
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO
COMUNICADO

O Poder Executivo Municipal de Passo Fundo, em atendimento a lei
federal  nº  9.452,  de  20  de  março  de  1997,  informa  aos  partidos
políticos,  sindicatos  e  associações,  o  recebimento  dos  seguintes
recursos:
ASSISTENCIA SOCIAL

• Sentinela em 20/11/14 – R$ 4.400,00
• PSE/Idoso/PSE Abrigo em 20/11/14 – R$ 25.000,00
• Prog.  Apoio  Pes.  Port.  Def.  Física  em  20/11/14  –  R$

15.078,03
• FMAS Acessuas em 20/11/14 – R$ 72.402,00

SOLICITAÇÃO DE COMPARECIMENTO
A Secretaria de Habitação solicita que compareçam na Secretaria, na
Rua Teixeira Soares,  625 (antigo Quartel  do Exército),  as senhoras
abaixo  para  tratar  de  assuntos  de  seu  interesse,  no  prazo  de  15
(quinze) dias a contar da publicação desta, das 14 às 18 horas no Setor
de Assistência Social e Gabinete do Secretário:

• FATIMA PADILHA BENDRE – RG 5105925308
• DANIELA RODRIGUES FONTOURA – RG 3097271609

LEI N° 5.097 de 17 de novembro de  2014
(Do Poder Executivo Municipal)

DISPÕE  SOBRE  A  CONTRATAÇÃO  POR  TEMPO
DETERMINADO  DE  PROFISSIONAIS  MÉDICOS  PARA
ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL
INTERESSE PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO, NOS
TERMOS  DO  INCISO  IX,  DO  ART.  37  DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
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 - Fica o Município de Passo Fundo autorizado a contratar, em
caráter temporário e emergencial, para fins de excepcional interesse
público,  profissionais  médicos  para  atender  o  Pronto  Atendimento
Pediátrico,  com  jornadas  de  trabalho  de  10,  20,  30  ou  40  horas
semanais.
Parágrafo  único  -  O  número  de  profissionais  médicos  contratados
ficará limitado ao necessário para o cumprimento de uma jornada de
até 1.170 horas mensais.
Art. 2º - A contratação será pelo período de 12 meses,  a contar da
assinatura dos contratos.
Parágrafo  único  -  O prazo  de  contratação  estabelecido  no  “caput”
desse artigo poderá ser prorrogado uma única vez e por igual período.
Art.  3º  -  O  recrutamento  do  profissional  a  ser  contratado  e  para
formação  de  cadastro  reserva,  nos  termos  desta  Lei,  será  feito
mediante processo seletivo simplificado sujeito à ampla divulgação,
inclusive através de jornais locais, prescindindo do concurso. 
Art.  4º  -  Para  os  fins  do  artigo  anterior,  o  candidato  terá  que
comprovar curso superior completo e registro no órgão de classe.
Art. 5º - O profissional contratado nos termos desta Lei será adotado o
regime  administrativo/estatutário,  nos  termos  previstos  nesta  Lei,
observada uma jornada máxima semanal de 40(quarenta) horas.
Art.  6º  -  A  remuneração  dos  profissionais  contratados  será  nas
seguintes proporções:
I – carga horária de 10horas/semanais : R$ 3.200,00;
II – carga horária de 20 horas/semanais: R$ 6.400,00;
III – carga horária de 30 horas/semanais: R$ 9.600,00;
IV – carga horária de 40 horas/semanais: R$ 12.800,00.



§ 1º - Os valores previstos neste artigo, serão reajustados nas mesmas
épocas  e  nos  mesmos  índices  concedidos  aos  servidores  públicos
municipais a título de revisão geral.
§ 2º - Os profissionais contratados não perceberão vale-transporte e
vale-refeição.
Art. 7º - O contrato firmado na forma desta lei poderá ser rescindido a
qualquer tempo, sem direito a indenização, nas seguintes hipóteses:
I – pelo término do prazo contratual;
II – pela extinção ou conclusão do projeto ou atividade contratada;
III  -  quando do provimento dos cargos por  servidores  concursados
para os casos específicos de carência de servidores;
IV – no caso de falta disciplinar cometida pelo contratado;
V – quando ocorrer insuficiência de desempenho do contratado;
VI - no caso de acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções
públicas;
VII – quando houver necessidade de redução de quadro de pessoal,
por excesso de  despesa;
VIII -  por iniciativa do contratado.
§  1º.  A extinção  do  contrato,  no  caso  do  inciso  VIII,  deverá  ser
comunicada à Administração Pública com a antecedência, mínima,  de
30 (trinta) dias.
§ 2º Havendo rescisão do contrato por uma das hipóteses previstas nos
incisos I,  II,  III,  VII ou VIII será devido ao contratado o saldo de
salário, as férias vencidas e proporcionais, acrescidas de um terço e o
13º salário proporcional.
§ 3º No caso de rescisão do contrato por uma das hipóteses previstas
nos incisos IV, V ou VI será devido ao contratado o saldo de salário,
as férias vencidas, acrescidas de um terço e o 13º salário proporcional.
Art.  8º  -  Aplica-se  ao  pessoal  contratado  nos  termos  desta  Lei  o
disposto nos arts. 49; 76; 89; 107 a 112; 113; 114 a 119; 177; 178,
incisos I a XIII, XV e XVII a XXIII;  184, incisos I a V, § 1º a 3º; 185
a 187; 190 a 193; 196 a 198; 200 a  203; 205; 206; 209  a  247 da Lei
Complementar nº 203, de 4 de julho de 2008.
§1º  O  exercício  do  trabalho  em condições  insalubres  assegura  ao
servidor contratado temporariamente a percepção de adicional de 40%
(quarenta por cento), 20% (vinte por cento) ou 10% (dez por cento),
conforme se classifiquem respectivamente, nos graus máximo, médio
e  mínimo,  calculado  sobre   o  padrão  I,  grau  A,  da  tabela  de
vencimento  dos cargos de nível básico do Quadro de Funcionários
Públicos Municipais de Passo Fundo.  
§2ºPara fins de estabelecimento do adicional de insalubridade, e ou
determinar  o  grau,  será  elaborado  laudo  técnico  de  condições
ambientais  de  trabalho  a  cargo  de  Engenheiro  de  Segurança  do
Trabalho ou Médico do Trabalho, em conformidade com a legislação
federal atinente a matéria.
§3ºO direito do adicional de insalubridade cessará com a eliminação
ou neutralização do risco a sua saúde ou integridade física.
§4ºO pessoal contratado nos termos desta Lei  terá direito à auxílio
doença,   auxílio  doença  acidentário,  salário  maternidade,  licença
paternidade e salário família, de acordo com as legislação do Regime
Geral. 
§5º Será concedida licença remunerada por: 
I - 3 (três) dias no caso de falecimento de cônjuge, companheiro (a),
pais,  sogros,  avós,  madrasta,  padrasto,  filhos,  enteados,  menor  sob
guarda e irmãos.
II – 05 (cinco) dias consecutivos no caso de casamento,  a partir da
data do evento.
Art.9º  -  Os contratos firmados na forma desta  Lei  serão segurados
pelo  Regime  Geral  da  Previdência  Social,  conforme  disposição
contida no § 13 do artigo 40 da Constituição Federal.
Art. 10 – O artigo 1º da Lei Municipal n.º 4.992, de 07 de junho de
2013 passa a vigorar com a seguinte redação:



Art.1º Fica o Município de Passo Fundo autorizado a contratar,  em
caráter temporário e emergencial, para fins de excepcional interesse
público,  médicos  em  diversas  especialidades,  para  atender  a  rede
pública de saúde primária e secundária, com jornadas de trabalho de
10,20,30 ou 40  horas semanais.
Parágrafo único. O número de médicos contratados ficará limitado ao
necessário para o cumprimento de uma jornada de até  8.830 horas
mensais.
Art. 11 - As despesas decorrentes das contratações correrão por conta
das dotações orçamentárias específicas da Secretaria de Saúde.
Art. 12 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

LEI N° 5.098 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2014
(Do Vereador Cláudio Luiz Rufa Soldá e Outros)

ALTERA  A  LEI  Nº  5.053  DE  26  DE  DEZEMBRO  DE  2013,
INCLUINDO O ARTIGO 3º-A 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 Acrescenta o Art. 3º-A à Lei nº 5.053, de 26 de dezembro de
2013, que passa a vigorar com a seguinte redação:

Art.  3º-A As  disposições  da  presente  Lei  somente  serão
aplicadas às agências lotéricas que tenham no mínimo 200m² de área
privativa e no mínimo dez caixas de atendimento.         
[...]
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 43/2014
NOTIFICANTE: MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO, pessoa jurídica
de  direito  público  interno,  com  sede  administrativa  na  Prefeitura
Municipal, na cidade de Passo Fundo, na Rua Dr. João Freitas, 75, à
vista do Processo nº 2006/06348-7,

FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou de
conhecimento tiverem que a teor da Lei n° 2.806, de 30 de setembro
de 1992, em seu artigo 4° que dispõe: 

“Art.  4° -  Na instrução probatória  do respectivo processo
administrativo,  deverão  ser  observados  os  seguintes  atos  e
procedimentos: 
(...)
III  –  notificação  por  Edital  de  eventuais  interessados  ausentes,
incertos  e  desconhecidos,  com  prazo  de  20  (vinte)  dias  para
manifestação, sob pena de revelia, em publicação única na imprensa
local;
IV  –  designação  de  audiência  para  tomada  de  depoimento  do
interessado e das testemunhas, a fim de justificar a ocupação.”

Será realizado na sala de reuniões da Secretaria da Fazenda,
localizada  junto  ao  endereço  do  paço  municipal  na  Rua  Dr.  João
Freitas,  75,  às  14  horas,  pela  Comissão  Permanente  de  Inquérito
Administrativo,  audiência  de  justificação,  devendo  os  interessados
manifestarem-se sob pena de revelia. 

DESCRIÇÃO DO BEM:
“UM LOTE DE TERRENO URBANO, com área superficial

de 815,00 m2, situado no centro, nesta cidade, com frente para a rua
Capitão  Eleutério,  distante  20,50  metros  da-rua  Independência,  no
quarteirão formado por esta e mais as ruas Moron e Fagundes dos
Reis, sendo que estão escriturados em nome da Igreja Adventista do
Sétimo Dia, remascendo uma área de 11,00m2, partindo do norte em
direção sul segue por uma linha de 11,00m, deste ponto segue rumo
leste por uma linha 1,00m, segue novamente do norte para o sul uma
linha 5,30m, até encontrar a divisa com o lote lindeiro (Egon Machry
ou Emilio Buaes) ao SUL,  com a Egon Machry ou Emilio Buaes,



onde  mede  1,00m;  ao  LESTE,  com propriedade  do  Sr.  Belarmino
Cozer ou Felipe Marques, onde mede 16420m.”

INTERESSADO: EDERSON COSTA JACINTO – IGREJA
ADVENTISTA DO 7º DIAS

DATA DA AUDIÊNCIA : 18 de dezembro de 2014
LOCAL: Paço Municipal, na Rua Dr. João Freitas, 75, às 14

horas pela Comissão Permanente de Inquérito Administrativo.
Lei n° 2806, de 30 de setembro de 1992, art. 4°, Inc. II. E para que
chegue ao conhecimento de todos, passa-se o presente Edital que será
afixado no local de costume e publicado na forma da Lei. 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 44/2014
NOTIFICANTE: MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO, pessoa jurídica
de  direito  público  interno,  com  sede  administrativa  na  Prefeitura
Municipal, na cidade de Passo Fundo, na Rua Dr. João Freitas, 75, à
vista do Processo nº 2012/21311,

FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou de
conhecimento tiverem que a teor da Lei n° 2.806, de 30 de setembro
de 1992, em seu artigo 4° que dispõe: 

“Art.  4° -  Na instrução probatória  do respectivo processo
administrativo,  deverão  ser  observados  os  seguintes  atos  e
procedimentos: 
(...)
III  –  notificação  por  Edital  de  eventuais  interessados  ausentes,
incertos  e  desconhecidos,  com  prazo  de  20  (vinte)  dias  para
manifestação, sob pena de revelia, em publicação única na imprensa
local;
IV  –  designação  de  audiência  para  tomada  de  depoimento  do
interessado e das testemunhas, a fim de justificar a ocupação.”

Será realizado na sala de reuniões da Secretaria da Fazenda,
localizada  junto  ao  endereço  do  paço  municipal  na  Rua  Dr.  João
Freitas,  75,  às  14  horas,  pela  Comissão  Permanente  de  Inquérito
Administrativo,  audiência  de  justificação,  devendo  os  interessados
manifestarem-se sob pena de revelia. 

DESCRIÇÃO DO BEM:
“UM LOTE DE TERRENO URBANO, com área superficial

de 477,75 m2, situado nesta cidade, com frente para a rua Benjamin
Constant, no quarteirão formado por esta e mais as ruas Uruguai, Lava
Pés,  e Fagundes dos Reis, distando 67,00 m da esquina com a rua
Uruguai,  confrontando e  medindo:  ao NORTE,  com lote  de Vilson
Salles, onde mede 45,50 m; ao SUL, com lote de José Pelicioli, onde
mede  45,50m;  ao  LESTE,  onde  faz  frente  com  a  ua  Benjamin
Constant, onde mede 10,50 m, e, ao OESTE, com propriedade do Sr.
Raimundo Tagliari, onde mede 10,50m.”

INTERESSADO: SADY MUNIZ AMARANTE
DATA DA AUDIÊNCIA : 18 de dezembro de 2014
LOCAL: Paço Municipal, na Rua Dr. João Freitas, 75, às 14

horas pela Comissão Permanente de Inquérito Administrativo.
Lei n° 2806, de 30 de setembro de 1992, art. 4°, Inc. II. E para que
chegue ao conhecimento de todos, passa-se o presente Edital que será
afixado no local de costume e publicado na forma da Lei. 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 45/2014
NOTIFICANTE: MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO, pessoa jurídica
de  direito  público  interno,  com  sede  administrativa  na  Prefeitura
Municipal, na cidade de Passo Fundo, na Rua Dr. João Freitas, 75, à
vista do Processo nº 2011/30992,

FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou de
conhecimento tiverem que a teor da Lei n° 2.806, de 30 de setembro
de 1992, em seu artigo 4° que dispõe: 

“Art.  4° -  Na instrução probatória  do respectivo processo
administrativo,  deverão  ser  observados  os  seguintes  atos  e
procedimentos: 



(...)
III  –  notificação  por  Edital  de  eventuais  interessados  ausentes,
incertos  e  desconhecidos,  com  prazo  de  20  (vinte)  dias  para
manifestação, sob pena de revelia, em publicação única na imprensa
local;
IV  –  designação  de  audiência  para  tomada  de  depoimento  do
interessado e das testemunhas, a fim de justificar a ocupação.”

Será realizado na sala de reuniões da Secretaria da Fazenda,
localizada  junto  ao  endereço  do  paço  municipal  na  Rua  Dr.  João
Freitas,  75,  às  14  horas,  pela  Comissão  Permanente  de  Inquérito
Administrativo,  audiência  de  justificação,  devendo  os  interessados
manifestarem-se sob pena de revelia. 

DESCRIÇÃO DO BEM:
“UM LOTE DE TERRENO URBANO, com área superficial

de 652,40 m2, situado no centro, nesta cidade, com frente para a rua
Independência, no quarteirão formado por esta e mais as ruas 10 de
abril, Moron e Capitão Araújo, confrontando e medindo: ao NORTE,
com lote da sra. Madalena Isaias, onde mede 12,30 ao SUL, com a
rua Independência,  onde mede 11,00m; ao LESTE, onde faz frente
com sra. Etelvina Silvestrin, onde mede 56,80m, e, ao OESTE, com o
lote da sra. Aurora Silvestri Tedesco, onde mede 56,00m.”

INTERESSADO: EUNICE NUNES SILVESTRIN
DATA DA AUDIÊNCIA: 18 de dezembro de 2014
LOCAL: Paço Municipal, na Rua Dr. João Freitas, 75, às 14

horas pela Comissão Permanente de Inquérito Administrativo.
Lei n° 2806, de 30 de setembro de 1992, art. 4°, Inc. II. E para que
chegue ao conhecimento de todos, passa-se o presente Edital que será
afixado no local de costume e publicado na forma da Lei. 

PORTARIAS
1617, 1647, 1648, 1670, 1674, 1675 – Aut. Viagem: Marcio Ferrão, a
Sertão/Carazinho,  buscar  paciente;  Itamar  dos  Santos  Vieira,  a
Carazinho, encaminhar veiculo a oficina; Darlan Ramos a Carazinho,
acompanhar  caminhão  a  oficina;  Alaer  Miranda,  a  Porto  Alegre,
transporte  de  amostras  biológicas;  Jader  Vieira,  a  Santo  Ângelo,
conduzir paciente; Gilvan Batistti, a Lajeado, conduzir pacientes.
1696  –  Altera  a  Port.  397/13  e  nomeia  integrantes  do  Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – COMDICA,
em substituição.
1698 – Nomeia integrantes da Comissão do Serviço de Informação ao
Cidadão – SIC, nos termos da Lei nº 5.031 de 11 de novembro de
2013.
1703 e 1704 – Aut. Viagem: Marcos Antonio Vedoy, a Porto Alegre,
levar amostras; Alexandra Mazzoca, Daniela da Luz, Marcos Vedoy, a
Nonoai, coleta de medula.
1717 – Altera a Port.  504/13 e nomeia os integrantes do Conselho
Municipal do Idoso – COMUI, em substituição.
1727 – Concede progressão a Paulo Roberto da Silva, Grau E p/ F, a/c
28.10.13.

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


