
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO
Aviso de Licitação

Modalidade:  PREGÃO  ELETRÔNICO  nº  135/2014.  Objeto:
Aquisição de tubos de concreto para canalização pluvial.  Abertura:
19/12/14  às  9  horas.  Modalidade:  PREGÃO  ELETRÔNICO  nº
136/2014.  Objeto:  Aquisição  de  condicionadores  de  ar,
eletroeletrônicos, eletrodomésticos e mobiliários. Abertura: 19/12/14
às  10  horas.  Modalidade:  PREGÃO  ELETRÔNICO  nº  137/2014.
Objeto: Aquisição de material e equipamentos médicos, hospitalares e
odontológicos.  Abertura:  19/12/14  às  14  horas.  Editais  disponíveis
nos  sites  www.cidadecompras.com.br  e  www.pmpf.rs.gov.br.
Informações pelos fones (54) 3316-7285 ou 3314-8402.

Lei Complementar Nº 372 de 05 de dezembro de 2014
(Da Mesa Diretora)

ALTERA A LEI COMPLEMENTAR 155, DE 31 DE DEZEMBRO
DE 2005 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
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  -  A presente Lei Complementar  altera os  artigos 3º,  5º  e o
Anexo I da Lei Complementar 155, de 31 de dezembro de 2005, para
a criação do cargo de provimento efetivo de Assessor de Comunicação
Social do Legislativo de Passo Fundo e a fixação de suas atribuições.
Art. 2º - Ficam extintos 01 (um) cargo de Contínuo e 01 (um) cargo de
Manutenção  de  Serviços  Gerais,  passando  o  quadro  SERVIÇOS
GERAIS constante do artigo 3º da Lei Complementar 155, de 31 de
dezembro de 2005, a vigorar acrescido dessas modificações, mantidas
as demais disposições:
Art. 3º [...]
SERVIÇOS GERAIS
Nº de Cargos Classe Grau Padrão Nível
02 Contínuo A1 01 I
04 Servente A1 01 I
03 Segurança A1 02 I
[...] [...] [...] [...] [...]
[...]
Art. 3º - No quadro ADMINISTRAÇÃO GERAL, constante do artigo
3º  da  Lei  Complementar  155,  de  31  de  dezembro  de  2005,  ficam
criados  02  (dois)  cargos  de  provimento  efetivo  de  Assessor  de
Comunicação Social, Nível III, Padrão S1, Grau A1, 01 (um) cargo de
provimento  efetivo  de  Escriturário  Intérprete  de  Libras,  Nível  II,
Padrão 05, Grau A1, e 01 (um) cargo de Escriturário, Nível II, Padrão
05, Grau A1.
Art. 4º Fica extinto o cargo de Oficial Administrativo do Legislativo
Municipal, passando o quadro ADMINISTRAÇÃO GERAL constante
do artigo 3º da Lei Complementar 155, de 31 de dezembro de 2005, a
vigorar com a seguinte redação, mantidas as demais disposições:
Art. 3º [...]
ADMINISTRAÇÃO GERAL
Nº de Cargos Classe Grau Padrão Nível
05 Auxiliar de Escriturário/A1 04 II
09 Escriturário A1 05 II
01 Escriturário Tradutor e Intérprete de Libras

A1 05 II
02 Assessor de Comunicação Social/A1 S1 III
[...]
Art. 5º - O artigo 5º da Lei Complementar 155, de 31 de dezembro de
2005, passa a vigorar acrescido dos parágrafos 3º e 4º, redigidos nos
seguintes termos:
Art. 5º [...]



§ 3º Para exercício do cargo de Assessor de Comunicação Social será
exigido diploma de curso superior na área de comunicação social com
habilitação em jornalismo.
§ 4º Para o exercício do cargo de Escriturário Tradutor e Intérprete de
Libras será exigido certificado de proficiência em Libras, devidamente
reconhecido, nos termos da lei.
Art. 6º - O Anexo I da Lei Complementar 155, de 31 de dezembro de
2005, passa a vigorar destituído do rol de atribuições dos cargos de
Oficial  Administrativo  e  de  Manutenção  de  Serviços  Gerais;  e
acrescido  do  rol  das  atribuições  dos  cargos  de  Assessor  de
Comunicação Social e de Escriturário Tradutor e Intérprete de Libras,
nos termos a seguir, mantendo-se as demais disposições:
ANEXO I
(Conjunto de atribuições dos cargos)
SERVIÇOS GERAIS
[...]
SERVENTE
SERVIÇO - Administração geral.
SÍNTESE DOS DEVERES - Proceder a limpeza e conservação dos
locais de trabalho; fazer arrumação e remoção de móveis, máquinas e
materiais.
EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES - Fazer trabalhos  de limpeza nas
diversas dependências dos edifícios Públicos; proceder a limpeza de
pisos, vidros, lustres, móveis e instalações sanitárias; remover lixo e
detritos; lavar e encerar assoalhos; retirar o pó dos livros, estantes e
armários;  proceder à arrumação, conservação e remoção de móveis,
máquinas e materiais; preparar café, chá, chimarrão e servi-los; servir
água;  transportar  volumes;  eventualmente,  efetuar  a  entrega  e
recebimento  de  expedientes  ou  correspondências,  executar  tarefas
afins e outras que lhe sejam cometidas pelo chefe imediato, inclusive
substituindo outros funcionários.
SEGURANÇA.
SERVIÇO - Administração Geral.
SÍNTESE  DOS  DEVERES  -  fazer  os  serviços  de  segurança  dos
próprios da Casa e dos bens que se encontrem na área junto à Câmara
de Vereadores.
EXEMPLOS  DE  ATRIBUIÇÕES  -  Cuidar  do  Patrimônio  do
Legislativo, dos veículos estacionados no pátio, da movimentação de
pessoas estranhas,  bem como anotar  sempre que  algo  estranho  aos
procedimentos relativos ao trabalho legislativo, for observado.
[...]
ADMINISTRAÇÃO GERAL
[...]
ESCRITURÁRIO
[…]
ESCRITURÁRIO TRADUTOR E INTÉRPRETE DE LIBRAS
ATRIBUIÇÕES – realizar a tradução/interpretação da língua oral para
a  língua  sinalizada,  e  vice-versa,  através  da  Língua  Brasileira  de
Sinais, durante as atividades do Legislativo Municipal e em outras nas
quais se fizer necessária tais atividades; traduzir/interpretar a língua
oral  para  a  Língua  Brasileira  de  Sinais,  e  vice-versa,  de  forma
simultânea ou consecutiva, em sessões, reuniões, discursos, palestras,
debates,  conferências,  seminários,  textos,  e  outras  formas  de
comunicação, inclusive eletrônica, respeitando o respectivo contexto e
as  características culturais  das partes,  possibilitando  a comunicação
entre surdos e ouvintes; mediar situações de comunicação entre surdos
e ouvintes; interpretar, de forma fidedigna as informações veiculadas;
cumprir  as  normas  que  regulamentam  a  prática  da
interpretação/tradução em Libras; executar atividades relacionadas à
organização das sessões legislativas e solenes; executar trabalhos de
escritório que envolvam responsabilidade e capacidade de julgamento;



conhecimento  de  legislação  atinente  ao  serviço  público;  redigir
expedientes administrativos; emitir pareceres, informações; secretariar
reuniões  e  sessões,  e  lavrar  as  respectivas  atas;  fazer  registros;
proceder  as  ligações  nos  diversos  painéis;  confeccionar  folhas  de
vencimentos  e  outros  documentos  pertinentes  à  Unidade
administrativa; elaborar e preencher fichários, documentos, cartões e
arquivos;  extrair  relações;  calcular  remunerações,  vantagens
financeiras  e  descontos  determinados  por  lei;  operar  com máquina
registradora  e  de  contabilidade;  auxiliar  na  escrituração  de  livros
contábeis;  registrar  frequência  de  funcionários,  fazendo  as
comunicações decorrentes;  realizar coletas de preços e de materiais
que  possam  ser  adquiridos  sem  concorrência,  na  modalidade  de
adiantamento,  bem como,  de consertos  em móveis e equipamentos;
auxiliar no trabalho de aperfeiçoamento de rotinas; realizar trabalhos
complexos de datilografia e/ou digitação; proceder à conferência dos
trabalhos  executados;  lavrar  termos  de  contrato;  executar  outras
tarefas afins por determinação superior.
ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
ATRIBUIÇÕES  –  planejar,  coordenar  e  executar  as  atividades  de
criação,  análise,  finalização  e  divulgação  do  material  de  imprensa;
organizar e supervisionar a confecção de inserções, matérias e textos a
serem divulgados pelos veículos de comunicação, inclusive em meios
digitais;  atuar em cooperação com os agentes de cerimonial;  emitir
relatórios  e pareceres relativos aos serviços de comunicação social;
assessorar na elaboração de matérias jornalísticas sobre os trabalhos
do Legislativo a serem veiculadas em rádios, jornais, televisão e meios
eletrônicos  de  comunicação;  assessorar  na  realização  de  eventos
promovidos  pelo  Legislativo  Municipal,  especialmente  as  Sessões
Solenes; apresentar protocolo; executar atividades de criação, análise,
finalização e divulgação do material de imprensa a ser veiculado pelos
órgãos  de comunicação;  criar  e  supervisionar  inserções,  matérias  e
textos e promover a transmissão dos trabalhos legislativos; executar e
supervisionar  a  edição  e  construção  de  conteúdos  audiovisuais;
assessorar na elaboração de matérias jornalísticas sobre os trabalhos
do Parlamento; produzir e apresentar programas e noticiários no canal
televisivo  do  Legislativo;  executar  a  clipagem,  armazenamento  e
arquivo  dos  conteúdos  produzidos  no  âmbito  do  legislativo,  nos
termos da legislação pertinente em vigor; tanto o material de imprensa
como eventuais direitos autorais, de criação e produção decorrentes do
exercício da função pertencem ao Legislativo Municipal; o ocupante
do  cargo  de  assessor  de  comunicação  social  é  responsável  pelos
materiais e conteúdos  veiculados em razão do exercício da função;
cumprir e fazer cumprir outras tarefas afins por determinação superior.
CIÊNCIAS ECONÔMICAS, CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVAS.
[...]
Art.  7º  -  As  despesas  decorrentes  desta  Lei  correrão  à  conta  das
dotações específicas para gastos com pessoal da Câmara Municipal.
Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

Portarias
1807 – Averba na ficha func. de Lucimara Tussi Salton, o tempo de
serviço público de 02A, 06M e 03D e o tempo de serviço privado de
04A, 05M e 02D.
1809  –  Det.  abertura  de  sindicância  para  apurar  fatos  e
responsabilidades quanto a conduta de servidor, e designa comissão
competente a proceder.
1778, 1798 a 1804, 1806, 1815 a 1817 – Aut. Viagem: Edson Pery
Maciel,  a  Soledade,  coleta  externa;  Sergio  Vieira,  a  Carazinho,
conduzir  psicóloga;  Gilson  Teixeira,  a  Porto  Alegre,  conduzir
pacientes;  Luciano  Ribas  Fortes,  Wagner  Pacheco,  a  Canoas,  1º
Encontro de Conselhos Municipais de Políticas Culturais, sem ônus;
Jucemara  de  Britto  Rosa,  Antonio  Carlos  de  Barros,  a  Pontão,



acompanhar familiar e criança; Edinilson L. A. Nascimento, a Santo
Ângelo,  Simpósio  das Juntas  de  Serviço  Militar;  Alaer  Miranda,  a
Porto  Alegre,  transporte  de amostras biológicas ao LACEN; Sergio
Vieira da Costa, a Caxias do Sul, conduzir paciente; Adilson Geraldo
Camargo, a Erechim, manutenção de maca retrátil; Gilvan batistti, a
Porto  Alegre,  conduzir  pacientes;  Gilson  Teixeira,  a  Porto  Alegre,
conduzir pacientes; Marcio Ferrão, a Sertão, conduzir paciente.
1818 – Averba na ficha func. de Rivelino Antonio Canei, tempo de
serviço privado de 05A, 05M e 18D.
1819 a 1821,  1824 a 1826 – Aut. Viagem: Claudete Doto,  Marcos
Vedoy, a Porto Alegre, reunião do Catesto; Claudete Doro, Marcos
Vedoy,  Alexandra Mazzoca,  Daniela  da Luz,  a Camargo,  coleta de
medula  óssea;  Claudete  Doro,  Marcos  Vedoy,  Alexandra Mazzoca,
Silvia  Bersagui,  Michele  Machado,  Andréia  Ferreira  Carla  T.  Da
Silva, Jaqueline P. R. Da Silva, Edson P. Maciel, Ivanete Dornelles,
Patrícia da Rosa, a Espumoso, coleta de sangue; Karine Knob Batistti,
a São Paulo, Encontro de Municípios contemplados com o Centro de
Iniciação ao Esporte; Raquel Rubio Ferão, a Porto Alegre, Encontro
Estadual dos Gabinetes de Gestão Integrada; Juliano Roso, a Brasília,
agenda junto aos Ministérios p/ captação de recursos.

Luciano Palma de Azevedo – Prefeito Municipal
Marlise Lamaison Soares – Sec. de Administração


