
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO
Aviso de Licitação

Modalidade:  TOMADA DE PREÇOS  nº  02/2014.  Tipo:  MENOR 
PREÇO “GLOBAL”. Objeto: Manutenção de extintores de incêndio, 
fornecimento e instalação de sinalização de emergência, extintores de 
incêndio e blocos de iluminação de emergência, com o fornecimento 
dos materiais  e da mão de obra  necessários.  Abertura:  30/01/2014, 
14h. Edital: Coordenadoria de Licitações e Contratos,  Rua Dr. João 
Freitas, 75, Passo Fundo/RS ou no site: www.pmpf.rs.gov.br.

DECRETO Nº 001/2014
REGULAMENTA O ARTIGO 7º DA LEI COMPLEMENTAR N.º 
109, DE 08 DE JANEIRO DE 2003, QUE ESTABELECE A POLÍTI-
CA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO DA PESSOA COM DEFICI-
ÊNCIA.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PASSO FUNDO,  no  uso  de suas 
atribuições legais, de acordo com o que dispõe o inciso VIII do art. 
110 da Lei Orgânica Municipal,
DECRETA:
Art.1º. Na promoção da acessibilidade, serão observadas as regras ge-
rais  previstas pela  Lei  Complementar  n.º  109,  de  08  de janeiro  de 
2003 e por este Decreto,  complementadas pelas normas técnicas da 
ABNT, bem como pela Lei Federal n. 10.048/2000, Decreto Federal 
n.º 5.296/2004 e as demais referências normativas e legais vinculadas 
ao tema acessibilidade 
Art.2º A concepção e a implantação dos projetos arquitetônicos e ur-
banísticos devem atender aos princípios do desenho universal, tendo 
como  referências  básicas  as  normas  técnicas  de  acessibilidade  da 
ABNT, a legislação específica e as regras contidas neste Decreto.
Art.3º A construção, reforma ou ampliação de edificações de uso pú-
blico ou coletivo, ou a mudança de destinação para estes tipos de edi-
ficação, deverão ser executadas de modo que sejam ou se tornem aces-
síveis à pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida.
Art.4º Para a aprovação ou licenciamento ou emissão de certificado de 
conclusão de projeto arquitetônico ou urbanístico deverá ser atestado 
o atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técni-
cas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e neste De-
creto.
Art. 5º Para concessão de alvará de funcionamento ou sua renovação 
para qualquer atividade, devem ser observadas e certificadas as regras 
de acessibilidade  previstas  neste  Decreto  e  nas  normas técnicas  de 
acessibilidade da ABNT.
Art.6º Para emissão de carta de "habite-se" ou habilitação equivalente 
e para sua renovação, quando esta tiver sido emitida anteriormente às 
exigências de acessibilidade contidas na legislação específica, devem 
ser observadas e certificadas as regras de acessibilidade previstas neste 
Decreto e nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT.
Art.7º As edificações existentes que sofrerem reforma ou outras inter-
venções que modifiquem a condição de acessibilidade no passeio de-
verão  ser  licenciadas  pela  Secretaria  de  Obras  e  acompanhadas  de 
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).
Art.  8º  A construção de edificações de uso privado multifamiliar e 
unifamiliar em condomínio habitacional e a construção, a ampliação 
ou a reforma de edificações de uso coletivo devem atender aos precei-
tos da acessibilidade na interligação de todas as partes abertas de uso 
comum, conforme os padrões das normas técnicas da ABNT e as de-
mais referências normativas e legais vinculadas ao tema acessibilida-
de.
Art. 9º A construção, a ampliação ou a reforma de edificações de uso 
público devem garantir acesso ao seu interior pela entrada principal, 
livre de barreiras que impeçam ou dificultem a sua acessibilidade.
Parágrafo único. No caso das edificações de uso público já existentes, 
pelo menos 1 (um) dos acessos ao seu interior deverá ser adaptado, 
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conforme disposto no caput deste artigo, para garantir acessibilidade 
às pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida.
Art.10. Na construção, na ampliação ou na reforma das edificações de 
uso público ou de uso coletivo, os desníveis das áreas de circulação 
externas serão transpostos por meio de rampa ou equipamento de des-
locamento vertical, em caso de não ser possível outro acesso mais cô-
modo para pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, con-
forme estabelecido nas normas técnicas da ABNT e nas demais refe-
rências normativas e legais vinculadas ao tema acessibilidade.
Art.11. Nos espaços externos de acesso às edificações de uso público 
ou de uso coletivo, é obrigatória a existência de sinalização ambiental 
para orientação de pessoas com deficiência, em conformidade com as 
normas técnicas da ABNT e as demais referências normativas e legais 
vinculadas ao tema acessibilidade.
Art. 12. Os edifícios de uso privado, em que seja obrigatória a instala-
ção de elevadores, deverão ao serem construídos, ampliados ou refor-
mados atender aos seguintes requisitos mínimos de acessibilidade:
I - percurso acessível, que comunique as unidades habitacionais com o 
exterior e com as dependências de uso comum;
II - percurso acessível que una a edificação à via pública, às edifica-
ções e aos serviços anexos de uso comum e aos edifícios vizinhos;
III - cabine do elevador e respectiva porta de entrada acessíveis para 
pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida.
Art. 13. Os edifícios a serem construídos, ampliados ou reformados, 
com mais de um pavimento, à exceção das habitações unifamiliares, e 
que não estejam obrigados à instalação de elevador, deverão dispor de 
especificações técnicas e de projeto que facilitem a instalação de um 
elevador adaptado, devendo os demais elementos de uso comum des-
tes edifícios atender aos requisitos de acessibilidade.
Art.  14.  Os proprietários  ou  responsáveis  por  imóveis,  públicos  ou 
privados, com ou sem edificações, terão o prazo de 24(vinte e quatro) 
meses para  realizar  as adequações,  contados  da data da publicação 
deste Decreto.
Art.15. Os programas e os projetos municipais de desenvolvimento ur-
bano, de urbanização, de revitalização, de recuperação ou de reabilita-
ção  incluirão  ações destinadas  à  adaptação  e  à  adequação  exigidas 
neste Decreto.
Art.16. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

DECRETO Nº 005/2014
ALTERA O DECRETO N° 54/13 DE PRORROGAÇÃO DO REGI-
ME DA JORNADA ÚNICA DE TRABALHO NO ÂMBITO DOS 
ÓRGÃOS MUNICIPAIS  DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA,  PRE-
VISTA NO DECRETO Nº 200/2012 E DÁ OUTRAS PROVIDÊN-
CIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PASSO FUNDO,  no  uso  de suas 
atribuições legais, de acordo com o disposto no inciso VIII do art. 110 
da Lei Orgânica do Município, e
CONSIDERANDO que os professores correspondem a 40% do qua-
dro de servidores;
CONSIDERANDO que as 63 escolas municipais estão funcionando 
em dois turnos, devendo a Secretaria de Educação prestar atendimento 
em horário compatível;
DECRETA:
Art. 1º O § 1° do Artigo 1° do Decreto n° 54 de 23 de abril de 2013, 
passa a vigorar com a seguinte redação:
§ 1º As Secretarias de Saúde e de Cidadania e Assistência Social po-
derão  determinar,  a  critério  da  necessidade,  os  serviços  que  serão 
prestados em jornada única e em horário diverso do constante no “ca-
put” deste artigo, considerando a essencialidade dos mesmos para a 
população. 
Art. 2º Acrescenta o § 4° ao Artigo 1° do Decreto n° 54 de 23 de abril 
de 2013:



§ 4º A Secretaria de Educação não adotará o regime de jornada única 
previsto no presente Decreto, considerando a necessidade de acesso 
permanente à Secretaria.
Art. 3º Fica revogado o Art. 2° do Decreto n° 54 de 23 de abril de 
2013.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PORTARIAS 2013
2006 – Promove professores de educação infantil, a/c 15.10.13.
2007 – promove professores de ensino fundamental a/c 15/10/13.

PORTARIAS 2014
001 – Concede LP em dinheiro a div. servidores.
002 – Averba na ficha func. de Gilmar de Assis Euzébio, tempo de 
serviço público de 01 A, 05M e 16D, e o tempo de serviço privado de 
06A, 08M e 13D.
003 – Revoga a Port. 1443/13 e averba na ficha func. de Ezilda de Fá-
tima T. Alves, o tempo de serviço público de 05M e 25D e o tempo 
privado de 04A, 06M e 18D.
004 – Averba na ficha func. de Silvia Monteiro, o tempo privado de 
11A e 23D.
005 – Revoga a Port. 1131/10 e averba na ficha func. de Geni Cappel-
lari o tempo público de 04A, 07M e 03D.
006  –  Conc.  Ad  de  escolaridade  a  Lais  Rigon  Pomatti,  10%  a/c 
08/11/13, e a Romário Odil da Rocha Santos, 10% a/c 07/11/13.
007 – Conc. Ad. Trienal a Anderson Ferreira de Camargo, 21%, a/c 
18.12.13.
008 a 010 e 014 a 016 – Aut. Viagem: Jader Saremba, a Porto Alegre, 
Alaer Miranda, a Porto Alegre, Gilson Teixeira, a Porto Alegre, Jader 
Vieira, a Porto Alegre, Jerônimo Vieira, a Sertão, Robson Picolotto, a 
Porto Alegre.
011 – Revoga a cedência de Anderson Luis Correa Moreira, e revoga 
FG-2, SEG, a/c 31.12.13.

LUCIANO PALMA DE AZEVEDO– Pref. Municipal 
MARLISE L. SOARES - Secret. de Administração  


