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PARECER DA COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO AO PROJETO DE LEI 

COMPLEMENTAR Nº 10/2022 QUE “ALTERA AS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS DE 

PROCURADOR GERAL, PROCURADOR ADJUNTO E PROCURADOR MUNICIPAL, 

ARTIGOS 5º E 8º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 44/2014 E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS” 
 

INTRÓITO 
 

    Trata-se de proposição dispondo sobre a alteração das atribuições 

funcionais dos cargos de procuradores municipais previstas na Lei Complementar nº 

44/2014. 
 

  Considerando a atribuição regimental prevista na alínea “a”, do inciso I, 

do art. 871, a proposição foi distribuída à Comissão de Legislação, Justiça e Redação, 

pelo que emite-se o seguinte parecer: 
 

 FUNDAMENTAÇÃO 
 

  A Procuradoria Jurídica de um determinado órgão, ente ou entidade, 

integra sua estrutura organizacional como atividade-meio, indispensável para o 

desempenho das atividades constitucionais ou legais pertinentes.  
 

    No caso vertente, a pretensão é a alteração das atribuições funcionais 

dos cargos de Procurador-Geral e Adjunto e de Procurador Municipal.  
 

    Nos termos do que dispõe a LOM, em seu art. 162, inciso XII, ao 

Prefeito compete privativamente, dispor sobre a organização e o funcionamento da 

administração municipal, na forma da lei. 
 

    Pois bem, a organização administrativa é a parte do Direito 

Administrativo que estuda a estrutura da Administração Pública e dos órgãos e 

pessoas jurídicas que a compõem.   
 

    Didaticamente falando, temos que, órgãos são centros de competência 

instituídos para o desempenho de funções estatais através de seus agentes, cuja 

atuação é imputada à pessoa jurídica a que pertencem. 
 

  Celso Antônio Bandeira de Mello2, examinando o instituto jurídico 

órgão, conceituou-o como: 
 

 

 

 
1 o aspecto constitucional, legal e regimental dos projetos, salvo exceções regimentais; 
2 Apontamentos sobre os agentes e órgãos públicos, segunda tiragem, pág. 69 
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“Unidades abstratas que sintetizam os vários círculos de atribuições do 

Estado. Estes devem ser expressados pelos agentes investidos dos 

correspondentes poderes funcionais, a fim de exprimir na qualidade de 

titulares deles, a vontade estatal”. 
 

    Os órgãos não são pessoas, nem se distinguem do Estado. São círculos 

de atribuições os feixes individuais de poderes funcionais repartidos no interior da 

personalidade estatal e expressados através dos agentes nele providos. 
 

CONCLUSÃO 
 

 “(...) a existência de órgãos públicos, com estrutura e atribuições 

definidas em lei, corresponde a uma necessidade de distribuir de forma racional as 

várias e complexas atribuições que incumbem ao Estado brasileiro nos dias atuais. A 

diretriz constitucional vigente diz isto, e enfatiza que os órgãos públicos não são 

criados livremente e também extintos só pela vontade  pura e simples.  As reservas 

legais estão disciplinas na Constituição Federal de 1988 e devem ser observadas 

como caminhos adequados pelo governo.”3 
 

    Pelo exposto e, no desempenho de seu múnus regimental, a Comissão 

de Legislação, Justiça e Redação, através de seus membros, emite parecer favorável 

à aprovação do Projeto de Lei Complementar nº 10/2022. 
 

  Sala das sessões, 22 de junho de 2022. 

 

  MANOEL DIAS DA SILVA - Manoel da Cooperativa 
Presidente da CLJRF 

 
          SIMONE CARDOSO DA SILVA - Simone Protetora   

                                                                                  Secretária da CLJRF 

 
ADRIANO APARECIDO FIDELES - Makito 

 Membro da CLJRF 
 
 

➢ Parecer emitido com o assessoramento do departamento jurídico da 
Câmara Municipal de Luz.4 

               ______________________ 
Assessoria Jurídica 

Mateus Botinha Oliveira 
OAB/MG 78.477 

 
3 https://conteudojuridico.com.br/consulta/Artigos/36068/orgaos-publicos-conceito-e-caracteristicas 
4 Art. 108 – As comissões contarão com assessoramento específico, em especial, com o departamento jurídico da casa. 


