
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO

LEI          N°        5.025          de        05   de   novembro   de   2013
(Do Poder Executivo Municipal)
AUTORIZA A CONCESSÃO DE INCENTIVOS ECONÔMICOS E 
FISCAIS À EMPRESA CENTENARO CAVACOS E SERRAGEM 
LTDA., COM BASE NAS LEIS Nº 3.276/97, 3.340/98 E 4.360/06.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PASSO FUNDO, no uso de suas 
atribuições  legais,  na  forma  do  artigo  88  da  Lei  Orgânica  do 
Município,  faz  saber  que  o  Legislativo  aprovou  e  ele  sanciona  e 
promulga a seguinte Lei:
Art. 1º O Executivo Municipal, com base na Concorrência Pública nº 
07/2011,  fica  autorizado  a  conceder  benefício  de  incentivo 
econômico  para  a  empresa  CENTENARO  CAVACOS  E 
SERRAGEM LTDA.,  que  consistirá  na  doação  de  uma  área  com 
18.190,50  m2  (dezoito  mil  cento  e  noventa  metros  quadrados  e 
cinquenta decímetros quadrados), sem benfeitorias, correspondendo a 
40,09% de um lote de terreno que possui 45.369,50 m2, objeto da 
matrícula  nº  88.833  do  Registro  de  Imóveis  de  Passo  Fundo, 
pertencente  a  Zona  Industrial  e  Logística,  que  tem  as  seguintes 
medições e confrontações, de acordo com o memorial descritivo de 
desdobro e anexação:
“Um terreno urbano, designado lote B-32A, constituído de parte do 
lote B-32, com a área superficial de 18.190,50 m², sem benfeitorias, 
situado nesta cidade, no lugar denominado Valinhos, com frente para 
a  Av.  Antônio  Marinho  Albuquerque,  sem  numeração  definida, 
distando 383,70 m da esquina com a Av. Cyrio Nácul, encravado no 
quarteirão formado pelas avenidas citadas, pela RS 324 e com terras 
de propriedade particular, confrontando e medindo:
Ao NORDESTE: com parte do lote B-28, onde mede 107,00 m;
Ao NOROESTE: partindo da Av. Antônio Marinho Albuquerque, na 
distância de 383,70 m, da esquina com a Av. Cyrio Nácul, segue para 
leste,  na  extensão  de  79,50  m,  confrontando  com  o  lote  B-31, 
alcançando esta distância, passa a seguir para nordeste, na extensão 
de 100,00 m, confrontando com os lotes B-30 e B-29; 
Ao OESTE:  com a  Av.  Antônio  Marinho  Albuquerque,  onde  faz 
frente e mede 50,00 m; 
Ao  SUL:  partindo  da  Av.  Antônio  Marinho  Albuquerque,  na 
distância de 433,70 m da esquina com a Av. Cyrio Nácul, segue para 
leste, na extensão de 71,30 m, alcançando esta distância, segue por 
outra reta,  no mesmo rumo, na extensão de 112,00 m,  alcançando 
esta  distância,  segue  por  outra  reta,  na  extensão  de  48,00  m, 
confrontando  sempre  com  a  outra  parte  do  mesmo  terreno 
desdobrado, designado B-32B, até encontrar a divisa leste;
Ao LESTE: com parte do imóvel de propriedade de Antônio Zanon 
Sobrinho, onde mede 48,50 m.”
Art. 2º A doação do terreno descrito no artigo 1º desta Lei é destinada 
exclusivamente para instalação de empresa.
§ 1º Fica vedada à empresa a prática de alienação, doação, locação, 
arrendamento, cedência de uso ou dação em comodato da área objeto 
da doação.
§ 2º A cláusula de inalienabilidade, prevista  no parágrafo anterior, 
fica  suspensa  exclusivamente  para  garantia  perante  instituições 
financeiras,  para  obtenção  de  financiamento  necessário  à 
implementação do empreendimento. 
Art. 3º Fica autorizada, também, a concessão de benefício econômico 
que consistirá na realização de serviços de aterro ou de terraplanagem 
no terreno doado, disponibilização de rede de águas pluviais, rede de 
energia elétrica e sistema de abastecimento de água potável.
Art. 4º O estímulo fiscal consistirá na isenção total do pagamento do 
Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) do imóvel doado, pelo 
prazo de 7 (sete) anos. 
Art. 5º Fica estabelecido o prazo de seis meses para início das obras e 
de  dois  anos  para  que  se  conclua  o  projeto  de  implantação  da 
empresa.
Art. 6º A empresa perderá os benefícios de que trata a presente Lei 
caso não seja implementado o projeto técnico apresentado, ou sejam 



descumpridas as obrigações constantes na escritura pública de doação 
do imóvel,  independentemente do prazo do benefício,  sendo que a 
área doada retornará para o patrimônio do Município, sem quaisquer 
ônus  ou  indenizações,  mesmo  por  benfeitorias  que  nela  forem 
edificadas.
Art. 7º Aplica-se ao presente caso o disposto nas Leis Municipais nº 
3.276/97,  3.340/98 e  4.360/06,  bem como o Decreto Municipal nº 
57/99.
Art. 8º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

DECRETOS
130 - Abre crédito adicional suplementar no orçamento do município 
para  o  corrente  exercício  no  montante  de  R$  1.129.700,00  (um 
milhão e cento e vinte e nove mil, setecentos reais).
132 – Abre crédito adicional suplementar no orçamento do município 
para  o  corrente  exercício  no  montante  de  R$  470.000,00 
(quatrocentos e setenta mil reais).
135 - Abre crédito adicional suplementar no orçamento do município 
para o corrente  exercício  no montante  de R$ 79.400,00 (setenta e 
nove mil, quatrocentos reais).
137 - Abre crédito adicional especial no orçamento do município para 
o corrente exercício no montante de R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil 
reais).
138 - Abre crédito adicional suplementar no orçamento do município 
para  o  corrente  exercício  no montante  de R$ 126.000,00 (cento e 
vinte e seis mil reais).
139 - Abre crédito adicional suplementar no orçamento do município 
para  o  corrente  exercício  no  montante  de  R$  1.932.000,00  (um 
milhão e novecentos e trinta e dois mil reais).
140 - Abre crédito adicional suplementar no orçamento do município 
para o corrente exercício no montante de R$ 250.000,00 (duzentos e 
cinquenta mil reais).
142 - Abre crédito adicional suplementar no orçamento do município 
para  o  corrente  exercício  no montante  de R$ 161.480,00 (cento e 
sessenta e um mil, quatrocentos e oitenta reais).
143 - Abre crédito adicional suplementar no orçamento do município 
para o corrente exercício no montante de R$ 4.617.046,00 (quatro 
milhões e seiscentos e dezessete mil e quarenta e seis reais).
146 - Abre crédito adicional suplementar no orçamento do município 
para o corrente exercício no montante de R$ 45.244,00 (quarenta e 
cinco mil, duzentos e quarenta e quatro Reais).
148 - Abre crédito adicional suplementar no orçamento do município 
para  o  corrente  exercício  no montante  de R$ 130.000,00 (cento e 
trinta mil reais).
149 - Abre crédito adicional suplementar no orçamento do município 
para o corrente exercício no montante de R$ 55.882,00 (cinquenta e 
cinco mil, oitocentos e oitenta e dois reais).
152  -  APROVA  PLANTAS  E  PROJETOS  DO  LOTEAMENTO 
RESIDENCIAL DOS PINHEIRAIS DE PROPRIEDADE DE RICCI 
LOCAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA.
Art.  1º Ficam aprovadas as plantas e projetos do LOTEAMENTO 
RESIDENCIAL  DOS PINHEIRAIS  -  2ª  Fase,  de  propriedade  de 
RICCI  LOCAÇÕES  E  INCORPORAÇÕES  LTDA,  para 
parcelamento da área de 41.200,00m², objeto da matrícula nº 95.989, 
Ficha 01, Livro nº 02, do Registro Geral do Ofício do Registro de 
Imóveis de Passo Fundo - RS, com as seguintes características: 
I  -  Uso:  destina-se  aos  usos  definidos  para  a  Zona  Especial  de 
Interesse Social (ZEIS) conforme a Lei Complementar nº 185/2007, 
Lei Complementar nº 170/2006 (Plano Diretor de Desenvolvimento 
Integrado),  Lei  Complementar  nº  230/2009  e   Lei  Federal  nº 
6.766/79. 
II- Áreas que serão incorporadas ao domínio do Município, na forma 
do 27 artigo da Lei Complementar n.º 230, de 07 de outubro de 2009:
a) 10.676,05 m² para o sistema de circulação, ruas;
b) 2.060,00m² para Equipamentos Comunitários;
c) 6.029,00m² para espaço livre  de uso público, sendo, desta área, 
3.818,00m² para área de preservação permanente (non aedificandi); 



III - A área total dos lotes 22.434,95 m², parcelados em 103 lotes cuja 
localização  e  características  estão  especificadas  no  Memorial 
Descritivo, parte integrante deste Decreto. 
IV – Infraestrutura instalada por conta da Loteadora: rede pública de 
água; rede pública de energia elétrica; rede de iluminação pública (5º 
fio),  com  luminária  padrão  da  concessionária  RGE;  sarjeta  de 
paralelepípedo em toda a rua com largura e caimento de 3% a 5% 
com meio-fio de concreto ou basalto, rejuntado com cimento e areião 
no traço 1:3; tubulação pluvial; e,  pavimentação de paralelepípedos 
regulares, tamanho padrão.  A Prefeitura Municipal de Passo Fundo 
declara que fiscalizou e recebeu as referidas obras de infraestrutura 
que já se encontram finalizadas e com recebimento pela CORSAN e 
RGE. 
Art. 2º Revoga-se o Decreto n.º 83/2013.
Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação
153 – INSTITUI A FUNÇÃO DE SECRETÁRIO ADJUNTO NA 
ESTRUTURA  ADMINISTRATIVA  DO  PODER  EXECUTIVO 
MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Art. 1º Fica criado, no âmbito da estrutura administrativa do Poder 
Executivo Municipal,  a função de Secretário Adjunto, exercida por 
servidores ocupantes de cargos em comissão ou de cargos efetivos, 
lotados na respectiva secretaria, não remunerado,  com as seguintes 
atribuições:
I – Coordenar, juntamente com o Secretário, as ações governamentais 
da secretaria;
II  –  Representar  o  Secretário  em  eventuais  impedimentos  ou 
afastamentos.
Parágrafo Único: A designação para a função de Secretário Adjunto 
será de livre escolha do Prefeito.
Art.  2º  Cada  Secretaria  Municipal  contará  com  um  Secretário 
Adjunto, exceto a Procuradoria Geral do Município, cuja função será 
exercida pelo Diretor de Departamento de Supervisão Geral.
Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
154  -  ESTABELECE  O  CALENDÁRIO  DE  OBRIGAÇÕES 
FISCAIS  PARA  O  EXERCÍCIO  DE  2014,  E  DÁ  OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.
Art. 1º. É o seguinte o calendário de obrigações fiscais para com o 
Município no exercício de 2014:
I  –  TAXA  DE  LICENÇAS  PARA  LOCALIZAÇÃO  E 
FUNCIONAMENTO – ALVARÁ
Parcela única ............................... 31.01.2014
II – IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 
– ISSQN ou ISS
a) ISSQN VARIÁVEL/ ISSQN FIXO/ ISSQN ESTIMATIVA. 
1ª parcela (janeiro)...................... 20.02.2014
2ª parcela (fevereiro)................... 20.03.2014
3º parcela (março)........................ 21.04.2014
4ª parcela (abril).......................... 20.05.2014
5ª parcela (maio)......................... 20.06.2014 
6ª parcela (junho) ....................... 21.07.2014 
7ª parcela (julho).......................... 20.08.2014
8ª parcela (agosto)........................ 20.09.2014 
9ª parcela (setembro).................... 20.10.2014
10ª parcela (outubro).................... 20.11.2014 
11ª parcela (novembro)................ 22.12.2014
12ª parcela (dezembro)................. 20.01.2015  
b) ISSQN RETIDO NA FONTE
1ª parcela (janeiro)...................... 17.02.2014
2ª parcela (fevereiro)................... 17.03.2014
3ª parcela (março)........................15.04.2014
4ª parcela (abril).......................... 15.05.2014
5ª parcela (maio)......................... 16.06.2014 
6ª parcela (junho)........................ 15.07.2014 
7ª parcela (julho)..........................15.08.2014
8ª parcela (agosto) .......................15.09.2014 
9ª parcela (setembro)....................15.10.2014
10ª parcela (outubro)....................17.11.2014 



11ª parcela (novembro)................15.12.2014
12ª parcela (dezembro).................15.01.2015 
III  –  IMPOSTO  SOBRE  A  PROPRIEDADE  PREDIAL  E 
TERRITORIAL URBANA – IPTU
Parcela Única 1..................................          03.01.2014
Parcela Única 2..................................          10.02.2014
1ª parcela .......................................... 17.03.2014
2ª parcela .......................................... 15.04.2014
3ª parcela .......................................... 15.05.2014
4ª parcela  ......................................... 16.06.2014
5ª parcela ...........................................15.07.2014
6ª parcela ...........................................15.08.2014 
7ª parcela ...........................................15.09.2014
8ª parcela ...........................................15.10.2014
a) O pagamento  integral  do Imposto  anual  na parcela única 1dará 
direito ao desconto de 10% (dez por cento) sobre o valor total do 
imposto a recolher, conforme art. 16 da Lei Complementar nº 195 de 
2007.
b) O pagamento  integral  do Imposto anual na parcela única 2dará 
direito ao desconto de 4% (quatro por cento)sobre o valor total do 
imposto a recolher, conforme art. 16 da Lei Complementar nº 195 de 
2007.
c) Os imóveis que não possuírem débitos inscritos em dívida ativa até 
o  dia  18.10.2013  terão  um  desconto  adicional  de  5%  (cinco  por 
cento)para pagamento na parcela única 1 ou um desconto adicional 
de 2% (dois por cento) para pagamento na parcelaúnica 2, conforme 
art. 16 da Lei Complementar nº 195 de 2007.
d) Os imóveis comerciais, industriais e de prestação de serviços terão 
um  desconto  especial  adicional  de  5%  (cinco  por  cento)para 
pagamento na parcela única 1 ou um desconto adicional de 1% (um 
por cento) para pagamento na parcelaúnica 2, conforme art. 17 da Lei 
Complementar nº 195 de 2007.
Art. 2º. Os pedidos de revisão de cálculo do IPTU, ou impugnações 
desse,  só  serão  apreciados  se  objeto  de  processo  regular 
acompanhado de cópia da matrícula do imóvel  objeto do pedido e 
comprovante  de endereço do proprietário ou declaração, e iniciado 
até trinta dias após o vencimento da primeira parcela do tributo a que 
corresponder ou da notificação de lançamento feita.
§ 1°. No caso de revisão de lançamentos do IPTU que implique em 
alteração  do  valor  a  recolher  o  vencimento  ficará  alterado  para 
ocorrer  em  parcelas  mensais  e  sucessivas,  até  o  limite  de  oito, 
mantido o direito ao eventual desconto para o pagamento em parcela 
única.
§ 2º. Caso indeferida a revisão por manifesto improcedente,  assim 
entendida  a  irresignação  contra  lançamento  não  modificado  em 
relação ao ano anterior, incidirão sobre o tributo os acréscimos legais 
devidos, mantendo-se os vencimentos originais.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
155 -  Altera  e  reajusta  a  tabela  de  diárias,  da  Autarquia  Hospital 
Beneficente Dr. Cesar Santos, na forma da Lei n° 1.024/62 e Lei n° 
4.983/13, e dá outras providências.
156 - ALTERA O DECRETO Nº 002/2013, DE 02 DE JANEIRO 
DE 2013,  QUE DELEGA COMPETÊNCIA A SECRETÁRIA DE 
ADMINISTRAÇÃO, ACRESCENTANDO O ITEM 9 À ALÍNEA 
DO ARTIGO 1º.
Art.  1° A alínea “a” do artigo 2º do Decreto nº 002/13,  de 02 de 
janeiro de 2013, passa vigorar acrescido do item 09, com a seguinte 
redação:
“Art. 1º .a). 9 – Notificações nos casos de penalidades previstas nos 
contratos administrativos do Município.”
Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Aviso de Licitação
Modalidade:  PREGÃO  ELETRÔNICO  nº  111/2013.  Objeto: 
Aquisição de equipamentos médicos e odontológicos, caixas térmicas 
e  gelo  artificial  reutilizável-  SMS.  Abertura:  22/11/13,  às  14h. 
ELETRÔNICO nº 109/2013. Objeto: Aquisição de equipamentos de 
informática,  softwares  e  serviços  especializados  de  instalação, 



configuração e migração para atualização tecnológica do ambiente do 
Data  Center  do  Município  de  Passo  Fundo  –  CTEC.  Abertura: 
21/11/13,  às  14h.  Editais  disponíveis  nos  sites 
www.cidadecompras.com.br e www.pmpf.rs.gov.br. Informações na 
Coordenadoria de Licitações e Contratos, Rua Dr. João Freitas nº 75, 
Centro, Passo Fundo/RS.

EDITAL N° 30/2013
CONVOCA ASSEMBLEIA PARA ESCOLHA DE ENTIDADES E 
ORGANIZAÇÕES  NÃO  GOVERNAMENTAIS  PARA 
INTEGRAREM O CMDI.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PASSO FUNDO, no uso de suas 
atribuições, nos termos do artigo 3º, §§ 2º e 3º, da Lei 3.888 de 14 de 
fevereiro  de  2002,  e  por  Resolução  aprovada  pelo  Conselho 
Municipal de Desenvolvimento Integrado – CMDI, tendo em vista a 
expiração do mandato do Conselho, CONVOCA , para o dia 11 de 
dezembro, Assembleia para escolha das entidades e organizações não 
governamentais, que se candidatam a integrar o referido órgão, a ser 
realizada as 9 horas da manhã, na Câmara Municipal de Vereadores.

PORTARIAS
1565 a 1566 – Autoriza professoras a frequentar Curso de Mestrado 
ref.  2°  semestre  de  2013:  Gislene  Garcia,  Adriana  de  Moraes 
Zimermann.
1630 a 1635 – Aut. Viagem: Talissa Tondo, Clara Sales Bastos, Ana 
Maria  Leal,  a  Porto  Alegre;  Emerson  Neckel,  a  Caxias  do  Sul; 
Robson  Picolotto,  a  Caxias  do  Sul;  Mauriceia  Morgado,  Roseane 
Reis Lara, a Porto Alegre; Roberta Nilson Bringheti, a Caxias do Sul; 
Estevão Coratto, a Sertão.
1638 a 1643 – Aut.  Viagem:  Estevão Coratto,  a  Sertão;  Jeronimo 
Vieira, a Soledade; Jader Saremba, a Porto Alegre; Gilson Teixeira, a 
Lajeado; Rosângela Zanco, Daiana Ribeiro, a Porto Alegre; Adolfo 
de Freitas, Julio Cesar Severo Silva, a Porto Alegre.
1644 e 1645  – Conc. LP em dinheiro a div. servidores.
1646  –  Homologa  estágio  probatório  de  Jair  José  Lames,  Osmar 
Franzoni,  Simone  da  Silva  A.  Fernandes,  declarados  estáveis  no 
serviço público.
1647 – Conc. LP em dinheiro a servidor.
1648 – Aut. Viagem: Anderson Luis C. Moreira, a Porto Alegre.
1650 a  1651 – Aut.  Viagem:  Jeronimo Vieira,  a  Sertão; Jeronimo 
Vieira, a Porto Alegre.
1652 – Conc. Gratif. Mensal anos iniciais a Guiomar salete Bolner.
1653 – Aut. Viagem: Ana Paula Wickert, a Porto Alegre.
1654 – Conc. Lic. Saúde a div. Servidores e professores.
1655 a 1656 – Aut. Viagem: Ionara dos Santos P., Antonio Carlos de 
Barros,  a  Erechim;  Lilian  Voni  Bauer  Pfluck,  Verlaine Margareh, 
Juliano Loss Rodrigues, a Guaporé.
1657 e 1658 – Inc. aos venc. de Maria das Dores B. Mareth, RE 40 hs 
na proporção 03/25, e GD-3.
1659 – Aut Viagem: João Octávio Ferron, a Porto Alegre.
1660 – Conc. Progressão a professores, a/c 15.10.13.
1661 – Conc. Gratif. Mensal anos iniciais a div. Professoras.
1662 – Conc. Progressão a Ivania C. Aquino, a/c 15.10.10.
1663 –  Inc.  aos  venc.  de  Nara  Terezinha  Guariente,  RE 40hs  na 
proporção 02/25.
1664 – Aut. Viagem: Gilmar Teixeira Lopes, a Porto Alegre.
1665 – Inc. aos venc. de Beatriz Paula Gavioli, RE 40hs na proporção 
03/25.
1666 a 1671 – Aut. Viagem: Elisandra Carmem, Mario Luiz Junges 
Junior,  a  Santa  Maria;  Jeronimo  Vieira,  a  Porto  Alegre;  Gilson 
Teixeira,  a Porto Alegre;  Robson Picolotto,  a  Porto Alegre;  Alaer 
Miranda, a Porto Alegre; Alaer Miranda, a Caxias do Sul.
1675 – Aut. Viagem: Marcelo Muller Carneiro, a Porto Alegre.
1676 – Retifica Port. 2744/06, quanto à professora Sonia Maria Pavin 
Previatti, para portaria 583/04, e não como constou, permanecendo as 
demais disposições.
1677 – Inc.  aos venc. de Sonia Maria Pavin Previatti,  RE 40hs na 
proporção de 21/25.



1678 a 1684 – Aut. Viagem: Nadia Silva Camargo, a Porto Alegre; 
Sergio Vieira, a Sananduva; Jader Saremba, a Santo Angelo; Jader 
Saremba,  a  Porto  Alegre;  Estevão  Coratto,  a  Marau;  Jeronimo 
Eleodoro Vieira, a Porto Alegre;  Gilson de Lima Teixeira, a Porto 
Alegre.
1686 – Aut. Viagem: Vanessa Almeida Vieira, a Porto Alegre.
1687 e 1688 – Conc. Progressão a servidores, a/c 28.10.13.
1689 – Aut. Viagem: Joseane Santin, a Porto Alegre.
1690 – Relota Ana Paula R Ferrão, da SMS p/ SEHAB a/c 09.09.13.
1691 – Nomeia  integrantes  para  compor  a  comissão  especial  para 
processo  seletivo  para  contratação  temporária  por  excepcional 
interesse público, para continuidade do serviço de atendimento móvel 
de urgência – SAMU, nos termos da Lei 4993/13.
1692 – Prorroga a designação de FG-3 de Carla Aparecida S. Borges 
constante  na  Portaria  1215/13  por  75  dias  a/c  21.08.13,  em 
substituição à titular.
1693 – Homologa estágio probatório de Ricardo Moacyr Grazziotin, 
João Carlos Padilha, Silvana Aparecida Cardoso, declarados estáveis 
no serviço público.
1694 – Exonera, a pedido, Iraides de Oliveira, a/c 09.10.13.
1696 – Retifica Portaria 1517/07, quanto à data para 06/06/07, e não 
como constou,  permanecendo as  demais  disposições;  e  Conc.  Ad. 
trienal a Wilson José Graciolli, no percentual de 7% a/c 06/06/10 e 
mais 7% a/c 06/06/13.
1697 – Homologa estágio probatório de div. Professores, declarados 
estáveis no serviço público.
1698 – Prorroga por 90 dias o prazo para conclusão de Sindicâncias: 
Processos 2012/20464, 2013/21124, 2013/10783, 2011/27884.
1699  a  1701  -  Aut.  Viagem:  Robson  Picolotto,  a  Porto  Alegre; 
Claudete Mistura  Doro,  Marcos A.  Vedoy,  a Porto Alegre,  Eliana 
Fatima  De  Zorzi,  Rosane  Knob  Alacorny,  Aline  de  Mattos,  a 
Lajeado.
1702 – Inc.  aos venc.  de Terezinha Martelli,  FG no percentual de 
9,3% s/  padrão 8,  A,  e 128% de FG-3,  a/c 05.09.13,  e  mantém a 
referida servidora na função.
1703  –  Relota  Sergio  Chaves  pavão,  da  SMO  para  SME,  a/c 
21.08.13, e Jocenir Rocha, da SME para SMO, a/c 21.08.13.
1704 a  1709  –  Aut.  Viagem:  Estevão  Coratto,  a  Sertão;  Stefanie 
Rozin,  Marilia Narciso Boeira,  a Porto Alegre;  Jeronimo Vieira,  a 
Porto Alegre;  Jader Saremba,  a Porto Alegre;  Elenara Muneron,  a 
Porto Alegre;  Andre Alves  Rosa,  Maria  Verginia  Berticeli,  Andre 
Luis Anderson Ramos, a Porto Alegre.
1710 – Conc. GD-3 a Loreci Monteiro Roman, de 01/09 a 16/10/13.
1711 – Altera GD de Cladiane Dalla Lana Schmitt para GD-3, a/c 
01.08.13.
1712 e 1713  – Convoca professores para prestar RE 40hs.
1714 – Concede Gratif. Mensal anos iniciais a professores.
1715 – Retifica Port. 1062/07, quanto à base legal, para que conste 
art. 25 da LC 204/08, permanecendo as demais disposições.
1717 a 1721 – Aut. Viagem: Roseane Reis Lara, Alaer Miranda, a 
Porto Alegre; Flavia Macieli Mucha, a Porto Alegre; Seila Maria de 
Abreu,  Giana  Mariano  Duarte,  a  Porto  Alegre;  Ney  Roberto  da 
Rocha,  a  Santa  Cecilia,  Tapejara,  Agua  Santa;  Gilson  Teixeira,  a 
Porto Alegre.
1722 – Relota Gilmar Leandro Santos de Mattos e Alduino Tessaro, 
da SMO para STSG a/c 16.10.13 e 09.11.13, respectivamente.
1723  a  1725  -  Aut.  Viagem:  Carlos  E.  Lopes  da  Silva,  a  Novo 
Hamburgo, Estevão Coratto, a Sertão; Nadia Silva Camargo, a Porto 
Alegre.
1726  –  Nomeia  membros  para  compor  a  Comissão  Municipal  de 
Erradicação do Trabalho Infantil – CMETI.

LUCIANO PALMA DE AZEVEDO – Prefeito Municipal
MARLISE LAMAISON SOARES - Secret. de Administração


