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PORTARIA Nº 907/2022
NOMEIA O ASSESSOR ESPECIAL DO SECRETÁRIO E
DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
CLENILTON CARLOS PEREIRA, Prefeito Municipal de Araquari, Estado de Santa Catarina, no uso
de suas atribuições legais, faz saber a todos os habitantes deste Município que;
RESOLVE:
Art.1°. Nomeia a senhora PEDRO MURILO PEREIRA, para o cargo de ASSESSOR ESPECIAL DO
SECRETARIO DA PROCURADORIA, criado pela Lei Complementar n° 316/2020
atualmente em vigor, com proventos nela fixados.
Art.2°. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação e ficam revogadas as disposições
em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ARAQUARI
EM 10 DE JUNHO DE 2022.

CLENILTON CARLOS PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
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PORTARIA Nº 908/2022
NOMEIA DO CONSELHO GESTOR DO PROGRAMA
MUNICIPAL DE PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS.
CLENILTON CARLOS PEREIRA, Prefeito Municipal de Araquari, Estado de Santa Catarina, no uso
de suas atribuições legais, que lhes são conferidas por Lei, faz saber a todos os habitantes deste
Município que;
Considerando, a Lei nº 3667/2021 de 09 de dezembro de 2021;
Considerando, o Decreto nº 031/2022 de 14 de fevereiro de 2022.
RESOLVE:
Art. 1º - Nomear os membros do Conselho Gestor do Programa Municipal de Parcerias PúblicoPrivadas, composto pelos servidores:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Clenilton Carlos Pereira - Chefe do Poder Executivo;
Pâmela Cristina Vieira - Chefe de Gabinete
Guilherme Luizão Marques - Procurador Geral do Municipal;
Hermes Defaveri - Secretário de Administração;
Marilda Pereira Barbosa - Secretário de Finanças;
Londry Sebastião Turra - Secretário De Governo Comunicação E Desenvolvimento.
Jaime Gregianin - Secretário de Planejamento Urbano.

Art. 2º - O Chefe do poder Executivo, Clenilton Carlos Pereira é o Presidente do Conselho
Gestor do Programa Municipal de Parcerias Público-Privadas.
Art. 3º - A participação no Conselho Gestor do Programa Municipal de Parcerias PúblicoPrivadas não será remunerada, sendo considerado serviço público os trabalhos desenvolvidos
pelos membros ora nomeados.
Art. 4º - Aos membros do Conselho Gestor do Programa Municipal de Parcerias PúblicoPrivadas é vedado valer-se de informação sobre o projeto e o processo da parceria para obter
vantagem, para si ou para outrem, sob pena de sofrer as medidas legais cabíveis.
Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições ao
contrario em especial a Portaria n° 138/2022.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ARAQUARI
EM 10 DE JUNHO DE 2022.
CLENILTON CARLOS PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
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DECRETO Nº 171/2022
REGULAMENTA A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS ÀS
ASSOCIAÇÕES DE PAIS E PROFESSORES – APPS, APROVADA PELA
LEI Nº 3.587, DE 12 DE MARÇO DE 2021.
CLENILTON CARLOS PEREIRA, Prefeito Municipal de Araquari, no uso da atribuição legal que lhe
confere o inciso III, do art. 175. da Lei Orgânica do Município,
DECRETA:
Art. 1º Fica regulamentada a Lei nº 3.587, de 12 de março de 2021, no que concerne ao repasse

de recursos financeiros às Associações de Pais e Professores – APPs.
Art. 2º Ficam estabelecidos os procedimentos atinentes à formalização do Termo de
Colaboração, à forma de repasse e à forma de execução e de prestação de contas referente ao repasse
financeiro às Associações de Pais e Professores – APPs, estando estas constituídas em:
I - Unidades de Educação Infantil;
II - Unidades do Ensino Fundamental.
Art. 3º Os recursos previstos no Orçamento Anual serão transferidos diretamente à conta das
Associações de Pais e Professores – APPs, por meio de Termos de Colaboração, em conformidade com
a Lei Municipal nº 3.587, de 12 de março de 2021, com vistas à cobertura de despesas de custeio, à
manutenção e a realização de pequenos serviços, de forma a contribuir para a melhoria da estrutura
física e pedagógica dos estabelecimentos de ensino beneficiários, devendo ser empregados
exclusivamente nos fins determinados pela referida Lei.
Paragrafo Único. É vedada a aplicação dos recursos referidos no caput em gastos com aquisição
de equipamentos e material permanente, ou com pessoal e seus encargos.
Art. 4º Os recursos financeiros a serem repassados a cada APP será calculado de acordo com o
censo escolar precedente ao ano do repasse, conforme as fórmulas relacionadas abaixo:
I - soma dos valores referenciais de cálculo para cada parcela do:
II - Valor fixo/parcela (vf/p) = R$ 3.000,00 (três mil reais), no caso de Unidade de Ensino Pública,
urbana ou rural; e
a) Valor per capita/parcela (vpc/p) = R$ 10,00 (dez reais), por cada aluno da Unidade de Ensino
Pública, urbana ou rural.
Art. 5º Ao Município de Araquari, representado pela Secretaria Municipal de Educação, compete,
além das obrigações impostas pelo art. 6º da Lei nº 3.587, de 12 de março de 2021, as seguintes
atribuições:
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I - prever as dotações orçamentárias necessárias e específicas para a efetivação das

transferências financeiras às APPs;
II - publicar em Diário Oficial do Município as informações dos valores financeiros a serem
repassados às APPs; e
III - encaminhar à Secretaria Municipal de Finanças os valores das parcelas das APPs referentes
aos repasses previstos neste Decreto.
Art. 6º Às APPs, representadas pela sua respectiva Unidade de Ensino, compete, além das
obrigações impostas pela Lei nº 3.587, de 12 de março de 2021, as seguintes atribuições:
I - apresentar ao Município, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação:
a) cópia atualizada do seu Estatuto;
b) cópia atualizada da Ata de Eleição e Posse da Diretoria; e
c) cópia do CPF e da Carteira de Identidade de seu dirigente.
II - prestar contas do recurso na forma prevista no art. 10º deste Decreto.
Art. 7º O Município, representado pela Secretaria Municipal de Educação, incluirá, em seu
Orçamento Anual, nos termos estabelecidos no § 1º do art. 6º da Lei Federal nº 4.320, de
17 de março de 1964, os recursos orçamentários a serem transferidos às APPs.
Paragrafo Único. O repasse será realizado em duas parcelas, sendo uma no primeiro
semestre e outra no segundo semestre.
Paragrafo Único. A APP deverá executar os recursos recebidos referentes à primeira parcela até
o dia 30 de junho do exercício, e os referentes à segunda parcela até a data de 31 de dezembro do
exercício.
Art. 8º As despesas realizadas na execução do repasse previsto neste Decreto serão
comprovadas mediante documentos fiscais originais ou equivalentes, na forma da legislação vigente.
Paragrafo Único. As faturas, as notas fiscais e quaisquer outros documentos comprobatórios
devem ser emitidos em nome da APP, com data posterior ao repasse, sendo vedado o pagamento de
despesas anteriores aos repasses.
Art. 9. A elaboração e a apresentação da prestação de contas dos recursos recebidos deverão

ocorrer juntamente com a apresentação dos documentos comprobatórios de prestação de contas.
§1º Para fins de prestação de contas de que trata o caput deste artigo, a entidade beneficiada

terá 30 (trinta) dias, contados a partir das datas previstas no art. 8º, para a apresentação da
comprovação da utilização dos recursos relacionados à parcela recebida em cada semestre.
§2º O processo de prestação de contas deverá ser individualizado por parcela, conter folhas

sequenciais numeradas em ordem cronológica, e ser composto dos documentos abaixo
elencados:
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I - ofício de encaminhamento da prestação de contas, dirigido ao Secretário Municipal de

Educação, assinado pelo presidente da APP;
II - relatório de execução financeira (balancete) da APP, assinado pelo seu Presidente e por seu

responsável financeiro, com a relação das despesas e receitas efetivamente realizadas e
vinculadas com a execução do objeto, devendo ser composto dos seguintes documentos:
a) original do extrato bancário da conta específica mantida pela APP beneficiada, evidenciando

o ingresso e a saída dos recursos;
b) comprovantes de transferências bancárias aos favorecidos;
c) comprovante da devolução do saldo remanescente porventura existente à Unidade Escolar;
d) original dos comprovantes da despesa, emitidos em nome da APP beneficiada (nota

fiscal, cupom fiscal, guias de pagamento) com os devidos termos de aceite;
e) comprovante do recolhimento do DAM - Documento de Arrecadação Municipal,

quando da utilização da Nota Fiscal Avulsa; e
f) fotografias ou outros suportes comprobatórios.
Art. 10. A análise da prestação de contas deverá considerar a verdade real e os resultados

alcançados.
§1º Os dados financeiros serão analisados com o intuito de estabelecer o nexo de causalidade

entre o valor recebido e a despesa realizada, a sua conformidade e o cumprimento das normas
pertinentes.
§2º O processo de análise e aprovação da prestação de contas é de responsabilidade da

Secretaria Municipal de Educação, devendo ser parte integrante o parecer prévio emitido pela
Comissão de Monitoramento e Avaliação e o Parecer do Controle Interno, conforme IN 14 do TCE.
§3º A prestação de contas será analisada, quanto a sua regularidade, em função dos

documentos dela integrantes.
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§4º Compete ao Órgão de Controle Interno Municipal analisar as prestações de contas,

emitindo parecer de admissibilidade, podendo abrir diligência se necessário quanto à consistência da
documentação apresentada, à legalidade, à regularidade contábil e à legitimidade da aplicação dos
recursos e, havendo aprovação, encaminhará ao Secretário Municipal de Educação para aprovação ou
rejeição da baixa contábil, tendo como base os pareceres técnicos.
§5º Constatadas possíveis improbidades na prestação de contas, ou verificadas em

diligências, o Órgão de Controle Interno Municipal devolverá o processo ao Secretário Municipal de
Educação, que terá o prazo máximo de 15 (quinze) dias para a tomada das devidas providências.
§6º Em caso de permanência das irregularidades o processo deverá ser devolvido ao Órgão

de Controle Interno.
§7º A APP terá o prazo máximo de 15 (quinze) dias, a partir do recebimento da notificação

expedida pelo Órgão de Controle Interno Municipal, prorrogável no máximo por igual período, para a
correção da prestação de contas, e, na hipótese de não conseguir saná-las, tornar-se-á inadimplente e
deverá devolver os recursos, parcialmente ou integralmente, corrigidos monetariamente, conforme
análise, sujeita à aplicação das sanções legais.
§8º Em caso de devolução dos recursos ou saneamento da prestação de contas por parte da

APP, o responsável pelo Órgão de Controle Interno do Município certificará e encaminhará ao
Secretário Municipal de Educação para baixa contábil e arquivamento do processo.
§9º Somente haverá efetivação do repasse da segunda parcela prevista no art. 7º após a devida

regularização das pendências atinentes à primeira parcela.
Art. 11. As prestações de contas serão avaliadas:
I - regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, o cumprimento dos objetivos;
II - regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de

natureza formal de que não resulte em dano ao erário; e
III - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes ocorrências:
a) omissão no dever de prestar contas;
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b) dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico;
c) desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos; e
d) desconformidades na aplicação dos recursos.
Art. 12. Vencido o prazo legal e não sendo prestadas as contas, ou não sendo estas aprovadas, o

Secretário Municipal de Educação, sob pena de responsabilidade solidária, determinará a suspensão
imediata da liberação de novos recursos e notificará a APP para que, no prazo de 30 (trinta) dias,
cumpra a obrigação ou recolha ao erário os recursos que lhe foram repassados, corrigidos
monetariamente, na forma da legislação vigente.
Art. 13. Não havendo saneamento das irregularidades ou omissões, o processo deverá ser

encaminhado ao Órgão de Controle Interno do Município para as devidas providências.
§1º O responsável pelo Órgão de Controle Interno Municipal, no prazo máximo de 30

(trinta) dias, contados do recebimento do processo, notificará a APP para sanar a
irregularidade ou cumprir a obrigação.
§2º Rejeitada a prestação de contas e não efetuada a devolução dos recursos públicos, será

formalizada solicitação ao Chefe do Poder Executivo Municipal para a tomada das medidas cabíveis.
§3º A instauração da Tomada de Contas Especial será realizada pela Secretaria Municipal de

Educação e seguirá os termos da Instrução Normativa nº 13, de 2012 do TCE-SC, sendo que, enquanto
não for encerrada, a APP envolvida ficará impedida de receber recursos públicos do Município.
§4º Se no transcurso das providências determinadas nos §§ 1º e 2º deste artigo a APP

devolver os recursos ou sanar as contas, o Secretário Municipal de Educação comunicará ao Órgão de
Controle Interno do Município que certificará e as encaminhará para baixa contábil
e arquivamento do processo, comunicando o fato ao órgão concedente
§5º O Secretário Municipal de Educação responde pela decisão sobre a aprovação da prestação

de contas ou por omissão em relação à análise de seu conteúdo, levando em consideração, no primeiro
caso, os pareceres técnico, financeiro e jurídico, sendo permitida delegação a autoridades diretamente
subordinadas, vedada a subdelegação.
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§6º A fiscalização da aplicação dos recursos financeiros referentes ao repasse previsto neste

Decreto é de competência da Secretaria Municipal de Educação, na forma do art. 6° da Lei nº 3.587, de
2021.
§7º A fiscalização da Secretaria Municipal de Educação, e de todos os outros órgãos

envolvidos, será deflagrada, em conjunto ou isoladamente, sempre que for apresentada
denúncia formal de irregularidade identificada no uso dos recursos referidos neste Decreto, a qual
deverá, necessariamente, conter:
I - exposição sumária do ato ou do fato censurável, que possibilite sua perfeita determinação;
II - a identificação da APP e do responsável por sua prática, bem como a data do ocorrido.
§8º Quando a denúncia for apresentada por pessoa física, deverão ser fornecidos, além dos

elementos referidos nos incisos I e II do § 1º deste artigo, o nome completo e o endereço para
encaminhamento das providências adotadas.
§9º Quando o denunciante for pessoa jurídica (partido político, associação civil, entidade

sindical, entre outros), deverá ser encaminhada cópia de documento que ateste sua
constituição jurídica, e fornecido, além dos elementos referidos nos incisos I e II do § 1º deste
artigo, o endereço da sede da representada.
Art. 14. O Município de Araquari possui o dever de adotar medidas para reaver eventuais

valores liberados indevidamente, independentemente de autorização da APP.
Art. 15. O repasse previsto na forma do art. 7º, parágrafo único, será realizado no exercício de

2022, de forma excepcional, em um único repasse no segundo semestre.
Art. 16. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação em especial ao Decreto n°

169/2022.
GABINETE DO PREFEITO DE ARAQUARI,
EM 10 DE JUNHO DE 2022
CLENILTON CARLOS PEREIRA
Prefeito Municipal de Araquari
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAQUARI/SC
AVISO DE LICITAÇÃO

Edital de Pregão Eletrônico Nº 104/2022
Objeto: Registro de preços para contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de lavação de veículos da
frota municipal da Prefeitura de Araquari.
Prazo para recebimento das propostas: Até as 08:00 h do dia 05/07/2022. Informações: A íntegra do edital e seus anexos
poderá ser obtida no seguinte endereço: Rua Coronel Almeida, nº 60 – Centro, Araquari/SC, ou no site www.araquari.atende.net,
esclarecimentos pelo fone (47) 3447-7777.
Código de registro no TCE-SC:
1CE5CDCD9E7B446A61587E683974A97CD47E9140
Araquari/SC, 10/06/2022.
CLENILTON CARLOS PEREIRA
Prefeito Municipal
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAQUARI/SC
AVISO DE LICITAÇÃO

Edital de Pregão Eletrônico Nº 102/2022
Objeto: Registro de preços para contratação de empresa especializada para elaboração de sondagem geotécnica em terrenos de
propriedade do município de Araquari, com fornecimento de materiais e mão de obra.
Prazo para recebimento das propostas: Até as 08:00 h do dia 28/06/2022. Informações: A íntegra do edital e seus anexos
poderá ser obtida no seguinte endereço: Rua Coronel Almeida, nº 60 – Centro, Araquari/SC, ou no site www.araquari.atende.net,
esclarecimentos pelo fone (47) 3447-7777.
Código de registro no TCE-SC:
4632CCAC59DAE5324C2201AE45AD9CF7684BD116
Araquari/SC, 10/06/2022.
CLENILTON CARLOS PEREIRA
Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº 909/2022
NOMEIA O GERENTE DA SUBPREFEITURA DO
ITAPOCU E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
CLENILTON CARLOS PEREIRA, Prefeito Municipal de Araquari, Estado de Santa Catarina, no uso
de suas atribuições legais, faz saber a todos os habitantes deste Município que;
RESOLVE:
Art.1°. Nomeia a senhora ANDERSON DAMPHIS TAVARES, para o cargo de GERENTE DA
SUBPREFEITURA DO ITAPOCU, criado pela Lei Complementar n° 370/2022 atualmente
em vigor, com proventos nela fixados.
Art.2°. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação e ficam revogadas as disposições
em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ARAQUARI
EM 10 DE JUNHO DE 2022.

CLENILTON CARLOS PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
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DECRETO Nº172/2022
INSTITUI O PROGRAMA DE RESIDÊNCIA JURÍDICA (PRJ) NO
ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE
ARAQUARI.
CLENILTON CARLOS PEREIRA, Prefeito Municipal de Araquari, no uso da atribuição legal que lhe
confere o inciso III, do art. 175. da Lei Orgânica do Município e,
CONSIDERANDO as disposições da Lei Federal nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, e da Lei
Municipal nº 3.612, de 16 de junho de 2021,
DECRETA:
Capítulo I
Do Programa de Residência Jurídica
Art. 1º Fica instituído o Programa de Residência Jurídica (PRJ) no âmbito da Procuradoria-Geral

do Município de Araquari (PGM), com vistas ao aperfeiçoamento profissional dos bacharéis em Direito
que estejam regularmente matriculados em cursos do ensino superior de pós-graduação lato ou stricto
sensu em instituições de ensino oficialmente reconhecidas pelo Ministério da Educação, mediante
prévia aprovação em processo seletivo.
§1º Para alcançar os fins a que se destina o Programa, o estágio deve ser planejado, executado,
acompanhado e avaliado em conformidade com os currículos, os programas e os calendários dos
sistemas de ensino.
§2º O estudante em estágio de ensino superior de pós-graduação no âmbito da ProcuradoriaGeral do Município (PGM) será denominado de Residente Jurídico (RJ).
§3º Compete à Procuradoria-Geral do Município a gestão do Programa de Residência Jurídica,
bem como a elaboração de diretrizes para a realização de processo seletivo a fim de possibilitar a
seleção dos residentes jurídicos.
Art. 2º São objetivos do PRJ:
I - estimular a formação, a qualificação e a atuação profissional voltadas à Administração
Pública Municipal, proporcionando conhecimentos teóricos e práticos;
II - sensibilizar e preparar profissionais do Direito para o desenvolvimento de políticas públicas
municipais e para a solução de conflitos de interesse do Município;
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III - aprimorar o conhecimento adquirido no curso de graduação;
IV - estimular a realização de estudos e pesquisas que resultem em sugestões e respostas às

ações das políticas públicas municipais; e
V - articular a Política de Educação Permanente no Município aos programas de formação de
especialistas em Direito Público.
Art. 3º A Residência Jurídica envolve atividades teóricas e práticas, compreendendo ensino,
pesquisa e extensão, e o auxílio aos Procuradores Municipais no desempenho de suas atribuições
institucionais, com acompanhamento realizado pela Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas.
Art. 4º Para admissão no PRJ, o candidato deverá ser bacharel em Direito e estudante
regularmente matriculado em cursos do ensino superior de pós-graduação lato ou stricto sensu em
instituições de ensino oficialmente reconhecidas pelo Ministério da Educação, além de previamente
aprovado em processo de seleção pública promovido pelo Município de Araquari, conforme edital
amplamente divulgado.
Art. 5º O residente jurídico terá direito à bolsa na importância de 150% (cento e cinquenta) por
cento do valor do menor piso salarial municipal, nos termos do art. 9º, III, da Lei Municipal nº 3.612, de
16 de junho de 2021.
§1º Além da bolsa prevista no caput, o residente jurídico terá também direito à auxíliotransporte, nos termos da Lei Municipal nº 3.612, de 16 de junho de 2021.
§2º É vedada a concessão da bolsa prevista neste Decreto a servidor público.
Capítulo II
Da Competência pela Gestão do Programa
Art. 6º Compete ao Procurador-Geral do Município, observados os critérios de conveniência e

oportunidade, coordenar o processo de seleção do PRJ mediante elaboração de editais, fixação do
número de vagas a ser disponibilizado e definição das sanções disciplinares e das hipóteses de
desligamento do Programa.
Capítulo III
Da Carga Horária
Art. 7º O residente jurídico deverá cumprir 6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais

dedicadas às atividades do PRJ, que terá duração de até 12 (doze) meses, prorrogável uma vez por igual
período, nos termos do art. 6º da Lei nº 3.612, de 16 de junho de 2021.
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Capítulo IV
Dos Afastamentos
Art. 8º O residente jurídico não poderá se afastar sem prévia autorização, sob pena de

cancelamento da bolsa-auxílio.
Paragrafo Único. Excetuam-se do disposto no caput deste artigo os afastamentos por motivo de
saúde devidamente justificados, nos termos da legislação vigente.
Art. 9º Considerar-se-á, para fins de desconto da bolsa-auxílio por dia de ausência não justificada
nas atividades do PRJ, a proporcionalidade de 30 (trinta) dias, independentemente da quantidade de
dias no mês.
Art. 10º É assegurado ao residente período de repouso de 30 (trinta) dias por ano de atividade,
sem prejuízo da bolsa-auxílio recebida, nos termos do art. 12 da Lei nº 3.612, de 16 de junho de 2021.
Capítulo IV
Do Regime Disciplinar e Das Penalidades
Art. 11. Regime Disciplinar da Residência Jurídica obedecerá, no que couber, aos dispositivos da

Lei Complementar nº 362, de 2 de fevereiro de 2022, e da Lei Complementar nº 117, de 17 de maio de
2011, bem como suas eventuais alterações posteriores.
Capítulo V
Da Seleção e Habilitação de Candidatos
Art. 12. A admissão no PRJ dar-se-á após a aprovação em processo seletivo, que avaliará o

conhecimento do candidato em sua área de formação acadêmica.
§1º O processo seletivo será constituído de provas objetivas e/ou dissertativas, de caráter

eliminatório e classificatório.
§2º O processo seletivo poderá prever análise de histórico escolar de caráter classificatório, nos

termos definidos no respectivo edital.
§3º Os critérios de aprovação serão estabelecidos em Edital.
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§4º Todas as etapas do processo seletivo serão publicadas no Diário Oficial Eletrônico do

Município de Araquari.
§5º Os pedidos de isenção de taxa de inscrição serão processados nos termos da legislação

vigente.
Art. 13. São requisitos para admissão no PRJ:
I - ser portador de título de bacharel em Direito emitido por instituição de ensino oficialmente

reconhecida pelo Ministério da Educação; e
II - ser estudante regularmente matriculado em cursos de ensino superior de pós-graduação

lato ou stricto sensu em instituições de ensino oficialmente reconhecidas pelo Ministério da Educação.
§1º O diploma de graduação obtido no exterior deverá ser objeto de revalidação por instituição

de ensino superior pública reconhecida pelo Ministério da Educação, de acordo com a legislação em
vigor.
§2º Os candidatos estrangeiros provenientes de países que não tenham o português como

língua oficial deverão apresentar certificado de proficiência na língua na data de admissão no Programa.
Art. 14. No edital de abertura do processo seletivo deverá constar, dentre outras disposições, o

número de vagas disponíveis, observada a reserva de vagas para pessoas com deficiência, nos termos
do art. 7º da Lei nº 3.612, de 16 de junho de 2021.
Parágrafo único. Os candidatos inscritos nas reservas legais de vagas serão avaliados por

comissão específica.
Art. 15. Os candidatos aprovados no processo seletivo serão convocados para admissão no PRJ,

respeitada a ordem de classificação e o número de vagas autorizadas.
§1º Os candidatos deverão atender aos prazos de convocação e apresentação da documentação

obrigatória para admissão no PRJ, conforme definido em edital, sob pena de desclassificação.
§2º A admissão no PRJ será formalizada por meio de Termo de Admissão, não constituindo

qualquer forma de vínculo de trabalho ou emprego com a Administração Pública.
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§3º O PRJ será constituído de atividades teóricas e práticas, compreendendo ensino, pesquisa,

extensão e a realização de atividades conjuntas com servidores da mesma área de formação técnicosuperior.
Parágrafo único. Os aprovados e convocados serão distribuídos nas unidades previstas no art.

5º da Lei Complementar nº 362, de 2 de fevereiro de 2022, de acordo com as suas aptidões e a critério
do Procurador-Geral do Município.
Art. 16. As atividades desempenhadas no PRJ serão acompanhadas por um preceptor, que será

o Procurador Municipal titular da respectiva área à qual o residente tenha sido designado.
§1º O preceptor será designado formalmente pelo Procurador-Geral do Município.
§2º Cada preceptor poderá ser responsável por até 5 (cinco) residentes.
Art. 17. Compete ao preceptor:
I - verificar o desenvolvimento do residente e comunicar qualquer irregularidade ou dificuldade

de adaptação ao Procurador-Geral do Município;
II - supervisionar as atividades desenvolvidas pelo residente, avaliando a adequação destas à

sua formação acadêmica;
III - orientar o residente para o fiel cumprimento das normas institucionais;
IV - orientar e prestar os esclarecimentos necessários ao aprendizado do residente;
V - relatar ao Procurador-Geral do Município situações passíveis de responsabilização do

residente.
Art. 18. O residente será desligado do PRJ:
I - a pedido, a qualquer tempo;
II - após a conclusão do primeiro ano do Programa, quando não houver autorização para

prorrogação;
III - após a conclusão do segundo ano do Programa;
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IV - quando não cumprir as exigências do Programa, segundo avaliação e livre convencimento

do Procurador-Geral do Município;
V - quando se afastar, com ou sem justificativa, por período superior a 30 (trinta) dias,

consecutivos ou não, no período de um ano.
VI - quando lhe for imposta sanção disciplinar de exclusão do Programa.
Art. 19. O residente terá direito a:
I - receber orientação de seu preceptor e ser informado acerca das atividades teóricas e práticas

do PRJ;
II - receber bolsa-auxílio e auxílio-transporte;
III - gozar de repouso anual de 30 (trinta) dias.
Art. 20. A bolsa-auxílio devida ao residente será concedida mensalmente, ao término do mês de

atividade, preferencialmente na mesma data de pagamento dos servidores municipais.
Parágrafo único. Quando o residente desenvolver atividades por período inferior a um mês, o

valor da bolsa-auxílio observará a proporcionalidade dos dias de atividade.
Art. 21. O residente tem dever de:
I - manter a assiduidade e a pontualidade nas atividades teóricas e práticas do PRJ;
II - dedicar-se com zelo e responsabilidade às atividades teóricas e práticas do PRJ;
III - agir com urbanidade, discrição e lealdade;
IV - cumprir as normas legais e regulamentares;
V - zelar pela economia e conservação do material que lhe for confiado;
VI - observar o sigilo dos dados aos quais lhe for dado acesso;
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VII - restituir ao preceptor, no prazo determinado, os processos administrativos e os

documentos que lhes tiverem sido entregues para estudo ou realização de atividade prática.
Art. 22. Cabe ao residente, enquanto vinculado ao PRJ, respeitar as proibições previstas na Lei

Complementar nº 117, de 17 de maio de 2011, no que couber.
Art. 23. Os casos omissos serão resolvidos pelo Procurador-Geral do Município.

Capítulo VI
Das Disposições Finais e Transitórias
Art. 24. A admissão e participação no PRJ não constitui qualquer forma de vínculo de trabalho,

efetivo ou comissionado, estatutário ou empregatício.
Art. 25. Os estagiários de pós-graduação vinculados à Procuradoria-Geral ingressantes em

momento precedente à instituição do PRJ integrarão automaticamente o Programa, desde que
satisfaçam os requisitos definidos no art. 13, a partir do início da vigência deste Decreto.
Art. 26. O PRJ, no âmbito da Procuradoria-Geral do Município de Araquari, observará o disposto

neste Decreto e nas Leis nº 11.788, de 25 de setembro de 2008 (Federal) e nº 3.612, de 16 de junho de
2021 (Municipal).
Art. 27. O PRJ será custeado com recursos disponíveis para o pagamento de bolsas semelhantes,

no âmbito do Município de Araquari.
Art. 28. A Procuradoria-Geral do Município expedirá os atos complementares necessários ao

cumprimento do disposto neste Decreto.
Art. 29. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.
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