequação e reestruturação tecnológica, a fim de se integrar com a rede 

de comunicação e serviços decorrentes da implantação do processo judicial eletrônico e 

da informatização do Poder Judiciário. 
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Além disso, para se conseguir resultados eficazes e eficientes e atuar preventivamente é 

essencial um sistema que possa gerenciar adequadamente as informações e transformá-

las em conhecimento institucional e inteligência estratégica, a fim de pautar decisões 

técnicas e políticas a respeito das lides envolvendo a Fazenda Pública estadual. 

 

Pessoal qualificado 

O Setor Jurídico Municipal necessita de quadro de apoio, capaz de dar sustentação e 

auxílio ao desenvolvimento da atuação institucional. 

A composição do quadro com colaboradores devidamente qualificado em suas diversas 

áreas de atuação, representa uma competência essencial e um recurso indispensável 

para a consecução das atividades e objetivos da Procuradoria. 

 

Infraestrutura 

O Setor Jurídico Municipal necessitará de equipamentos para fomentar o regular 

exercício da atividade jurídica local, tais como computadores eficientes, software 

adequados ao caso, arquivo geral para a devida guarda e zelo das pastas processuais, 

dispositivos de memória externa e interna para elaboração e manutenção de banco de 

dados. 

 

 PERSPECTIVA DOS ATENDIDOS PELO SETOR JURÍDICO 

- ESTADO E SOCIEDADE 

Objetivo: Aperfeiçoar a Consultoria e Assessoria Jurídica 

Resultados: Ampliação da participação do Setor Jurídico Municipal no auxílio 

jurídico à produção das políticas públicas, bem como fomentar a manifestação 

preventiva dos Colaboradores Jurídicos em projetos, programas e atos 

administrativos de relevância. 
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METAS 

 

1.1 - Criar um núcleo de trabalho dentro da Consultoria Jurídica para apresentar 

propostas de revisão e simplificação da legislação estadual. 

Ações 

Designação da Equipe: Início em Maio de 2018 

Revisão da legislação Municipal: Prazo Final: 2020 

 

1.2 Disponibilização da Legislação Municipal no Site da Prefeitura Municipal de 

Brasil Novo 

Ações 

Digitalização das Leis Municipais: Início em Maio de 2018  

Inserção no Site: Prazo Final, Maio de 2019 

 

1.3 Estabelecer um banco de informações, pareceres e recomendações 

administrativas internos na consultoria por assunto, de forma a possibilitar uma 

maior uniformidade de atuação. 

Ação: 

Elaborar e Manter Banco de dados (HD externo, compartilhamento em rede interna ou 

campo específico no site da prefeitura) 

Sistema de informática atualizado. 

Prazo de Início: maio de 2018 

Prazo de Finalização: Maio de 2019 

 

1.4 – Aprimorar a atuação do Setor Jurídico junto ao Gabinete do prefeito, para 

analisar todos os projetos de lei de competência do Executivo antes do seu 

encaminhamento à Câmara Municipal de Vereadores de Brasil Novo, bem como 

participação na elaboração da sanção e veto. 

Ações: 

Designar os Colaboradores Jurídicos para atuarem nessa demanda. 
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Estabelecer feedback com o Escritório de Advocacia contratado, para atuarem nessa 

demanda. 

Prazo de Início: Abril de 2018. 

1.5 – Padronização de atos administrativos da Administração Pública, como 

editais de licitação, contratos e editais de concursos mediante parceria com o 

Setor de Licitação, e as Secretarias Municipais. 

Ações: 

Criação e disponibilização dos modelos: 

Início: Maio de 2018 

Fim: Junho de 2019 

 

1.6 – Adoção de um sistema de recomendação administrativa para prevenir atos 

administrativos que originem litígios. 

Ações: 

Estudo dos atos Administrativos Municipais, identificando aqueles que causam litígios 

judiciais e administrativos. 

Mapeamento anual de atos administrativos que gerem ações judiciais. 

Criação e normatização de ato jurídico dirigido à Administração Pública com a finalidade 

de corrigir e sanar desvios e infrações no âmbito administrativo. 

Início: Agosto de 2018 

Fim: Agosto de 2019 

 

1.7 Aprimorar a atuação do Setor Jurídico junto à Câmara Municipal de 

Vereadores. 

Ações 

Aprimorar o contato e relacionamento com a Câmara de Vereadores; 

Sempre que possível, acompanhar a votação dos Projetos de Lei; 

Início: Abril de 2018 

 

1.8 Realização periódica de pesquisa de satisfação com os gestores públicos, para 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO 
Avenida Castelo Branco, nº 821, Centro 

CEP 68.148-000, Brasil Novo/PA 
Página 9 de 15 

 

  

MUNICÍPIO DE BRASIL NOVO 
CNPJ nº 34.887.950/0001-00 

______________________________________________ 
SETOR JURÍDICO 

verificar em quais aspectos a atuação da consultoria pode ser aprimorada. 

Ações: 

Realização Semestral de pesquisa de satisfação junto aos Setores Municipais. 

Início: Dezembro de 2018 

 

1.9 Aprimorar o gerenciamento dos processos importantes. 

Descrição: Estabelecer critérios políticos, econômicos, de efeito repetitivo e de potencial 

prejuízo/benefício que a tese pode causar em processos correlatos, para definir quais 

processos judiciais são considerados importantes, identificá-los no sistema de 

informações e estabelecer a distribuição e acompanhamento especial desses por grupo 

de Colaboradores Jurídicos, supervisionados pela Chefia imediata. 

 

1.10 - Aprimorar a atuação do Setor Jurídico Municipal, junto a Fórum da Comarca 

de Brasil Novo, Subseção Judiciária de Altamira, Ministério Público Estadual e 

Ministério Público Federal. 

Ações: 

Aprimorar o contato e relacionamento com os relacionados, buscando ter nestes órgãos, 

instituições parceiras na prestação do serviço público, e nas políticas que trazem 

melhorias de vida para a população. 

Obter atenção especial aos casos de saúde, tentar solucioná-los na via administrativa, 

em constante diálogo com a Secretaria Municipal de Saúde, de maneira a trazer medidas 

de solução, sema necessidade de judicialização da demanda. 

 

1.11 - Elaboração de projeto de lei dispondo sobre as condições para celebração 

de acordos judiciais e extrajudiciais no âmbito do Setor Jurídico Municipal para 

extinguir ou prevenir litígios, criando uma comissão de conciliação 

interinstitucional e comissões temáticas dentro de cada setor especializado para 

tal finalidade. 

Prazo: Julho de 2019 
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1.12 – Aperfeiçoar a interlocução entre o contencioso e o consultivo. 

Descrição: Realizar reuniões periódicas entre o contencioso e o consultivo com a 

finalidade de aperfeiçoar o sistema preventivo de lides judiciais. 

 
1.13 - Transferir a inscrição da Dívida Ativa da Secretaria de Finanças para o Setor 
Jurídico Municipal. Fazer com que o Setor Jurídico faça a gestão da dívida. 
Ações: 

- Implementação do sistema de gestão e cobrança de crédito não ajuizado, para gestão 

de devedores e cobrança administrativa segundo a sua viabilidade de recuperação; 

- Ampliação dos sistemas de consultas patrimoniais por meio de convênios com órgãos 

que mantenham cadastros patrimoniais de devedores. Adquirir ferramenta que 

possibilite o agrupamento de dados para consultas, a serem registradas no dossiê do 

contribuinte; 

- Buscar ferramentas dentro dos sistemas de informática que proporcionem maior 

eficiência no acompanhamento das execuções fiscais; 

- Conferir maior celeridade e facilidade ao atendimento do cidadão para a obtenção de 

informações e serviços da Procuradoria Geral do Estado; 

- Redução do estoque da dívida ativa que se caracterize como de cobrança inviável ou 

ineficaz, mediante elaboração de leis concessivas de remissão ou desistência das 

execuções; 

- Constituição de Núcleo de Inteligência para estudar questões de sonegação tributária, 

blindagem patrimonial, com integração e pleno acesso aos sistemas da Secretaria de 

Estado da Fazenda, Junta Comercial do Paraná, Instituto de Identificação, etc. 

 

1.15 - Adoção de melhores práticas de gestão pública. 

Descrição: Implementar um plano de melhoria da gestão, através da avaliação periódica 

e implantação das melhores práticas da gestão pública. 

 

1.16 - Aquisição e desenvolvimento de sistemas modernos para gestão de 

processos judiciais e administrativos da Consultoria. 

Definição: Implementação de sistemas que tenham capacidade de gerenciar processos 
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judiciais, administrativos e que tenham a capacidade de emissão de relatórios gerenciais 

com estatísticas no sistema, incluindo banco de conhecimento interno. 

Prazo: Dezembro de 2019 

 

1.17 - Aquisição e desenvolvimento de sistemas modernos para inscrição e gestão 

da dívida ativa. 

Descrição: Sistema capaz de fazer classificações de crédito e de devedores, centralizando 

tais informações em um único arquivo. 

Prazo: Dezembro de 2019. 

 

1.18 - Revisão da legislação municipal e instituição do Fundo Municipal da 

PROGEM. 

Descrição: A Lei Municipal nº 223, de 24 de maio de 2016, que instituiu a Procuradoria 

Geral do Município, por equívoco não dispôs sobre o valor da remuneração dos 

procuradores efetivos. Ocorre que, no art. 25 da legislação supracitada, determinou que 

o vencimento dos procuradores efetivos seriam definido na forma prevista no anexo II e 

III, porém, não consta o referido anexo III na legislação em apreço. 

O Anexo II, tratou da estrutura dos cargos, e o anexo III que deveria tratar da 

remuneração dos providos efetivamente, simplesmente deixou de constar na Lei. 

Desta maneira, é necessário proposição legislativa no sentido de instituir o anexo III, 

com a remuneração de futuros procuradores, possibilitando que o Município componha 

integralmente o quadro da PROGEM nos termos legais. 

Noutra via, há a necessidade de instituição do Fundo da PROGEM, onde deverão ser 

destinado honorários sucumbenciais em favor da fazenda pública municipal, acordos 

firmados, e demais verbas advindas da atuação do órgão. 

Prazo: Legislação aprovada até Maio de 2019 

Fundo Financeiro da PROGEM – Até Outubro de 2019 
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1.19 - Composição integral da PROGEM 

Descrição: A Procuradoria Geral do Município, nos termos da Lei Municipal nº 

223/2016, tem um quadro de servidores compostos por 04 Procuradores Efetivos 

(Classe “A” e Classe “B”), 01 Procurador Geral, 01 Chefe de Gabinete e 01 Assessor 

Especial. Nesse sentido, para composição integral da PROGEM e pleno desenvolvimento 

dos trabalhos, é necessário a realização de concurso público 

Ações: Realização de concurso para preenchimento do cargo de Procurador – Prazo  

2020 (Necessário a implementação de outras metas, para consolidar o concurso) 

 

1.20 - Adequação da Infraestrutura da PROGEM. 

Descrição: Atualmente o setor jurídico funciona em pequena sala na sede da Prefeitura 

Municipal. Oportuno dizer, que para a organização e preenchimento integral da 

Procuradoria Geral do Município, faz-se necessário a mudança para uma sala com 

espaço maior, assim como aquisição de novos equipamentos (computador, armário 

arquivo, mesas, poltronas e etc.) 

Ações: 

Dialogar junto ao chefe do executivo, o remanejamento da sala do setor Jurídico. 

Prazo: Indeterminado (Após realização de concurso para preenchimento de vagas de 

procurador) 

 

1.21 – Implementar um programa de gestão de conhecimento da instituição. 

Descrição: Criar, catalogar e divulgar peças processuais, teses doutrinárias, pareceres, 

súmulas administrativas e demais trabalhos intelectuais dos colaboradores jurídicos. 

Prazo: Junho de 2019. 
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MATRIZ DE INDICADORES 

 

Indicadores de Resultado 

 

- Percentual de novos projetos de lei sugeridos e elaborados ou revisados pelo Setor 

Jurídico Municipal por semestre em relação ao total de leis de iniciativa do Poder 

Executivo publicadas (mede capacidade de inovação e criação de novas alternativas 

legais e de contribuição para a preservação da juridicidade da atividade legislativa 

estadual). 

Fórmula: Projetos de lei revisados pelo SEJUR /Leis de iniciativa do Executivo 

publicadas. 

Meta: 90% dos projetos de lei de iniciativa do PE sejam revisados pela SEJUR 

antes de serem publicados. 

 

- Percentual de uniformização da atividade jurídica consultiva do Município (mede a 

capacidade do SEJUR de colaborar para o incremento da segurança e previsibilidade 

jurídica da ação municipal). 

Fórmula: Novas Súmulas/Portarias administrativas/súmulas administrativas 

existentes. 

Meta: acrescer em 100% a quantidade de súmulas administrativas existentes, 

tendo por data-base o início do ano de 2016. 

 

- Percentual de participação da SEJUR nas licitações, contratos administrativos e 

convênios estaduais. 

Fórmula: Licitações, contratos administrativos e convênios com informação da SEJUR/ 

Licitações, contratos administrativos e convênios do município. 

Meta: acrescer em 20% a participação do SEJUR, tendo por data-base o ano de 

2018. 

 

 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO 
Avenida Castelo Branco, nº 821, Centro 

CEP 68.148-000, Brasil Novo/PA 
Página 14 de 15 

 

  

MUNICÍPIO DE BRASIL NOVO 
CNPJ nº 34.887.950/0001-00 

______________________________________________ 
SETOR JURÍDICO 

 

- Número de reuniões efetuadas com a Administração (proposta de valor – melhorar o 

processo de comunicação/integração/relacionamento do SEJUR com a Administração 

Municipal para melhor conhecer as necessidades atuais dos gestores públicos e prever 

as necessidades futuras do “município” 

Metas: 1 reunião por Semestre com as Secretarias Municipais e com o Poder 

Executivo 

 

Número de atos administrativos padronizados por semestre. Perspectivas: editais de 

concurso/contratos e convênios/licitações (mede a padronização de atos com a 

finalidade de promover uniformidade administrativa e redução de erros e retrabalho). 

Meta: 1 modelo padronizado p/ concurso, 1 modelo padronizado de convênio, 2 

modelos padronizados de licitação, 2 modelos padronizados de contratos 

administrativos. 

 

- Redução da perspectiva das condenações da Fazenda Pública por setor em processos 

de relevância alta e média (mede a capacidade de redução de dívida objeto de processos 

de conhecimento/execução/cumprimento de sentença em processos judiciais). 

Meta: Redução de 10% da condenação em processos de relevância alta e média. 

 

- Taxa de sucesso em processos judiciais/extrajudiciais de relevância alta e média por 

setor e por matéria. Perspectivas: processos julgados parcialmente procedentes ou 

improcedentes, com ou sem julgamento de mérito (mede a taxa de êxito nas ações 

judiciais e processos extrajudiciais). 

Meta: Sucesso em 20% das demandas de relevância alta e média. 

 

- Redução de valores em virtude de acordos judiciais por setor e por ano em processos 

de alto risco (mede a capacidade de redução de dívida objeto de discussão em processo 

judicial mediante transação). 

Meta: Economia de 10% no valor econômico da demanda 
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- Recuperabilidade de crédito tributário, inscrito em dívida ativa, em empresas ativas, 

por ano, referentes a execuções fiscais, protestos, em cobrança administrativa e 

parcelamentos (mede a capacidade de recuperação de crédito tributário). 

Meta: recuperação de 15% dos créditos dos devedores. 

 

- Investimento financeiro em tecnologia de informação e sua evolução por ano. 

Meta: 5% de acréscimo no orçamento por ano. 

 

- Preenchimento integral da Procuradoria Geral do Município /lotação de pessoal por 

espécie de servidores administrativos concursados (administrativo, contador, 

engenheiro, assessor jurídico, pessoal de TI) e lotação no setor por ano (proposta de 

valor – aprimoramento do apoio administrativo ao trabalho do procurador). 

Metas: Nomeação/remanejamento - 08 servidores. 

04 Procuradores Efetivos (Classe “A” e Classe “B”) 

01 Procurador Geral 

01 Chefe de Gabinete  

01 Assessor Especial. 

01 Agente Administrativo 

 

 

 

 


