
 

LEI N° 823, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2005. 

 

CRIA A PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE GLORINHA, E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 
 

João Carlos Fialho Gomes, Prefeito Municipal de Glorinha, Estado do Rio Grande do 

Sul. 

Faço saber, em cumprimento ao disposto no Artigo 55, Inciso IV, da Lei Orgânica do 

Município, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a 

seguinte  

 

LEI: 

Art. 1º. Fica criada a Procuradoria Geral do Município de Glorinha, órgão vinculado ao 

Gabinete do Prefeito. 

Art. 2º. À Procuradoria-Geral do Município compete: 

I- Representar o Município em qualquer ação ou processo judicial em que seja autor, 

réu, assistente, oponente ou de qualquer forma interessado; 

II- Promover a cobrança da divida ativa do Município; 

III- Promover desapropriações amigáveis ou judiciais; 

IV- Emitir parecer singular ou coletivo sobre questões jurídicas submetidas a exame 

pelo Prefeito, Secretários e demais titulares de órgãos a ele subordinados; 

V- Assistir ao Município nas transações imobiliárias e em qualquer outro ato jurídico; 

VI- Estudar, elaborar, redigir e examinar anteprojetos de leis, decretos e regulamentos, 

assim como minutas de contratos, escrituras, convênios e de quaisquer outros atos jurídicos; 

VII- Orientar e controlar, mediante a expedição de normas, a aplicação e incidência das 

leis e regulamentos; 

VIII- Fixar as medidas que julgar necessárias para uniformização da jurisprudência 

administrativa e promover a consolidação da legislação do Município; 

IX- Centralizar a orientação e o trato de matéria jurídica do Município. 

Parágrafo Único. Os pareceres coletivos da Procuradoria Geral do Município terão força 

normativa em toda a área administrativa quando homologados pelo Prefeito. 

Art. 3º. São criados os seguintes cargos, que passam a integrar a Procuradoria-Geral: 

I - Um cargo de provimento em comissão de Procurador-Geral, padrão CC-1; 

II - Um cargo de provimento efetivo de Procurador Jurídico, padrão 1.09; 

III - Um cargo de provimento efetivo de Oficial Administrativo, padrão 3.04. 

Art. 4º. As atribuições e os requisitos de provimento dos cargos criados são os que 

constam dos anexos, que são parte integrante desta Lei. 

Art. 5º. As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta de dotação prevista no 

orçamento vigente. 
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Art. 6º. Fica extinto o cargo de Assessor Jurídico-I disposto no art. 5º da Lei Municipal 

nº 337/98.  

Art. 7º. Esta Lei entra em vigor em 01 de janeiro de 2006. 

Art. 8º. Revogam-se as disposições em contrário. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA - RS, em  22 de dezembro de 2005. 

 

 

 
João Carlos Fialho Gomes 

Prefeito Municipal 

 

 

 

Ferdinando de J. Mota Jr. 

Sec. Mun. de Administração e Planejamento 

 

 

 
Auri Costa 

Sec. Mun. da Fazenda 

 

 

 

Fátima Cledi Soares Soares 

Sec. Mun. da Educação 

 

 

 

Rosa Maria Reis e Silva 

Sec. Mun. de Assistência Social 

 

 
 

Renato Raupp Ribeiro 

Sec. Mun. de Obras, Viação e Serviços Públicos 

 

 

 

Robinson Barth Lima 

Sec. Mun. de Desenvolvimento, Cultura, Turismo e 

Captação de Recursos 

 
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE. 

 

 

               Ferdinando de J. Mota Jr. 

Sec. Mun. de Administração e Planejamento 
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ANEXO I 

 

Cargo: PROCURADOR-GERAL 

 

Padrão: CC-1 

 

 

ATRIBUIÇÕES 

  

Síntese das Atribuições: Supervisionar e coordenar as atividades e competências da 

Procuradoria Geral do Município; prestar assessoramento técnico-político ao Prefeito e 

representá-lo judicial e extrajudicialmente. 

 

Descrições das Atribuições: Compatibilizar e integrar as atividades da Procuradoria, nos 

termos da legislação vigente, gerenciar a equipe jurídica da PGM; analisar projetos que 

envolvam matéria de natureza jurídica ou legislativa; manter relacionamento com órgãos 

nacionais, necessário ao desenvolvimento de suas obrigações; analisar ou elaborar contratos e 

convênios celebrados por diversos órgãos do Município; exercer outras funções que lhe forem 

delegadas pelo Prefeito. 

 

Regime de Trabalho:  

Horário de trabalho: 30 horas semanais, podendo ser convocado por razões especiais. 

 

Requisito para provimento do Cargo:  

Habilitação para o exercício da profissão e inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil 
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ANEXO II 

 

Cargo: PROCURADOR JURÍDICO 

 

Padrão: 1.09 

 

ATRIBUIÇÕES 

  

Síntese das Atribuições: Exercer a advocacia geral do Município; representar o Município 

judicial e extrajudicialmente em todas as instancias e graus de jurisdição; prestar serviços de 

consultoria e assessoramento jurídico ao Prefeito, aos Secretários e às autoridades máximas dos 

órgãos da administração indireta. 

 

Descrições das Atribuições: Manifestar-se verbalmente sobre matéria objeto de consulta; 

Emitir pareceres pessoais conclusivos, fundamentados na legislação, bem como, face a 

complexidade do fato, na doutrina e na jurisprudência; relatar pareceres coletivos; emitir 

informações quando o assunto, objeto de consulta, já foi examinada e decidida através de 

parecer normativo aprovado pelo Chefe do Poder Executivo Municipal; prestar assessoramento 

legislativo ao Chefe do Poder Executivo; participar da elaboração, exame ou revisão de 

projetos de lei e de decretos da competência municipal; preparar vetos em projetos de lei, 

aprovados pela Câmara Municipal, quando conflitantes com principio constitucional ou 

contrários ao interesse publico; estudar e minutar contratos, termos de compromisso, 

concessões, permissões, autorizações, convênios, escrituras e outros atos; manifestar-se, 

conclusivamente, nas minutas de editais de licitação e demais atos do processo licitatório; 

elaborar informações, a serem prestadas ao Poder Judiciário, em mandados de segurança 

impetrados contra autoridades do Município; representar judicialmente o Município nas ações 

de qualquer natureza e em todos os graus de jurisdição; efetuar cobrança judicial da divida 

ativa; promover a defesa do Município nas causas relativas aos bens do seu domínio; efetivar 

amigável ou judicialmente, as desapropriações promovidas pelo Município; presidir inquéritos 

e sindicâncias administrativas disciplinadas pelo Estatuto dos servidores municipais, ou pela 

CLT; estudar assuntos de Direito, de ordem geral ou especifica, de modo a habilitar o Governo 

a solucionar problemas da administração do Município; orientar a informatização da legislação, 

doutrina ou jurisprudência de interesse do Município; ser responsável pelos serviços auxiliares 

necessários ao cumprimento das tarefas e competências inerentes ao cargo; exercer outras 

funções correlatas.  
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Regime de Trabalho:  

Horário de trabalho: 30 horas semanais, podendo ser convocado por ocasiões especiais. 

 

Requisito para provimento do Cargo:  

Habilitação para o exercício da profissão e inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil 
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ANEXO III 

 

Cargo: OFICIAL ADMINISTRATIVO 

 

Padrão: 3.04 

 

 

ATRIBUIÇÕES 

  

Síntese dos Deveres: Executar trabalhos administrativos e datilográficos, aplicando a 

legislação pertinente aos serviços municipais, bem como de atendimento ao público. 

  

Exemplos de Atribuições: Classificar documentos ou papeis em geral a serem protocolados na 

repartição; preparar índices e fichários, de acordo com orientação recebida; auxiliar na 

elaboração de balancetes; inventários e balanços do material movimentado ou em estoque; 

auxiliar no levantamento de dados para a proposta orçamentária; auxiliar os trabalhos de coleta 

e de registro de dados pertinentes a atividades do setor de trabalho; estudar e informar 

processos de rotina, referentes às atividades especificas do setor de trabalho, de acordo com 

orientação recebida; executar tarefas datilográficas relacionadas com as atividades do setor de 

trabalho; redigir e datilografar expedientes administrativos, tais como: memorando, ofícios, 

informações, relatórios e outros; atender ao publico, prestando informações solicitadas; 

executar outras tarefas correlatas. 

 

Regime de Trabalho:  

Horário de trabalho: 40 horas semanais. 

 

Requisito para provimento do Cargo:  

a) Idade: já ter completado 18 anos. 

b) Instrução: 2° Grau Completo 

 

 

 

 

 

 

 


