
PORTARIA N° 023/2020 – GP.                          Em, 18 de fevereiro de 2020.

Estabelece  critérios para o exercício  da advocacia
privada dos advogados que ocupam cargos efetivos,
comissionados  ou  temporários  no  quadro  de
pessoal da Câmara Municipal de Paragominas e dá
outras providências. 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS, Estado do Pará,
Vereador HESIO MOREIRA FILHO, no uso de suas atribuições legais.

R E S O L V E: 

Art.  1º -  Determinar  que  o  exercício  da  advocacia  privada  pelos  Servidores
advogados  que  integram  o  quadro  de  pessoal  da  Câmara  Municipal  de
Paragominas, sejam realizados fora do expediente e do espaço físico da Câmara
Municipal de Paragominas, observado a jornada de trabalho prescrita na Lei nº
978/2019, de 12/02/2019, bem como, as incompatibilidades e impedimentos
previstos no estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil

Parágrafo único. Exceto o caso dos Servidores lotados nos Gabinetes
dos Parlamentares, que são de inteira responsabilidade funcional de cada um
Vereador  e,  excepcionalmente,  os  casos  requeridos  e  autorizados  pela
Presidência da casa, com a devida compensação das horas não trabalhadas.

Art. 2º - O não cumprimento das disposições contidas nesta Portaria, implica:

I - Aos Servidores efetivos advogados, a aplicação das disposições previstas na
legislação pertinente;
II  -  Aos  Contratados  temporariamente,  advertência  verbal  e  no  caso  de
reincidência, rescisão do contrato, observado o exercício sagrado do contraditório
e da ampla defesa;
III  -  Aos  Comissionados,  advertência  verbal  e  no  caso  de  reincidência,
exoneração do Cargo.
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Art. 3º -  As ocorrências deverão ser apresentadas à Ouvidoria da Casa, com a
identificação  do  autor  da  ocorrência,  indicação  do(s)  fato(s)  e  o  servidor
implicado.  Que  notificará  o  servidor  apontado,  para  que  apresente  suas
considerações  no  prazo  de  05  (cinco)  dias.  Posteriormente,  encaminhado  à
Presidência para deliberação. 

Ar. 4º - Os casos omissos serão resolvidos pela Mesa Diretora da Câmara
Municipal de Paragominas.

Art. 5º -  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Presidência, 18 de fevereiro de 2020.

HESIO MOREIRA FILHO
Presidente
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