
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO
LEI N° 5.063 de 15 de abril de 2014

(Do Poder Executivo Municipal)
ESTABELECE  O  ÍNDICE  PARA  REVISÃO  GERAL
ANUAL DOS VENCIMENTOS, SALÁRIOS, PROVENTOS,
PENSÕES,  DIÁRIAS,  FUNÇÕES  GRATIFICADAS  E
VALE-ALIMENTAÇÃO  DOS  SERVIDORES  PÚBLICOS
MUNICIPAIS  DA  ADMINISTRAÇÃO  DIRETA  E
INDIRETA  E  DOS  SUBSÍDIOS  DOS  AGENTES
POLÍTICOS  DO  PODER  EXECUTIVO  E  CONCEDE
REAJUSTE, CONFORME ESPECIFICA.
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 Esta Lei estabelece o índice da revisão geral anual, de
que  trata  o  inciso  X,  parte  final,  do  Art.37  da Constituição
Federal  aplicável  aos  vencimentos,  salários,  proventos,
pensões,  diárias,  funções gratificadas e vale-alimentação dos
servidores  públicos  municipais  da  Administração  direta  e
indireta  e  aos  subsídios  dos  agentes  políticos  do  Poder
Executivo e concede reajuste, nos termos que especifica.
Art.  2º  Os  valores  dos  padrões  de  vencimentos,  salários,
funções gratificadas,  vantagens,  diárias,  proventos  e pensões
não  vinculadas  a  outros  índices,  dos  servidores  públicos
municipais da Administração Direta e Indireta ficam revisados
e reajustados em 8,32% (oito vírgula trinta e dois por cento).
Art.  3º  O  índice  a  que  se  refere  o  art.  2º  desta  Lei,  será
concedido da seguinte forma:
I – 6,32% (seis vírgula trinta e dois por cento), a contar de 1º
de abril de 2014, calculado sobre os padrões de vencimentos
vigentes no mês de março de 2014;
II - 2% (dois por vento),  a contar de 1º de agosto de 2014,
calculado sobre os padrões de vencimentos vigentes no mês de
julho de 2014.
Art. 4º O vale-alimentação dos servidores públicos municipais
da Administração direta e indireta será reajustado em 8,32%
(oito vírgula trinta e dois por cento), a contar de 1º de abril de
2014.
Art.  5º  Os  subsídios  do  Prefeito,  do  Vice-Prefeito  e  dos
Secretários  Municipais,  vigentes  no  mês de março de 2014,
ficam revisados  em 6,61%  (seis  vírgula  sessenta  e  um por
cento) relativamente à revisão anual de 2014.
Art. 6º O índice de revisão geral anual de que trata o artigo
anterior, será concedido da seguinte forma:
I – 6,32% (seis vírgula trinta e dois por cento), a contar de 1º
de abril de 2014;
II – 6,61% (seis vírgula sessenta e um por cento), a contar de
1º de agosto de 2014.
Parágrafo Único - Os percentuais previstos nos incisos I e II
desse  artigo  serão  calculados  sobre  o  valor  dos  subsídios
vigentes no mês de março de 2014, de forma não cumulativa.
Art. 7º As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta das
dotações próprias do orçamento do Município.
Art.  8º  Esta  lei  entra  em vigor  na  data  de  sua  publicação,
produzindo efeitos a partir de 1º de abril de 2014.

Lei Complementar nº 360 de 15 de abril de 2014
(Da Mesa Diretora)

ESTABELECE ÍNDICE DE REVISÃO GERAL ANUAL E
DE REAJUSTE DOS VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES,
AUXÍLIOS,  DIÁRIAS,  PROVENTOS,  PENSÕES,
FUNÇÕES GRATIFICADAS E DEMAIS  VANTAGENS E
PARCELAS  PECUNIÁRIAS  PERCEBIDAS  PELOS
SERVIDORES  DA  CÂMARA  MUNICIPAL  DE  PASSO



FUNDO, FIXA VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO 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 Esta lei estabelece índice de revisão e de reajuste dos
valores  dos  padrões  de  vencimentos,  das  gratificações,
auxílios,  diárias,  proventos,  pensões,  funções  gratificadas  e
demais  vantagens  e  parcelas  pecuniárias  percebidas  pelos
servidores  da Câmara Municipal  de Passo Fundo,  fixa novo
valor  para  o  auxílio  alimentação  no  âmbito  do  Poder
Legislativo Municipal e altera a redação do caput do artigo 31
da Lei Complementar 155, de 31 de dezembro de 2005.
Art.  2º  Os  valores  dos  padrões  de  vencimentos,  das
gratificações,  auxílios,  diárias,  proventos,  pensões,  funções
gratificadas  e  demais  vantagens  e  parcelas  pecuniárias
percebidas  pelos  servidores  da  Câmara  Municipal  de  Passo
Fundo ficam reajustados e revisados em 8,32% (oito vírgula
trinta e dois por cento).
Art.  3º  O  valor  diário  do  auxílio  alimentação  devido  aos
servidores do Legislativo Municipal fica fixado em R$ 33,57
(trinta e três reais e cinquenta e sete centavos), a partir de 1º de
abril de 2014.
Art. 4º O caput do artigo 31 da Lei Complementar 155, de 31
de dezembro de 2005, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 31. O Programa de alimentação, de caráter indenizatório,
compreende a percepção de auxílio alimentação pecuniário no
valor diário de R$ 33,57 (trinta e três reais e cinquenta e sete
centavos), a ser pago em espécie, no dia 15 (quinze) de cada
mês,  e calculado por  dia de trabalho  exercido de segunda à
sexta-feira. [...]
Art. 5º As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta das
dotações específicas de gastos com pessoal e do programa de
alimentação dos servidores públicos municipais da Câmara de
Vereadores de Passo Fundo.
Art.  6º  Esta  lei  entra  em vigor  na  data  de  sua  publicação,
produzindo efeitos a partir de 1º de abril de 2014.

DECRETO Nº 047/2014
AUTORIZA  A  EXPEDIÇÃO  DE  LICENÇA  PARA  A
CONSTRUÇÃO  NOS  LOTES  DOS  LOTEAMENTOS
CANAÃ  I  e  II,  DE  PROPRIEDADE  DO  GRUPO  DE
MULHERES  UNIDOS  VENCEREMOS,  E  DÁ  OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PASSO FUNDO, no uso de
suas  atribuições  legais,  na  forma  do  artigo  110,  inciso
XXXVII,  da  Lei  Orgânica  do  Município,  da  Lei
Complementar  nº  170/2006  e  230/2009,  e  considerando  as
informações e pareceres constantes nos processos nº 2013/87,
2013/89, 2014/8653 e 2014/8654, D E C R E T A:
Art.  1º  Fica  autorizada  a  expedição  de  licenças  para  a
construção nos lotes dos LOTEAMENTOS CANAÃ I e II, de
propriedade  de  GRUPO  DE  MULHERES  UNIDOS
VENCEREMOS,  objeto  das  matrículas  nº  110.707  até
110.823 (Canaã I) e matrículas nº  110.842 até 110.934 (Canaã
II),  Ficha  01,  Livro  nº  02,  do  Registro  Geral  do  Ofício  do
Registro  de  Imóveis  de  Passo  Fundo  –  RS,  consoante  o
despacho  nº  05  do  Sr.  Prefeito  Municipal  nos  autos
administrativos nº 2014/8653.
Art.  2º  Este  Decreto  entrará  em  vigor  na  data  de  sua
publicação.

Luciano Palma de Azevedo - Prefeito Municipal



AUTORIZAÇÃO Nº 138/2014

Ao Jornal
“O NACIONAL”
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Autorizo a publicação dos seguintes atos, em corpo 6 (seis)
 para todo o texto, nos termos da proposta aprovada: 
 
 

• Leis 5063 e LC 360
• Decreto 47/14

                        Passo Fundo, 15 de abril de 2014.

MARLISE LAMAISON SOARES
Secretária de Administração
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