
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO

Aviso de Licitação
Modalidade:  PREGÃO  ELETRÔNICO  nº  113/2013.  Objeto: 
Aquisição de mochilas escolares, para compor a  Coleção Uniforme 
Escolar,  do Programa Uniforme das Escolas  Municipais de Passo 
Fundo - SME. Abertura: 28/11/13, às 14h. PREGÃO ELETRÔNICO 
nº  116//2013.  Objeto:  Aquisição  de  equipamentos  médico  - 
hospitalares - SMS. Abertura: 26/11/13, 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.

LEI N° 5.026 de 08 de novembro de 2013
(Do Vereador Pedro Daneli)
DENOMINA  DE UBS PARQUE FARROUPILHA  A UNIDADE 
BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NA RUA TRAMANDAÍ, NO 
LOTEAMENTO PARQUE FARROUPILHA.
Art.  1º Denomina de UBS PARQUE FARROUPILHA, a Unidade 
Básica  de  Saúde  localizada  na  Rua  Tramandaí,  no  Loteamento 
Parque Farroupilha.
Art. 2º Revogam – se as disposições em contrário.

LEI N° 5.027 de 08 de novembro de 2013
(Do Vereador Sidnei Ávila)
DISPÕE SOBRE A QUALIFICAÇÃO DA MÚSICA E EVENTOS 
GOSPEL CONFORME ESPECIFICA.
Art.  1º  Declara  a  música  e  os  eventos  gospel  como  manifestação 
cultural para os benefícios legais previstos na legislação federal de 
incentivo à cultura.
Parágrafo único.  O projeto exclui dos benefícios da lei  os eventos 
musicais gospel promovidos por igrejas.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor 60 dias após a data de sua publicação.

LEI N° 5.028 de 08 de novembro de 2013
(Do Vereador Rui Lorenzato)
MODIFICA A LEI MUNICIPAL 3.261, DE 31 DE OUTUBRO DE 
1997.
Art. 1º O parágrafo 1º do artigo 2º, da Lei Municipal nº 3.261, de 31 
de Outubro de 1997, passa a contar com a seguinte redação:

Artigo 2º [...]
§1º O diretor e quem o houver sucedido, ou substituído no curso do 
mandato poderá ser reeleito para um único período subsequente.
Art. 2º Inclui o parágrafo 3º no artigo 2º da Lei Municipal nº 3.261 de 
31 de Outubro de 1997, com a seguinte redação:

Artigo 2º [...]
[...]

§3º  O  tempo  de  administração  do  Diretor  (a)  e  Vice-Diretor  (a) 
designado para completar mandato não será considerado para fins de 
reeleição.
Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

LEI N° 5.029 de 08 de novembro de 2013
(Do Vereador Sidnei Ávila)
DENOMINA  DE  RUA  SANDRA  LOPES  ACUNHA  O 
LOGRADOURO  PÚBLICO  ATUALMENTE  DESIGNADO  “D”, 
LOCALIZADO  PARALELAMENTE  À  RUA  “C”  E  À  RUA 
ANTONINHO  NAZARI,  NO  LOTEAMENTO  INDEPENDENTE 
II. CONFORME ESPECIFICA.
Art. 1º Fica denominada de Rua Sandra Lopes Acunha, nascida em 
Uruguaiana, em 03 de fevereiro de 1969, e falecida em Passo Fundo 
em 29 de março de 2008, o logradouro atualmente designado como 
rua  “D”,  localizado  paralelamente  à  Rua  “C”  e  à  Rua  Antoninho 
Nazari, no Loteamento Independente II.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por 
conta das dotações orçamentárias próprias.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.



LEI N° 5.030 de 11 de novembro de 2013
(Do Poder Executivo Municipal)
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A ALTERAR O ANEXO I 
DE  METAS  E  PRIORIDADES  DA  LEI  DE  DIRETRIZES 
ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013, LEI Nº 4.937 
DE  17  DE  SETEMBRO  DE  2012  E  ABRIR  CRÉDITO 
ADICIONAL  ESPECIAL  NO  VALOR  DE  R$  50.000,00 
(CINQUENTA  MIL  REAIS)  NO ORÇAMENTO VIGENTE,  LEI 
N° 4.948 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2012.
Art. 1º Altera o Anexo I de Metas e Prioridades da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias  para  o  exercício  de  2013,  Lei  nº  4.937  de  17  de 
setembro de 2012; conforme abaixo especificado:
Órgão: Secretaria de Educação - SME
Programa:  0055  –  Elevação  da  Escolaridade  com  Qualificação 
Profissional
Objetivo:  Desenvolver  programa  permanente  e  multisetorial  de 
formação, qualificação e requalificação profissional com elevação da 
escolaridade de jovens e adultos visando oportunizar sua inserção na 
sociedade e no trabalho.
Ação: 2310
Descrição  da  Ação:  Convênio  com  o  Instituto  Roberto  Pirovano 
Zanatta
Produto: Convênio firmado 
Meta: 01                       Unidade: convênio
Art. 2º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional 
especial  para  o  Orçamento  de  2013,  no  valor  de  R$  50.000,00 
(cinquenta mil reais), conforme abaixo especificado:
0605  12  366  0055  2310  –  Convênio  com  o  Instituto  Roberto 
Pirovano Zanatta
3350 41 00 00 00 00  – Contribuições  
0020 – Manutenção Desenvolvimento do Ensino R$ 50.000,00
Total $ 50 .000,00
Art. 3º Para atender a abertura do crédito adicional especial no valor 
de R$ 50.000,00 (cinquenta mil  reais),  ficam reduzidas as rubricas 
abaixo especificadas:
0602 12 361 0019 1070 – Aquisição e/ou desapropriação de terrrenos
4490 61 00 00 00 00  – Aquisição de Imóveis  
0020 – Manutenção Desenvolvimento do Ensino  R$ 17.750,00
0604 12 367 0066 2892 – Núcleo de Educação Especial 
3390 39 00 00 00 00  – Outros serviços de terceiros pessoa jurídica
0020 – Manutenção Desenvolvimento do Ensino R$ 32.250,00
Total R$ 50.000,00
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

LEI N° 5.031 de 11 de novembro de 2013
(Do Poder Executivo Municipal)
REGULAMENTA  A  LEI  FEDERAL  N°  12.527,  DE  18  DE 
NOVEMBRO DE 2011, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO 
MUNICIPAL,  ESTABELECENDO  PROCEDIMENTOS  E 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS CORRELATAS PARA GARANTIR O 
DIREITO DE ACESSO À INFORMAÇÃO.
Art.1º  Esta  Lei  regulamenta,  no  âmbito  do  Poder  Executivo 
Municipal, os procedimentos para a garantia do acesso à informação 
e  para  a  classificação  de  informações  sob  restrição  de  acesso, 
observados grau e prazo de sigilo,  conforme o disposto na Lei  no 
12.527, de 18 de novembro de 2011, que dispõe sobre o acesso a 
informações previsto no inciso XXXIII do caput do art. 5o, no inciso 
II do § 3o do art. 37 e no § 2o do art. 216 da Constituição.  
Art.  2º.  Os  órgãos  da  administração  direta,  as  autarquias  e  as 
fundações  do  Poder  Executivo  assegurarão  às  pessoas  naturais  e 
jurídicas  o  direito  de  acesso  à  informação,  que  será  efetivado 
mediante  procedimentos  objetivos  e  ágeis,  de  forma  transparente, 
clara e em linguagem de fácil compreensão, observados os princípios 
da administração pública e as disposições desta Lei.
Parágrafo  único.  Ficam  subordinadas  ao  regime  desta  Lei  as 
entidades  privadas,  relativamente  aos  recursos  que  receberem  do 



Poder  Executivo  Municipal,  mediante  subvenções,  contrato  de 
gestão,  termo  de  parceria,  convênios,  acordo,  ajustes  ou  outros 
instrumentos congêneres.
Art. 3º Os procedimentos previstos nesta Lei devem ser executados 
em conformidade com as seguintes diretrizes:
I – observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como 
exceção;
II  –  divulgação  de  informações  de  interesse  público, 
independentemente de solicitações;
III – utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia 
da informação;
IV  –  fomento  ao  desenvolvimento  da  cultura  de  transparência  na 
Administração Pública;
V – desenvolvimento do controle social da Administração Pública. 
Art.4º Cabe aos órgãos e entidades municipais, observadas as normas 
e procedimentos previstos neste decreto, assegurar:
I – a gestão transparente da informação, propiciando amplo acesso a 
ela e sua divulgação;
II  –  a  proteção  da  informação,  garantindo-se  sua  disponibilidade, 
autenticidade e integridade;
III  –  a  proteção  da  informação  sigilosa  e  da  informação  pessoal, 
observada a sua disponibilidade, autenticidade, integridade e eventual 
restrição de acesso. 
Art. 5º. O acesso à informação disciplinado nesta Lei não se aplica:
I - às informações relativas à atividade empresarial de pessoas físicas 
ou jurídicas de direito privado, obtidas por outros órgãos ou entidades 
no  exercício  de  atividade  de  controle,  regulação  e  supervisão  da 
atividade  econômica  cuja  divulgação  possa  representar  vantagem 
competitiva a outros agentes econômicos;
II  -  às  hipóteses  de  sigilo  previstas  na  legislação,  como  fiscal, 
bancária, comercial, profissional, industrial e segredo de justiça.
CAPÍTULO II
DA TRANSPARÊNCIA ATIVA
Art.  6º  É  dever  da  Administração  Direta  e  Indireta  Municipal 
promover, independente de requerimento, a divulgação em seu sítio 
na Internet, em seção específica, de informações de interesse coletivo 
ou geral por ela produzida ou custodiada.
§1º  Deverão  ser  divulgadas,  na  seção  específica  de  que  trata  o 
“caput”, informações sobre:
I  -  estrutura  organizacional,  competências,  legislação  aplicável, 
principais  cargos  e  seus  ocupantes,  endereço  e  telefones  das 
unidades, horários de atendimento ao público;
II- programas, projetos, ações, obras e atividades, com indicação da 
unidade  responsável,  principais  metas  e  resultados  e,  quando 
existentes, indicadores de resultado e impacto;
III -repasses ou transferências de recursos financeiros;
IV - execução orçamentária e financeira detalhada;
V  -  licitações  realizadas  e  em  andamento,  com editais,  anexos  e 
resultados, além dos contratos firmados e notas de empenho emitidas;
VI – convênios com pessoas jurídicas de direito público e de direito 
privado e respectivos aditivos;
VIII  –  atos  administrativos  normativos,  incluindo  os  decretos  , 
regulamentos, regimentos, resoluções e deliberações;
IX – atos ordinatórios, englobando as instruções, as circulares e as 
portarias;
X  –  número  de  cargos,  empregos  e  funções  públicas  de  cada 
secretaria municipal, com os respectivos nomes e carga horária e a 
remuneração percebida por cada um;
XI  –  valores  dos  cargos  em comissão,  funções  gratificadas  e  dos 
padrões do plano de carreira;
XII – percentuais dos gastos com despesas de pessoal em relação à 
receita líquida;
XIII – relatórios da gestão fiscal;
XIV – dados da dívida fundada e flutuante do Município;
XV – balanços orçamentários dos últimos três exercícios financeiros;



XVI –  relatório  de  imóveis  locados  pelo  Município,  contendo  no 
mínimo  endereço,  valor  do  aluguel  e  nome  dos  proprietários  dos 
imóveis;
XVII -respostas a perguntas mais frequentes da sociedade; 
XVIII  -  contato  do  Serviço  de  Informações  -  SIC,  constando  o 
telefone e correio eletrônico.
§  2º  As  informações  poderão  ser  disponibilizadas  por  meio  de 
ferramenta  de  redirecionamento  de  página  na  Internet,  quando 
estiverem disponíveis em outros sítios governamentais.
§3º A divulgação das informações previstas no § 1º  não exclui outras 
hipóteses  de  publicação  e  divulgação  de  informações  previstas  na 
legislação.
§4º Não serão publicados atos administrativos que não resguardem os 
direitos de personalidade da pessoa humana.
§5º  Serão  disponibilizados  demonstrativos  contábeis  mensais  e 
consolidados  da  receita  e  despesa  de  cada  Secretaria  Municipal, 
contendo, no mínimo, os valores emprenhados e pagos por categoria 
econômica, além das respectivas dotações e saldos orçamentários.
Art. 7º O sítio na Internet da Administração Pública Municipal Direta 
e Indireta deverá atender aos seguintes requisitos, entre outros:
I - conter formulário para pedido de acesso à informação;
II - conter ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à 
informação de forma objetiva, transparente, clara e em linguagem de 
fácil compreensão;
III  –  possibilitar  a  gravação  de  relatórios  em  diversos  formatos 
eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas 
e textos, de modo a facilitar a análise das informações;
IV  –  possibilitar  o  acesso  automatizado  por  sistemas  externos  em 
formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina;
V – divulgar em detalhes os formatos utilizados para estruturação da 
informação;
VI – garantir autenticidade e integridade das informações disponíveis 
para acesso;
VII – manter atualizadas as informações disponíveis para acesso;
VIII – indicar instruções que permitam ao requerente comunicar- se, 
por via eletrônica ou telefônica, com o órgão ou entidade;
IX  –  garantir  a  acessibilidade  de  conteúdo  para  pessoas  com 
deficiência. 
CAPÍTULO II - DA TRANSPARÊNCIA PASSIVA 
Seção I
DO SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO – SIC
Art. 8º O acesso a informações públicas será garantido por meio do 
Serviço de Informação ao Cidadão – SIC, vinculado à Secretaria de 
Administração,  em local com condições apropriadas,  infraestrutura 
física e tecnológica e equipe capacitada.
Parágrafo único. O Serviço de Informação ao Cidadão – SIC visa o 
atendimento  dos  pedidos  de  acesso  à  informação  pública,  não 
excluindo  a  obrigatoriedade  dos  órgãos  públicos  realizarem  a 
publicidade oficial dos atos de sua competência, de forma rotineira e 
independentemente de qualquer requerimento, para que surtam seus 
efeitos jurídicos e legais, em atendimento à legislação especifica
Art. 9º O Serviço de Informação ao Cidadão  - SIC do Município 
compreende a atividade de prestar ou fornecer:
I – orientação sobre os procedimentos para o acesso, bem como sobre 
o local onde poderá ser encontrada ou obtida a informação almejada;
II – informação contida em registros ou documentos, produzidos ou 
acumulados  por  seus  órgãos  ou  entidades,  recolhidos  ou  não  a 
arquivos públicos;
III  –  informação  produzida  ou  custodiada  por  pessoa  física  ou 
entidade privada decorrente de qualquer vínculo com seus órgãos ou 
entidades, mesmo que esse vínculo  já tenha cessado;
IV – informação primária, íntegra, autêntica e atualizada;
V – informação sobre atividades exercidas pelos órgãos e entidades, 
inclusive as relativas a sua política, organização e serviços;
VI – informação pertinente à administração do patrimônio público, 
utilização  de recursos públicos, licitações, contratos administrativos;
VII – informação relativa:



a) à implementação,  acompanhamento  e resultados dos programas, 
projetos e ações dos órgãos e entidades públicas, bem como metas e 
indicadores propostos;
b)  ao  resultado  de  inspeções,  auditorias,  prestações  e  tomadas  de 
contas  realizadas  pelos  órgãos  de  controle  interno  e  externo, 
incluindo prestações de contas relativas a exercícios anteriores.
Seção II
DO PROCEDIMENTO DE ACESSO A INFORMAÇÃO
Art.  10.  Qualquer  interessado  tem  legitimidade  para  apresentar 
pedido  de  acesso  a  informação  aos  órgãos  e  entidades  públicas 
municipais, por qualquer meio legítima, devendo o pedido conter a 
identificação  do  requerente  e  a  especificação  da  informação 
requerida, sendo vedada ao Município exigir:
I – dados que possam inviabilizar a solicitação de acesso;
II – motivos ou justificativas determinante da solicitação de acesso a 
informações de interesse público.
Parágrafo  único.  A  vedação  contida  no  inciso  II  do  “caput”  é 
excepcionada  para  os  casos  de  pedido  de  acesso  relativos  a 
informações  pessoais  que  potencialmente  possam  prejudicar  a 
intimidade,  a  vida  privada,  a  honra  e  a  imagem,  bem  como  as 
liberdades e garantias individuais daqueles a quem elas se refiram
Art.  11.  O  pedido  será  apresentado  em  formulário  padrão, 
disponibilizado em meio eletrônico e físico, no sítio na Internet e no 
SIC.  
§ 1º O prazo de resposta será contado a partir da data de apresentação 
do pedido ao SIC.
§ 2º É facultado aos órgãos e entidades o recebimento de pedidos de 
acesso à informação por qualquer outro meio legítimo, como contato 
telefônico, correspondência eletrônica ou física, desde que atendidos 
os requisitos do art. 12 desta Lei. 
§ 3º Na hipótese do parágrafo anterior, será enviada ao requerente 
comunicação com o número de protocolo e a data do recebimento do 
pedido pelo SIC, a partir da qual se inicia o prazo de resposta.
Art. 12. O pedido de acesso à informação deverá conter: 
I - nome do requerente;
II - número de documento de identificação válido;
III - especificação, de forma clara e precisa, da informação requerida; 
e
IV - endereço físico ou eletrônico do requerente, para recebimento de 
comunicações ou da informação requerida. 
Art. 13.Não serão atendidos pedidos de acesso à informação:
I -genéricos;
II - desproporcionais ou desarrazoados; ou
III  -  que  exijam  trabalhos  adicionais  de  análise,  interpretação  ou 
consolidação  de  dados  e  informações,  ou  serviço  de  produção  ou 
tratamento  de  dados  que  não  seja  de  competência  do  órgão  ou 
entidade. 
Art. 14.O Serviço de Informação ao Cidadão – SIC deverá conceder 
o acesso imediato à informação disponível.
§1º Não sendo possível a concessão de acesso imediato, na forma do 
“caput” deste artigo, o SIC, em prazo não superior a 20 (vinte) dias, 
deverá:
I – comunicar a data, local e modo para se realizar a consulta, efetuar 
a reprodução ou obter a certidão;
II – indicar as razões de fato ou de direito da recusa, total ou parcial, 
do acesso pretendido;
III  – comunicar que não possui a informação, indicando. Se for do 
seu  conhecimento,  o  órgão  ou  entidade  que  a  detém,  ou  ainda, 
rementendo o requerimento a esse órgão ou entidade, cientificando o 
interessado da remessa de seu pedido de informação.
§2º O prazo referido no §1º deste artigo poderá ser prorrogado por 
mais  10(dez)  dias,  mediante  justificativa  expressa,  da  qual  será 
cientificado o requerente.
§3º Sem prejuízo da segurança e da proteção das informações e do 
cumprimento  da  legislação  aplicável,  o  Serviço  de  Informação  ao 
Cidadão-SIC poderá oferecer  meios  para que o próprio requerente 
possa pesquisar a informação de que necessitar



§4º Quando não for autorizado o acesso por se tratar de informação 
total  ou  parcialmente  sigilosa  nos  termos  do  art.  5º  desta  Lei,  o 
requerente  deverá  ser  informado  sobre  a  possibilidade de recurso, 
prazos  e  condições  para  sua  interposição,  devendo,  ainda,  ser-lhe 
indicada a autoridade competente para sua apreciação.
§5º  A  informação  armazenada  em  formato  digital  será  fornecida 
nesse formato, caso haja anuência do requerente.
§6º  Caso  a  informação  solicitada  esteja  disponível  ao  público  em 
formato impresso, eletrônico ou em qualquer outro meio de acesso 
universal, será informado ao requerente, por escrito, o lugar e a forma 
pela qual poderá consultar, obter ou reproduzir a referida informação, 
procedimento  esse  que  desonerará  o  SIC  da  obrigação  de  seu 
fornecimento  direto,  salvo  se  o  requerente  declarar  não  dispor  de 
meios para realizar por si mesmo tais procedimentos.
§7º Quando houver necessidade de reprodução de documentos, será 
orçado o valor estimado do custo dos serviços e materiais a serem 
empregados  no  atendimento  da  solicitação,  sendo  informado  ao 
requerente, que deverá apresentar o comprovante de pagamento antes 
do recebimento da documentação;
Art.  15.  Quando  se  tratar  de  acesso  a  informação  contida  em 
documento cuja manipulação possa prejudicar sua integridade, deverá 
ser  oferecida  a  consulta  de  cópia,  com  certificação  de  que  esta 
confere com o original.
Parágrafo  único.  Na  impossibilidade  de  obtenção  de  cópias,  o 
requerente poderá solicitar que, às suas expensas e sob supervisão de 
servidor  público,  a  reprodução  seja  feita  por  outro  meio  que  não 
ponha em risco a conservação do documento original.
Art.  16.  Em caso  de  indeferimento,  parcial  ou  total,  de  acesso  a 
informação, é assegurado ao requerente o direito de obter o inteiro 
teor da decisão prolatada pelo Serviço de Informação ao Cidadão – 
SIC
§1º Quando não for autorizado acesso integral a informação por ser 
ela parcialmente sigilosa, é assegurado o acesso à parte não sigilosa 
por meio de certidão, extrato ou cópia com ocultação da parte sob 
sigilo.
§2º  O  direito  de  acesso  aos  documentos  ou  às  informações  nele 
contidas utilizados como fundamento da tomada de decisão e do ato 
administrativo  será  assegurado  com  a  edição  do  ato  decisório 
respectivo.
§3º A negativa de acesso às informações objeto de pedido formulado 
aos  órgãos  e  entidades  públicas  municipais,  quando  não 
fundamentada,  sujeitará o responsável  a medidas  disciplinares,  nos 
termos da legislação aplicável.
§4º  Quando  a  negativa  de  acesso  a  informação  tiver  como 
fundamento  o  seu  extravio,  poderá  o  interessado  requerer  à 
autoridade competente, por intermédio do Serviço de Informação ao 
Cidadão  –  SIC,  a  instauração  de  expediente  administrativo 
apropriado  para  apurar  o  desaparecimento  da  respectiva 
documentação,  hipótese  na  qual  o  responsável  pela  guarda  da 
informação extraviada deverá, no prazo de 10(dez) dias, justificar o 
fato e indicar as provas que comprovem sua alegação.
Seção III
DOS RECURSOS
Art.  17.  No caso  de  negativa  de  acesso  à  informação  ou  de  não 
fornecimento das razões da negativa do acesso, poderá o requerente 
apresentar recurso no prazo de 10(dez) dias, contado da ciência da 
decisão.
§1º  O  recurso,  interposto  perante  o  SIC,  deverá  ser  dirigido  ao 
Secretário de Administração que deverá apreciá-lo no prazo de cinco 
dias, contado da sua apresentação.
 §2º Desprovido o recurso de que trata o caput, poderá o requerente 
apresentar  recurso  no  prazo  de  dez  dias,  contado  da  ciência  da 
decisão ao Prefeito que deverá se manifestar em cinco dias contados 
do recebimento do recurso.
Art.  18.No  caso  de  omissão  de  resposta  ao  pedido  de  acesso  à 
informação, o requerente poderá apresentar reclamação no prazo de 



10(dez) dias ao Secretário de Administração que deverá se manifestar 
no prazo de cinco dias, contado do recebimento da reclamação. 
§1º O prazo para apresentar reclamação começará trinta dias após a 
apresentação do pedido.
§2º  O  Prefeito  poderá  designar  outra  autoridade  que  lhe  seja 
diretamente  subordinada  como  responsável  pelo  recebimento  e 
apreciação da reclamação.
Seção IV
DA  COMPOSIÇÃO  DA  COMISSÃO  DO  SERVIÇO  DE 
INFORMAÇÃO AO CIDADÃO – SIC
Art. 19. O Serviço de Informação ao Cidadão - SIC será constituído 
por 3 (três) servidores designados pelo Prefeito Municipal, podendo 
um ser  detentor  de cargo  em comissão  e os  demais  detentores  de 
cargo de provimento efetivo e preferencialmente estáveis.
§ 1º Os servidores que vierem a ser designados na forma deste artigo 
deverão  ser  submetidos,  de  forma  regular  e  permanente,  a 
treinamentos  e  avaliações  de  desempenho  de  atividades,  com  o 
objetivo  de  manter-se  a  condição  indispensável  para  a  sua 
permanência  no  exercício  da  função,  bem  como  para  garantir  a 
eficiência do Serviço de Informação ao Cidadão – SIC.
§  2º  Os  servidores  designados  para  atuarem  no  Serviço  de 
Informação  ao  Cidadão  -  SIC  deverão  desempenhar  com  zelo, 
integridade  e  eficiência  as  funções  deste  serviço,  sem prejuízo do 
cumprimento das atribuições próprias do cargo de origem.
§ 3º A função dos servidores que integrarem a comissão do Serviço 
de Informação ao Cidadão - SIC compreende a responsabilidade pela 
autuação,  instrução,  acompanhamento  e  diligências  relativas  aos 
expedientes de pedidos de acesso a informação, a disponibilização de 
informações públicas, a deliberação sobre os pedidos de acesso em 
primeira  instância,  o  recebimento,  processamento  e  o 
encaminhamento à autoridade superior dos recursos interpostos das 
suas decisões, a articulação com outros órgãos administrativos para 
fins de instrução dos expedientes sob a sua responsabilidade e todas 
as demais tarefas administrativas relativas aos pedidos de acesso a 
informação formulados para os órgãos e entidades do Município.
§ 4º Compete aos integrantes da equipe do Serviço de Informação ao 
Cidadão - SIC o dever de notificar o Secretário de Administração, o 
Controle  Interno  e  a  Procuradoria-Geral  do  Município  acerca  dos 
casos de inobservância das diretrizes estabelecidas nesta Lei.
Art.  20.  Os  membros  da  Comissão  de  Serviço  de  Informação  ao 
Cidadão - SIC deverão eleger o seu Presidente, cujo mandato será 
desempenhado  pelo  período  definido  pela  própria  comissão,  cujo 
limite máximo é o da investidura na função.
Parágrafo único. Compete ao Presidente da Comissão de Serviço de 
Informação ao Cidadão – SIC:
I  -  assegurar  o  cumprimento  das  normas  relativas  ao  acesso  a 
informação, de forma eficiente e adequada aos objetivos desta Lei;
II  - monitorar a implementação do disposto nesta Lei e apresentar 
relatórios periódicos sobre o seu cumprimento;
III  -  recomendar  as  medidas  indispensáveis  à implementação  e  ao 
aperfeiçoamento das normas e procedimentos necessários ao correto 
cumprimento do disposto nesta Lei; 
IV - orientar as respectivas unidades e órgãos administrativos no que 
se refere ao cumprimento do disposto nesta Lei e seus regulamentos.
Art.  21.  Os  membros  da  Comissão  de  Serviço  de  Informação  ao 
Cidadão  -  SIC  responderão  solidariamente  por  todos  os  atos 
praticados  pela  Comissão,  salvo  se  posição  individual  divergente 
estiver  devidamente  fundamentada  e  registrada  em ata  lavrada  na 
reunião em que tiver sido tomada a decisão.
CAPÍTULO III
DAS ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
Art.  22.  As entidades privadas  sem fins  lucrativos  que  receberem 
recursos  públicos  para  realização  de  ações  de  interesse  público 
deverão dar publicidade às seguintes informações:
I - cópia do estatuto social atualizado da entidade;
II - relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade; 



§1º As informações de que trata o “caput” serão divulgadas em sítio 
na  Internet  da  entidade  privada  e  em quadro  de  avisos  de  amplo 
acesso público em sua sede.
§2ºA  divulgação  em  sítio  na  Internet  referida  no  §1º  poderá  ser 
dispensada,  por  decisão do órgão  ou entidade pública,  e  mediante 
expressa  justificação  da  entidade,  nos  casos de  entidades  privadas 
sem fins lucrativos que não disponham de meios para realizá-la.
§3ºAs informações de que trata o “caput” deverão ser publicadas a 
partir da celebração do convênio, contrato, termo de parceria, acordo, 
ajuste ou instrumento congênere, serão atualizadas periodicamente e 
ficarão  disponíveis  até  cento  e  oitenta  dias  após  a  entrega  da 
prestação de contas final.
CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 23. Todas as unidades e órgãos administrativos deverão atender 
com  zelo  e  presteza  as  solicitações  realizadas  pelo  Serviço  de 
Informação  ao Cidadão - SIC,  no prazo assinalado pela respectiva 
Comissão, devendo justificar formalmente a eventual impossibilidade 
de  disponibilizar  as  informações  requeridas,  sob  pena  de 
responsabilidade.
Parágrafo  único.  O Serviço  de  Informação  ao  Cidadão  -  SIC  e  o 
Núcleo de Documentos deverão trabalhar em regime de cooperação, 
envidando  esforços  para  a  manutenção  sempre  atualizada  das 
informações  e registros  constantes dos arquivos gerais,  para o que 
poderão  elaborar  planos  de  trabalho  conjunto,  definir  estratégias 
organizacionais e realizar treinamentos e capacitações.
Art. 24. As adequações administrativas que se fizerem necessárias em 
decorrência da aplicação desta Lei serão efetivadas por meio de atos 
administrativos próprios.
Art. 25. Fica estipulado o prazo de 1 (um) ano, a contar da publicação 
desta Lei para instituição da Comissão de que trata o artigo 24 desta 
Lei.
Parágrafo  único.  Até  a  instituição  da  referida  Comissão,  fica 
designado como responsável pelo Serviço de Informações ao Cidadão 
– SIC o Departamento de Ouvidoria.
Art.  26.  As  despesas  desta  Lei  correrrão  por  conta  de  dotações 
orçamentárias próprias.
Art. 27. Fica revogada a Lei n.º 4.876, de 13 de janeiro de 2012.
Art. 28. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

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.

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


