~

\ s'l

mmrni

,

,

*

mm .

'

.

s

;

,

PREFEITURA DO

Wp ARACATI

wmmmmmmmí

í

;# -

:

A L E G R I A DE
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AR ÀCATIENSE
ALEGRIA

Oficio CIRCULAR N° 01/ 2021 - PGM
Aracati-CE, 18 de outubro de 2021.

AOS BENEFICI ÁRIOS DO FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA-GERAL
DO MUNICÍPIO DE ARACATI-CE
Assunto: Eleição dos membros do Conselho Curador dos Honorários Advocatícios
(CCHA)

Prezados,
Cumprimentando-os cordialmente, venho, por meio deste, no exercício
das atribuições que competem a esta Procuradora Geral do Municí pio, nos termos do
§4° do art. 11 da Lei Municipal n° 524/2020, convocar Vossas Senhorias para eleição
dos conselheiros do Conselho Curador dos Honorários Advocatícios (CCHA), a ser
realizada por meio virtual, através da sala de reunião virtual do aplicativo “ Google
Meet” no dia 22/10/2021, às lOhoras .

Neste ensejo, lembra-se, por oportuno, que:

-

1
o CCHA será composto por 03 (três) membros conselheiros,
representantes dos beneficiários do Fundo Especial de Honorários da Procuradoria
Geral do Município de Aracati (FEPGMA), mencionados nos incisos do art. 7a, da Lei
n° 524, de 08 de dezembro de 2020, quais sejam, os ocupantes dos cargos de
Procurador-Geral do Municí pio de Aracati, de Procurador (es) Adjunto(s) do
Município de Aracati e de Advogados de provimento efetivo do Município de
Aracati, sendo eleitos dentre estes um Presidente, um Vice-Presidente, um
Tesoureiro.
2 - Dos 03 (três) membros do CCHA, haverá , no mínimo, 02 (dois)
componentes da carreira de Advogados de provimento efetivo .

3 - Cada conselheiro titular terá 1 (um) suplente, de qualquer uma das
categorias de beneficiários, que o representará nas suas ausências, não possuindo o
suplente, entretanto, direito a voto.
4 - Os membros titulares e seus suplentes terão mandato de 02 (dois
anos, permitida 01 (uma) recondu ção para o mandato imediatamente subsequente.
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5
A participação no CCHA será considerada serviço público
relevante e não será remunerada.
Para fins de conhecimento, segue em anexo cópia da Lei Municipal n°
524/2020, que criou o Fundo Especial da Procuradoria-Geral do Municí pio de Aracati
(FEPGMA), dispõe sobre o pagamento de honorários advocatícios no âmbito da
Administração P ú blica Municipal e dá outras providências, bem como da Lei Municipal
n° 528/2020, que a alterou na forma que indica e dá outras providências.
Certa de que posso contar com a Vossa participação, agradeço desde já
pela atenção e presteza, e renovo votos de elevada estima e consideração.
Atenciosamenl/e,

GEORGIÀ MOURjS. DE SOU j
Procuradora Geral do Municí pio do Aracati-CE
OAB/CE N° 39.458
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