
          LEI MUNICIPAL Nº 746/2014, de 07 de abril de 2014. 

 

 

Altera atribuições do Cargo de Procurador 

Jurídico. 

 

GODOFREDO CLAUDIO WERKHAUSEN, Prefeito 

Municipal de Novo Xingu – RS FAÇO SABER, no uso das atribuições que me são conferidas 

pela Lei Orgânica Municipal, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e 

promulgo a seguinte Lei: 

 

                                                          Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal 

autorizado a alterar as “Atribuições do Cargo de Procurador Jurídico”, constantes no Anexo I, da 

Lei Municipal 735/2014, de 03 de fevereiro de 2014, que passará a ter a seguinte redação:  

 

“Atribuições: 

a) Descrição sintética: representar o Município em qualquer Juízo ou Tribunal, mesmo 

administrativo, nas ações em que este for, réu, assistente, oponente ou interveniente. 

Acompanhar e instruir processos, preparar defesas e acusações e emitir pareceres.  

b) Descrição analítica: atuar judicial e extrajudicialmente em todas as áreas de atividades do 

Poder Público Municipal, sugerir e recomendar providências para resguardar os 

interesses e dar segurança aos atos e decisões da Administração; acompanhar a todos os 

processos administrativos e judiciais de interesse da Municipalidade, tomando as 

providências necessárias para bem curar os interesses da Administração; postular em 

Juízo em nome da Administração Pública Municipal, com a propositura de ações e 

apresentação de contestação; avaliar provas documentais e orais, realizar audiências 

trabalhistas, civis e criminais, acompanhar os processos judiciais em todas as instâncias e 

em todas as esferas, onde o Município seja réu, autor, assistente, oponente ou parte 

interessada de qualquer outra forma; ajuizamento e acompanhamento de execuções 

fiscais de interesse do ente municipal e em âmbito extrajudicial, mediar questões, 

assessorar negociações e, quando necessário, propor defesa e recursos aos órgãos 

competentes; analisar os contratos firmados pelo Município; avaliar os riscos neles 

envolvidos, com vista de garantir a segurança jurídica e lisura em todas as relações 

jurídicas travadas entre o ente público e terceiros; recomendar procedimentos internos de 



Página 2 de 3 

 

caráter preventivo com escopo de manter as atividades da Administração afinadas com os 

Princípios regentes da Administração Pública; acompanhar os procedimentos licitatórios 

emitindo pareceres e executar tarefas afins.” 

 

 

                                                               Art. 2º As “Condições de Trabalho e Requisitos para 

Provimento” permanecem inalteradas.  

                                                              Art. 3º - Esta Lei entra em vigor a partir da data da sua 

publicação.   

 

 

     Gabinete do Prefeito Municipal de Novo Xingu/RS, em 

07 de abril de 2014.  

 

 

 

 

Godofredo Claudio Werkhausen 

Prefeito Municipal 
 

 

 

Registra-se e Publica-se 

 

 

MARCELO KUSTER RAUCH 

Secretario Municipal de Administração 
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MENSAGEM JUSTIFICATIVA, a Lei Municipal nº 746/2014.  
 

 

 

Exmo. Senhor Presidente e Senhores Vereadores:  

 

 

 

O presente Projeto de Lei tem por objeto alterar as “Atribuições do Cargo” de Procurador 

Jurídico. Por lapso, no momento da redação da Lei 735/2014, foram colocadas para o Cargo de 

Procurador Jurídico as atribuições pertinentes a assessoramento. Evidentemente, que o referido 

Cargo tem atribuições específicas como as ora apresentadas. Com a aprovação do presente 

Projeto de Lei, a redação das Atribuições do Cargo de Procurador Jurídico fica afinada com a 

Legislação correlata.  

 

 

 

     Gabinete do Prefeito Municipal de Novo Xingu/RS, aos 

07 dias do mês de abril de 2014.  

 

    

 

 

Godofredo Claudio Werkhausen 

Prefeito Municipal 
  


