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Estado do Rio Grande do Sul 
PREFEITURA DE HERVAL 

  
LEI Nº 999, DE 19 DE JANEIRO DE 2012 

 
 

MODIFICA ARTIGOS, PARÁGRAFO E 
INCISOS DA LEI Nº 960/11                      
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE HERVAL/RS, no uso de suas 
atribuições legais, que lhe confere a Constituição Federal e a Lei Orgânica do 
Município,  

                      Faço saber que o Poder Legislativo aprovou e eu 
promulgo e sanciono a seguinte LEI: 
 

Art. 1º Suprime do Art. 3º do Quadro Geral dos Cargos de 
Secretário o valor em moeda, ficando a remuneração correspondente ao 
subsidio. 

 

Da Estrutura dos Cargos de Secretário 
 

Art. 2º O quadro geral dos cargos de Secretário com previsão de 
subsídio obedece a seguinte relação: 

 

Cargo Nº de 
Cargos 

Subsídio 

Secretário Municipal para Assuntos Jurídicos 01 Subsidio 

Secretário Municipal da Administração 01 Subsidio 

Secretário Municipal da Fazenda 01 Subsidio 

Secretaria Municipal de Planejamento, Projetos e Meio Ambiente 01 Subsidio 

Secretário Municipal da Assistência Social 01 Subsidio 

Secretário Municipal da Saúde 01 Subsidio 

Secretário Municipal da Educação 01 Subsidio 

Secretário Municipal de Agropecuária e Desenvolvimento 01 Subsidio 

Secretaria Municipal da Cultura, Turismo, Esporte e Lazer 01 Subsidio 

Secretário Municipal de Obras e Mobilidade Urbana e Rural 01 Subsidio 

Total 10  

 
 

Art. 3º Suprime do Art. 4º - Gabinete do Prefeito: membros do 
Controle Interno e o cargo de Procurador; altera a forma de provimento do 
Cargo de Assessor Especial do Gabinete do Prefeito, ficando sua estrutura 
assim constituída: 
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Gabinete do Prefeito 

Cargo Nº de 

cargos 

Forma de Provimento 

CC FG 

Assessor Especial do Gabinete do Prefeito 01 -X- FG 02 

Coordenador de Relações Comunitárias 01 CC 02 FG 02 

Chefe de Gabinete do Prefeito 01 CC 02 FG 02 

Coordenador do Departamento do Controle 

Interno 
01 -X- FG 02 

Assessor de Imprensa 01 CC 02 FG 02 

Coordenador do Departamento de TI 01 CC 04 FG 04 

Subprefeito 01 CC 02 FG 02 

Total de cargos 07   
 
Parágrafo único: Suprimir do Anexo II da Lei Municipal 960/2011 

a descrição do cargo de Procurador. 
 
 
Art. 4º Suprime da Secretaria Municipal de Administração os 

cargos de Supervisor do Setor de Licitações e de Supervisor do Setor de 
Compras e cria um cargo um único de Supervisor do Setor de Licitações e 
Compras ficando sua estrutura constituída dos seguintes cargos: 

 

Secretaria Municipal da Administração 

Cargo Nº de 
cargos 

Forma de Provimento 

CC FG 

Secretário Adjunto 01 CC 02 FG 02 

Coordenador do Departamento de Apoio 
Administrativo 

01 CC 02 FG 02 

Supervisor do Setor de Transportes 01 CC 01 FG 01 

Supervisor do Setor de Segurança 
Patrimonial 

01 CC 01 FG 01 

Coordenador do Departamento de Pessoal 01 CC 02 FG 02 

Coordenador do Departamento de  
Suprimentos 

01 CC 02 FG 02 

Supervisor do Setor de Licitações e 
Compras 

01 
CC 01 FG 01 

Total de cargos 07   
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Art. 5º Suprime da Secretaria Municipal de Agropecuária e 
Desenvolvimento o Cargo de Supervisor do Setor de Animais, ficando sua 
estrutura constituída dos seguintes cargos: 

 
 
 
 

Secretaria Municipal de Agropecuária e Desenvolvimento 

Cargo Nº de 
cargos 

Forma de Provimento 

CC FG 

Secretário Adjunto 01 CC 02 FG 02 

Coordenador do Departamento de 
Desenvolvimento Econômico 

01 CC 02 FG 02 

Supervisor da Patrulha Agrícola 02 CC 01 FG 01 

Coordenador do Departamento de Inspeção 
Municipal 

01 CC 02 FG 02 

Coordenador do Departamento de 
Articulação Tributária 

01 CC 02 FG 02 

Total de cargos 06   

 
 
Art. 6º Fica criada a Secretaria Municipal para Assuntos Jurídicos 

que tem por finalidade dar suporte jurídico a Prefeitura de Herval em todas as 
instâncias e prestar assessoria jurídica ao Prefeito na sua gestão, sendo 
composta da seguinte estrutura organizacional básica: 
 

I – Departamento Jurídico 
 

Das Competências 
 

Do Departamento Jurídico 
 

Art. 7º Ao Departamento Jurídico compete: 
 

I - Assessorar o Executivo nas questões jurídicas, de legislação, 
nos processos que envolvam a gestão das diversas áreas; 

II – Representar em juízo o Município, em todas as instâncias, 
bem como nos demais atos que exigirem o acompanhamento jurídico; 

III – Assessorar todas as secretarias, órgãos e unidades do 
Município, nas questões de natureza jurídica relativas aos interesses do 
Município; 

IV – Defender os interesses do Município nos assuntos 
relacionados aos seus bens imóveis, ajuizando ações de reintegração de 
posse, reivindicatórias e de desapropriação; 

V – Manifestar-se nas ações de usucapião, representando a 
Fazenda Municipal e na defesa das ações de indenizações decorrentes de 
responsabilidade; 
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VI – Atuar judicialmente, em defesa do Município, nas ações 
relativas a edificações irregulares, faixas não edificáveis, ações demolitórias, 
parcelamento do solo, dano ambiental, concessão de alvarás, tombamento e 
preservação de bens culturais e outras relacionadas ao Plano Diretor, Código 
de Posturas e outros instituídos pela municipalidade; 

VII – Emitir pareceres e/ou informações, em processos 
administrativos, com a finalidade de orientar a atuação dos órgãos no 
exercício do seu poder de polícia na área de licenciamento e fiscalização; 

VIII – Assessorar juridicamente e acompanhar as aquisições de 
áreas necessárias à implantação de serviços públicos municipais; 

IX – Redigir ou analisar minutas de editais de licitação, de 
contratos e seus respectivos termos aditivos, de convênios, acordos, ajustes, 
termos de permissão e autorização de uso, concessão pessoal e real de uso, 
concessão de serviços públicos, e de pareceres e consultas pertinentes à 
matéria, e emitir parecer jurídico nas hipóteses de dispensa ou inexigibilidade 
de licitação;  

X – Realizar a defesa judicial do Município nas ações relativas a 
reajustes de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro dos 
contratos, mandados de segurança e ações cautelas referentes às licitações 
processadas no Município; 

XI – Realizar a cobrança judicial ou extrajudicial da Dívida Ativa, 
responsabilizando-se pelo recolhimento do numerário e retorno das custas e 
despesas processuais à Tesouraria do Município; 

XII – Representar o Município, em juízo ou fora dele, nas ações 
ligadas à área fiscal em que a Fazenda Municipal faça parte como autora, ré, 
ou de qualquer forma interessada; 

XIII – Orientar sobre a aplicação das leis e regulamentos 
vinculados à área fiscal do Município e prestar informações sobre direito e 
legislação fiscal, elaborar minutas de informações em matéria fiscal e 
tributária e exercer outras atividades pertinentes que lhe forem delegadas; 

XIV - Pronunciar sobre assuntos pertinentes à área fiscal e 
tributária, sempre que solicitado; 

XV – Atuar em processos judiciais, bem como responder a 
consultas, solicitações de informações e pareceres relativamente a questões 
que envolvam os servidores estatutários do Município, referentes à aplicação 
de dispositivos estatutários e do plano de carreira ou de cargos e salários, 
entre outras; 

XVI – Atuar na defesa judicial do Município em ações movidas 
perante a justiça do trabalho e emitir pareceres singulares relativos à matéria 
trabalhista e previdenciária e orientar os órgãos da Administração em 
assuntos de natureza jurídico-trabalhista, bem como responder a consultas 
dos mesmos; 

XVII – Integrar Comissões de Sindicância e/ou Processos 
Administrativo-disciplinares, sempre que designados, ou acompanhar, orientar 
e emitir pareceres e informações relativas aos mesmos, quando solicitado; 
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Art. 8º Modifica o § 1º do Art. 5º, acrescentando incisos, que 
passam a vigorar com a seguinte redação: 

§ 1º Para o mesmo cargo que preveja a existência de CC, poderá 
haver  a previsão da FG, porem de forma o exercício de um seja excludente de 
outro,, observados os limites e condições abaixo: 

 
I – São de exclusivo provimento na forma de função gratificada 

os cargos de: 

 Assessor Especial do Gabinete do Prefeito 

 Coordenador do Departamento de Controle Interno 

 Supervisor de Unidade Básica de Saúde – UBS 

 Coordenador do Departamento Pedagógico 

 Supervisor do Setor de Alimentação Escolar  
 

                     II – Os Cargos de Secretário Adjunto da Secretaria da   
Administração, Secretário Adjunto da Secretaria da Fazenda, Coordenador do 
Departamento de Gestão Social Básica,  Coordenador do Departamento de 
Programas Sociais  e Supervisor do Setor de Elétrica e Iluminação Pública, 
terão como forma de Provimento CC/FG.               

 
III – Será obedecido o percentual de 10%(dez por cento) para 

provimento de cargos de direção, chefia e assessoramento na forma de função 
gratificada FG conforme determina o inciso V do Art. 37 da Constituição 
Federal de 1988. 

IV – Excluem-se do percentual do inciso III aqueles cargos 
constantes do inciso I deste artigo; 

 
Art. 9º Os Membros do Controle Interno perceberão a gratificação 

especial prevista no Art. 5º, § 7º da Lei 960/2011. 
 
Art. 10 O organograma dos Cargos é parte integrante desta Lei. 

                          
Art. 11 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Gabinete do Prefeito, Herval, 19 de janeiro  de 2012. 
 
 

Ildo Roberto Lemos Sallaberry 
  Prefeito 

                                                                                                                                                                                                                                                      
Milton Gonzales da Silva 

    Sec. Mun. da Administração 
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PREFEITURA DE HERVAL 
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Estado do Rio Grande do Sul 
PREFEITURA DE HERVAL 

 
ANEXO I 

 
ORGANOGRAMA 

 
ANEXO II 

DESCRIÇÃO  DE CARGOS 
 

CARGO: SECRETÁRIO MUNICIPAL PARA ASSUNTOS JURÍDICOS 

 

 

DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA FUNÇÃO: 
Representar a administração pública na esfera judicial como Procurador; 
prestar consultoria e assessoramento jurídico à administração pública; exercer 
o controle interno da legalidade dos atos da administração;  

 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DA FUNÇÃO: 
Atender a consultas, no âmbito administrativo, sobre questões jurídicas, 
submetidas à apreciação do Prefeito, Secretários e Coordenadores das áreas, 
emitindo pareceres quando necessário; revisar, atualizar e consolidar toda a 
legislação municipal; observar as normas federais e estaduais que possam ter 
implicações na legislação local na medida em que forem sendo expedidas e 
providenciar na adaptação desta; estudar e revisar minutas de termos de 
compromisso e de responsabilidade, contratos de concessão, locação, 
comodato, loteamento, convênios e outros atos que se fizerem necessários a 
sua legalização; instruir processos administrativos, que versem sobre assuntos 
jurídicos; emitir pareceres sobre sindicâncias e processo disciplinar 
administrativo; exercer outras atividades compatíveis com a função, de 
conformidade com a disposição legal ou regulamentar ou para as quais sejam 
expressamente designados; relatar parecer coletivo, em questões jurídicas de 
magna importância; examinar mensalmente, sob aspecto jurídico, todos os atos 
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praticados nas secretarias municipais, bem como a situação do pessoal, seus 
direitos, deveres e pagamento de vantagens; propor ou contestar ações, 
solicitar providências junto ao magistrado, ministério público ou TCE, avaliando 
provas documentais e orais, realizar audiências; assistir e zelar pelos 
interesses do Gestor Público Municipal na manutenção e integridade dos seus 
bens; preservar interesses individuais e coletivos, dentro dos princípios éticos e 
de forma a fortalecer o estado democrático de direito;  

 
Compete, ainda, a atribuição comum ao Secretário: 
Assessorar o Prefeito no planejamento e no estabelecimento de políticas, 
programas, planos, projetos e metas que orientarão a ação do governo 
municipal; controlar a execução física e financeira dos programas e projetos de 
sua área, elaborando relatórios de avaliação e os necessários para prestação 
de contas; promover o controle das dotações orçamentárias das unidades que 
lhe são afetas; despachar com o Prefeito, de acordo com o calendário 
estabelecido, o expediente de sua secretaria; participar de reuniões ordinárias 
previstas no calendário, com o Prefeito e demais Secretários, buscando 
soluções para os problemas da Administração geral da Prefeitura, ou de outras 
reuniões quando convocado; colaborar na elaboração do Orçamento Plurianual 
e Anual de Investimentos; expedir instruções que orientem o cumprimento de 
leis, decretos, portarias e circulares, bem como a forma de executar os serviços 
e obras; realizar reuniões com os responsáveis por órgãos subordinados, 
visando aperfeiçoar a integração entre eles, eliminar dúvidas bem como 
conquistar o envolvimento de todos na solução dos problemas; organizar a 
escala de férias de seus subordinados; autorizar, quando necessário, a 
realização de serviços extraordinários, dentro dos limites previstos em Lei e 
desde que comprovadamente necessário ao interesse público; garantir boas 
condições de trabalho aos servidores dos órgãos sob sua subordinação, 
propondo medidas que julgar adequadas para evitar doenças profissionais e 
acidentes do trabalho; zelar e fazer zelar pela conservação de todos os bens 
patrimoniais apropriados a sua área, bem como os da Prefeitura em geral; 
tomar todas as medidas a seu alcance para evitar desperdício de materiais; 
manter quadro de pessoal necessário e suficiente para a boa prestação de 
serviço, sugerindo atualização de seu organograma; atender e mandar atender 
com urbanidade o público interessado nos serviços de sua secretaria; estudar 
os assuntos que lhe sejam submetidos pelo Prefeito, elaborando pareceres e 
apresentando soluções; fazer a avaliação de desempenho de seus 
subordinados em conformidade com a legislação vigente; realizar tarefas 
semelhantes. 
 
FORMA DE PROVIMENTO: Agente Político 

 
 

CARGO: SUPERVISOR DO SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 
 
                      
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA FUNÇÃO: 



 

 
“DOE ÓRGÃOS, DOE SANGUE, SALVE VIDAS” 

 

 

Supervisionar os procedimentos compras através de Licitações e de Compras 
Diretas da Administração Municipal; orientar para que as atividades sejam 
desenvolvidas considerando os princípios da legalidade, economicidade e 
especificidade de materiais e serviços. 
 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DA FUNÇÃO: 
Supervisionar a execução das atividades compras através da montagem dos 
processos de licitações, acompanhar a abertura de propostas apresentadas às 
licitações e supervisionar a preparação dos processos de compras de 
materiais; certificar-se da organização e manutenção atualizada do registro de 
fornecedores, bem como os preços correntes de material de mercado; 
supervisionar o controle dos prazos de entrega dos materiais adquiridos; 
supervisionar o recebimento dos materiais; Supervisionar e avaliar os 
processos de compras diretas mantendo "elo" com todas as Secretarias; 
avaliar a capacidade de despesas de acordo com os orçamentos vigentes  
possibilitando a visão sistêmica nos procedimentos de aquisição de bens e 
serviços para uma maior economia nos gastos públicos; certificar-se se o 
cadastro de fornecedores, bem como os preços correntes no mercado são 
mantidos organizados e atualizados; supervisionar a elaboração de planilha de 
controle de compromissos financeiros gerados pelas compras em geral, dando 
conhecimento à Secretaria da Fazenda; conhecer a legislação de Licitações e 
Contratos vigentes; fazer a avaliação de desempenho de seus subordinados 
em conformidade com a legislação vigente; Realizar tarefas semelhantes.  
 
FORMA DE PROVIMENTO: CC/FG 
 
REQUISITOS PARA O PROVIMENTO: Formação mínima em Ensino Médio 
 
REGIME DE TRABALHO: 40 horas semanais 
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