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No dia 23 de outubro,  logo cedo, os 
congressistas já estavam reunidos no 

auditório para deliberar sobre os enun-

Terceiro dia do Congresso
se inicia com aprovação
de enunciados

ciados discutidos e analisados no dia 
anterior. Os enunciados aprovados pelos 
procuradores municipais foram:  

Responsabilidade subsidiária dos mu-
nicípios - exegese do artigo 40 da lei 

6.766/79; Reurb-s - prazo para implanta-
ção de infraestruturas essenciais - discri-

cionariedade administrativa. Exegese do 
art. 35, ix e x c/c art. 36, § 3º e § 4º da lei 
13.465/2017;
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Licitações e contratos
administrativos

Tributos Municipais, Repasses
Constitucionais e Orçamento

Município
em juízo

Carreira e Atuação dos
Procuradores Municipais

Repactuação. Termo aditivo; Partici-
pação de um único licitante. Revo-

gação; Enunciado 121 (ai iii); Suspensão 
temporária. Declaração de inidoneidade. 

ITBI - arrematação extrajudicial. base de 
cálculo. valor de avaliação; ITBI - integral-

ização do capital social. Incidência. Valor 

Direito à saúde. Judicialização. Solidarie-
dade. Delimitação da responsabilidade 

dos entes federativos. Garantia do direito 
de regresso. Obrigatoriedade; direito à 
saúde. Judicialização. Medicamentos não 
incorporados aos atos normativos do sus. 

Representação judicial e jurídico-consulti-
va do município, administração direta e 

Alcance; Parecer referencial. Requisitos e 
contratação emergencial. Procuradoria e 
atribuições.

excedente; Execução Fiscal. Pequeno valor. 
Extinção de ofício e impossibilidade.

Requisitos cumulativos para o fornecimen-
to. Inadmissão de laudo médico com fun-
damentação deficiente ou mero receituário 
e solução de conflitos. Criação de mecanis-
mos de autocomposição e desestímulo à 
judicialização.

indireta, atribuição privativa da carreira de 
procurador municipal.
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O segundo dia do XVI 
Congresso Brasileiro 

de Procuradores Munici-
pais foi marcado por uma 
série de palestrantes de 
diferentes carreiras que 
trouxeram para o encontro 
temas caros aos procura-
dores municipais.

A advogada e profes-
sora Fernanda Dalla 

Libera Damacena iniciou o 
painel de palestras com a 
apresentação “Desastre, 
responsabilidade e alter-
nativas compensatórias 
contemporâneas”. Nele, 
Fernanda falou sobre as 
relações entre desastres, 
direito e ciência. A advoga-
da trouxe a tona os instru-
mentos compensatórios 
às vítimas de acidentes 
relacionados os clima ou 
eventos extremos. A in-
tenção da palestra foi de 
reconhecer e a respon-

sabilidade dos municípios 
como, dentre tantos outros 
os instrumentos compen-
satórios. Para exemplificar, 
ela abordou os casos da 
Mariana e Brumadinho.

“Atuação de órgãos de 
controle para criação de 

procuradores municipais” 
foi o tema da palestra do 
promotor de Justiça do 
Ministério Público do Es-
tado da Paraíba Leonardo 
Quintans Coutinho. Ele 
levou aos congressistas 
a experiência do MPPB 
no trabalho de diálogo 
visando a implementação 
e o fortalecimento das 
Procuradorias Municipais 
no estado. No período de 
um ano, foram celebrados 
quase 200 ajustamentos 
de conduta para aumentar 
a segurança jurídica das 
prefeituras, graças à insta-
lação de procuradorias. 

Marius Fernando 
Cunha de Carvalho, 

procurador do Município 
de Contagem-MG, falou 
sobre boas práticas que 
contribuem para melhorar 
a arrecadação dos mu-
nicípios em sua apresen-
tação: “Gestão de Dívida 
Ativa”. A última palestra 
foi liderada pela diretoria 
de um dos apoiadores do 
evento, o plano de pre-
vidência complementar 
para membros de Car-
reiras Jurídicas Públicas, 
Jusprev. Antonia Lélia 
Neves Sanches, diretora-
presidente, Deborah Traldi 
Maggio, gerente-geral, e 
Sergio Riani, conselheiro, 
foram apresentar os ser-
viços da organização, uma 
das pautas da Assembleia 
Ordinária do dia seguinte.

Palestras Especiais
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O Congresso Brasileiro de Procuradores Municipais do próximo ano já tem local 
e data para acontecer. O maior encontro da Advocacia Pública Municipal se 

realizará em Recife, entre os dias 17 e 20 de novembro. A Associação dos Procura-
dores do Município de Recife apresentou a candidatura que foi aceita por unanimi-
dade entre os membros do Conselho Deliberativo da ANPM, formado por repre-
sentantes de associações municipais e diretores da entidade.

Como parte dos eventos so-
ciais do Congresso, os pro-

curadores participaram de uma 
partida de futebol no Estádio 
Elmo Serejo Farias, o Serejão. 

Recife será a sede do XVII CBPM

Futebol 
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