
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO
LEI COMPLEMENTAR Nº 365 DE 27 DE JUNHO DE 2014
(Do Poder Executivo Municipal)
ALTERA OS ARTIGO 3º, ARTIGO 4º, OS INCISO I DOS
ARTIGOS 9º E 10 , OS INCISOS I, II, III E IV E OS §§ 1º,
2ºE 3º DO ARTIGO 12  E O ARTIGO 13 TODOS DA LEI
COMPLEMENTAR N.º  297,  DE  14  DE DEZEMBRO  DE
2011  E  ALTERA  DISPOSITIVOS  DA  LEI
COMPLEMENTAR  N.º  165,  DE  25  DE  SETEMBRO  DE
2006 E DA LEI N.º 4.378, DE 10 DE JANEIRO DE 2007.
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. 1° Esta Lei destina-se a alteração dos artigo 3º, artigo 4º,
os inciso I dos artigos 9º e 10 , os incisos I, II, III E IV e os §§
1º,  2ºe  3º  do  artigo  12   e  o  artigo  13  todos  da  Lei
Complementar n.º  297,  de 14 de dezembro de 2011 e altera
dispositivos da Lei Complementar n.º 165, de 25 de setembro
de 2006 e da Lei n.º 4.378, de 10 de janeiro de 2007.
Art.2º  O artigo  3º  da  Lei  Complementar  n.º  297,  de  14  de
dezembro de 2011 passa a vigorar com a seguinte redação:
Art.  3º  É  o  seguinte  o  quadro  cargo  em  comissão  de
Assessoramento da Administração Direta: 

DENOMINAÇÃO CARGA HORÁRIA CÓDIGO QUANT.

Assessor Especial
dos Conselhos

35 horas/semanais AEC 1

Assessor Superior 35 horas semanais CC6 9

Assessor de
Gabinete 

35 horas/semanais CC6 15

Assessor de
Gabinete 

17h e 30min/semanais CC6 11

Assessor de Gestão 35 horas/semanais CC5 1

Assessor Especial II 35 horas/semanais CC4 2

Assessor Especial I 35 horas/semanais CC3 16

Auxiliar Técnico II 35 horas/semanais CC2 10

Auxiliar Técnico I 35 horas/semanais CC1 4

Art.3º  O artigo  4º  da  Lei  Complementar  n.º  297,  de  14  de
dezembro de 2011 passa a vigorar com a seguinte redação:
Art.  4º  É  o  seguinte  o  Quadro  de  Cargos  de  Direção  da
Administração  Direta,  ocupados,  no  mínimo,  por  50%
(cinquenta  por  cento)  por  servidores  de  carreira,  através  de
funções gratificadas, em cada nível de direção: 

DENOMINAÇÃO CARGA
HORÁRIA

CÓDIGO QUANTI
DADE

Diretores de 
Departamento

35 h/semanais FG4/FGS4/CC
D3

8

Coordenadores de 
Coordenadoria

35 h/semanais FG3/FGS3/CC
D2

76

Chefes de Núcleo 35 h/semanais FG2/FGS2/CC 132



D1

§  1º  Os  cargos  e  funções  previstas  no  “caput”  deste  artigo
poderão ser providos alternativamente sob a forma de função
gratificada -FG, função gratificada superior  – FGS ou cargo
em comissão – CCD.
§  2º  As  atribuições  de  Coordenador  de  Coordenadoria  de
Administração  e  Planejamento  das  secretarias  Municipais  e
órgãos  correlatos  serão  exercidos  por  servidor  efetivo,
mediante função gratificada.
§ 3º Ao Departamento de Ouvidoria aplicar-se-á as disposições
constantes da lei que os instituiu, Lei Municipal nº 3.811/01,
acaso inexistente lei específica. 
Art.4º O inciso I do artigo 9º da Lei Complementar n.º 297, de
14  de  dezembro  de  2011   passa  a  vigorar  com a  seguinte
redação:
Art.9ºAs  atribuições  básicas  e  requisitos  mínimos  para  o
provimento da Função Gratificada ou do Cargo em Comissão
de Coordenador de Coordenadoria, são:
I - atribuições básicas:
a)  exercer,  sob  a  coordenação  do  Secretário  Municipal,  a
direção-geral das atividades da Secretaria;
b)  analisar os expedientes  relativos à Secretaria e despachar
diretamente com o Secretário;
d)  auxiliar  na  coordenação  dos  Núcleos  responsáveis  pela
execução  das  ações  programáticas  e  gestão  dos  sistemas  e
projetos da Secretaria;
e) auxiliar o Secretário no controle dos resultados das ações da
Secretaria em relação ao planejamento e recursos utilizados;
t)  coordenar  a  elaboração  da  proposta  orçamentária  da
Secretaria; 
g) desempenhar outras tarefas compatíveis com a posição e as
determinadas pelo Secretário.
Art.5º O inciso I do art. 10 da Lei Complementar n.º 297, de
14  de  dezembro  de  2011  passa  a  vigorar   com a  seguinte
redação:
Art.10.  As  atribuições  básicas  e  requisitos  mínimos  para  o
provimento da Função Gratificada ou do Cargo em Comissão
de Chefe de Núcleo são:
I - São atribuições básicas: 
a) chefiar, de acordo com as diretrizes político-administrativas
determinadas  pelo  Secretário,  os  servidores  públicos
participando e instruindo os mesmos no desenvolvimento das
atividades da Secretaria;
b) cumprir e fazer cumprir todas as determinações de ordem
superior;
c) gestionar  junto à Coordenadoria,  em nome do Secretário,
toda  e  qualquer  reivindicação  para  atendimento  das
necessidades da Secretaria;.
d)  desempenhar outras tarefas compatíveis com a posição e as
determinadas pelo Secretário;
Art.6º Os incisos I, II, III, IV e  V e os §§ 1º , 2º e 3ºtodos do
artigo 12 da Lei Complementar n.º 297, de 14 de dezembro de
2011 passam a vigorar com a seguinte redação:
Art.12. (…)
I – O Assessor de Gabinete, vinculado diretamente ao Prefeito
ou ao Secretário, terá as seguintes atribuições:
a)  assessorar  o  Prefeito  ou  o  Secretário  de  acordo  com as
diretrizes político-administrativas determinadas pelos referidos
agentes políticos;
b) acompanhar  o Prefeito  ou Secretário em atos internos ou
externos com a finalidade de auxiliá-los; 
c)executar  outras  atribuições  correlatas,  conforme
determinação superior. 



II – O Assessor de Gestão, vinculado diretamente ao Prefeito
Municipal, terá as seguintes atribuições:
a) assessorar o Prefeito em assuntos de natureza política e de
operações dos serviços da administração direta municipal;
b)  preparar  relatórios  e  análises  para  avaliação  de
performances de órgãos municipais e suas divisões de acordo
com as diretrizes determinadas pelo Prefeito;
c)  executar  atividades  assemelhadas  e  afins,  quando
determinadas pelo Prefeito.
III  –  O  Assessor  Especial  II,  vinculado  diretamente  ao
Secretário Municipal, terá as seguintes atribuições:
a) atuar no assessoramento à gestão de atividades cotidianas
determinadas pelo Secretário Municipal;
b) participar de comissões de estudo e grupos de trabalhos e
colegiados, sob a coordenação do Secretário Municipal;
IV  –  O  Assessor  Especial  I,  vinculado  diretamente  ao
Secretário Municipal, terá as seguintes atribuições:
a)  assessorar  o  Secretário  Municipal  no  exame  de  assuntos
variados,  como  propostas,  projetos  e  anteprojetos,
representações e outros submetidos à sua apreciação
b) atuar na elaboração de estudos, no preparo de informações,
pareceres e notas por determinação do Secretário;
c)  executar  atividades  assemelhadas  e  afins,  quando
determinadas pelo Secretário Municipal.
V  –  O  Auxiliar  Técnico  II,  vinculado  diretamente  ao
Secretário, terá as seguintes atribuições:
a)  auxiliar  o  Secretário  Municipal  no  planejamento,
organização, direção e controles estratégicos;
b)  acompanhar  o  secretário  municipal  em  reuniões,
assembleias, e outros eventos;
c)  executar  outras  atribuições  correlatas,  conforme
determinação  do Secretário Municipal
(…)
§1º  Os  cargos  em  comissão  de  Assessor  de  Gabinete  e
Assessor de Gestão terão como requisito mínimo a formação
ensino superior.
§2ºOs cargos em comissão de Assessor Especial I e II  terão
como requisito mínimo a formação ensino médio completo.
§3º Os cargos em comissão previstos de Auxiliar Técnico I e II
terão como requisito mínimo a formação ensino fundamental
completo.
Art.7º  O artigo  13 da Lei  Complementar  n.º  297,  de 14 de
dezembro de 2011 passa a vigorar com a seguinte redação:
Art.13. Os cargos em comissão previstos no artigo 12 desta Lei
destinam-se  exclusivamente  ao  assessoramento  dos  agentes
públicos municipais.
Art.8º  A Lei Complementar n.º  297,  de 14 de dezembro de
2011 passa a vigorar acrescido do artigo 17-A, com a seguinte
redação:
Art.17-A- A remuneração da substituição de função gratificada
ou de cargo em comissão, prevista no § 3º do artigo 48 da Lei
Complementar  n.º  203,  de  04  de  julho  de  2008,  será  da
seguinte forma: 
I – 20%(vinte por cento) do valor da função gratificada que
será substituída,  ao servidor  que exerce ou incorporou outra
função gratificada;
II – 100% (cem por cento) do valor da função gratificada que
será substituída, ao servidor que não exercer e não incorporou
outra função gratificada;
III  –  a  diferença  entre  o  cargo  em  comissão  que  será
substituído e o cargo em comissão que exerce.
Art.9º  A  alínea  “a”  do  inciso  I  do  artigo  18  da  Lei
Complementar n.º  165,  de 25 de setembro de 2006,  passa a
vigorar com a seguinte redação:
Art.18.(...)
I - (…)
a) Departamento de Apoio à Gestão;



a.1) Coordenadoria de Administração e Planejamento;
a.2)Coordenadoria Executiva do Gabinete do Vice-prefeito.
Art.10.  Altera  a alínea “a” do  inciso  I  do  artigo  20  da Lei
Complementar n.º 165, de 25 de setembro de 2006 que passa a
vigorar com a seguinte redação:
Art.20. (…)
I - (…)
a) Coordenadoria de Atenção Terciária a Saúde;
Art.11.  A  alínea  “c”  do  inciso  I  do  artigo  20  da  Lei
Complementar  n.º  165,  de 25  de setembro de 2006  passa a
vigorar  acrescido  das  alíneas  “c.3  e  c.4”,  com  a  seguinte
redação:
Art.20 (…)
I - (…)
c)  Coordenadoria  de  Recuperação  à  Saúde,  contendo  os
seguintes núcleos:
(...)
c.3 Núcleo de Assistência Farmacêutica
c.4.Núcleo de Unidades Especializadas em Saúde. (N.R)
Art.12.  A  alínea  “a”  do  inciso  II  do  artigo  20  da  Lei
Complementar  n.º  165,  de 25  de setembro de 2006  passa a
vigorar acrescido da alínea “a.3”, com a seguinte redação:
Art.20. (…)
II - (…)
a) Coordenadoria de Administração e Planejamento;
(…)
a.3. Núcleo de Recuperação Ambiental.
Art.13. Fica alterado o inciso I do artigo 3º da Lei 4.378, de 10
de  janeiro  de  2007  que  passa  a  vigorar   com  a  seguinte
redação:
Art.3º (…)
I - Departamento de Apoio à Gestão: acompanhar a elaboração
e  a  execução  do  Planejamento  Estratégico  de  Governo;
acompanhar  e  avaliar  o  Plano  de  Ação  das  Secretarias
Municipais; coordenar e acompanhar as alterações na Estrutura
Organizacional; executar outras atribuições correlatas, que lhe
forem atribuídas.
a)  Coordenadoria  de  Administração  e  Planejamento:  prestar
assistência  e  assessoramento  direto  e  imediato  ao  Prefeito
Municipal  e Secretário de Gabinete no  desempenho de suas
atribuições;  administrar  atos  do  Gabinete  do  Prefeito,
centralizando o recebimento e controle de correspondências e
documentos; controlar os processos internos; apoiar o controle
e  organização  da  agenda  do  Prefeito  Municipal,  bem como
secretariar  o  Prefeito  e o  Secretário  de  Gabinete;  despachar
para  os  órgãos  competentes  os  processos  encaminhados  ao
Gabinete;  prestar  atendimento  às  unidades  administrativas;
controle  de  frequência  (assiduidade  e  pontualidade)  dos
servidores com a elaboração da efetividade mensal; elaboração
do  registro  e  acompanhamento  de  férias,  licenças  e  outras
situações funcionais;  elaboração de requisições de materiais,
serviços, equipamentos e o consequente empenho com o anexo
do  documento  fiscal  respectivo,  bem  como  o  registro  de
entrada de materiais e equipamentos adquiridos para controle
da demanda e conservação dos mesmos; controle da eficiência
e  eficácia  de  todos  os  órgãos  da  Secretaria,  e  de  todos  os
processos  e  procedimentos  administrativos;  controle  da
execução orçamentária da Secretaria; 
b)  Coordenadoria  Executiva  do  Gabinete  do  Vice-prefeito:
coordenar  e  orientar  as  atividades  do  Gabinete  do  Vice-
prefeito;  prestar  assessoria  ao  Vice-prefeito,  subsidiando-o
com informações sobre  o desenvolvimento  dos  programas e
das realizações das Secretarias, com a finalidade de auxiliar na
definição  de diretrizes e  ações da Administração Municipal;
promover  o  intercâmbio  com  outras  entidades  dos  setores
públicos municipal, estadual, federal e do setor privado, com a
finalidade  de  pesquisar  e  captar  recursos  financeiros  para



viabilizar  a  realização  dos  projetos  da  Administração
Municipal;cumprir  outras  atividades,  compatíveis  com  a
natureza de suas funções, que lhe forem atribuídas.
Art.  14.  Altera  a  redação  do  inciso  I  do  artigo  11  da  Lei
Municipal  n.º  4.378,  de 10 de janeiro  de 2007 que  passa a
vigorar com a seguinte redação:
Art.11. (...)
I – Coordenadoria de Atenção Terciária à Saúde: coordenar e
instrumentalizar  a  rede  urgências  e  Emergências
(RUE);coordenar  a  implantação  e  implementação  do  Plano
Municipal  de  Regulação  da  Assistência  e  da  Unidade  de
Pronto  Atendimento  (UPA);  coordenar  a  organização  dos
instrumentos e mecanismos de regulação e a operacionalização
de ações, de acordo com os pactos estabelecidos pelos setores
e  serviços  que  fazem  parte  do  Sistema  de  Urgência  e
Emergência;monitorar  o  cumprimento  das  pactuações
municipais  e  intermunicipais  e  das  grades  de  referência  e
contra-referência  estabelecidas  pela  RUE;  promover  a
interlocução municipal das instituições  que estão diretamente
vinculadas ao circuito de tenção às urgências, possibilitando a
integração  sistêmica  necessária  à  formação  da  cadeia  de
manutenção da vida; monitorar o sistema de atenção integral
às urgências quanto a dua acessibilidade e resolubilidade, em
seus  componentes  da  atenção  pré-hospitalar  fixa,  pré-
hospitalar móvel, urgências hospitalares e sistema de atenção
pós-hospitalar,  urgências  hospitalares  e  sistema  de  atenção
pós-hospitalar; avaliar sistematicamente os fluxos pactuados e
os  espontâneos  de  pacientes  em  direção  aos  serviços  de
urgência, propondo correções quando necessário, com base na
rede urgências e emergências e na análise das necessidades não
atendidas;  compilar.  consolidar  dados  e  realizar  a  análise
epidemiológica  das  demandas  direcionadas  às  centrais  do
serviço  de  atendimento  móvel  de  urgência,  no  âmbito
municipal,  identificando  lacunas  assistenciais  e  subsidiando
ações  de  planejamento  ou  investimento  e  de  controle  do
Sistema Único de Saúde; gerenciar o processo de avaliação das
ações e serviços de saúde e o impacto que se espera produzir
na qualidade de vida e saúde da população; montar mecanismo
de recepção e análise de informações necessárias às avaliações
de  desempenho  do  sistema  de  atendimento  as  urgências;
propor e implementar medidas de humanização  da atenção às
urgências, tanto no que diz respeito às relações de trabalho da
área  quanto  à  questão  assistencial;  acompanhar  todo  o
processo  para  garantir  a qualidade  do  serviço  prestado  pelo
sistema de urgência e emergência; propor a adoção de medidas
destinadas  aos  aperfeiçoamento  dos  programas,  projetos  e
atividades sob sua coordenação, com vistas a otimização dos
resultados; propor a celebração de convênios, ajustes, acordos
e atos similares; orientar, coordenar, supervisionar, controlar e
avaliar  a  execução  dos  programas  projetos  e  atividades  da
Rede de Urgência e Emergência;  coordenar  o grupo clínico,
assim  como,  supervisionar  as  execuções  das  atividades  de
assistência  médica,  de  acordo  com protocolos  estabelecidos
junto à equipe.
Art.15 O inciso II do artigo 11 da Lei Municipal n.º 4.378, de
10 de janeiro de 2007 passa a vigorar acrescido das alíneas “c”
e “d” com a seguinte redação:
Art.11. (…)
II - (…)
c) Núcleo de Assistência Farmacêutica: coordenar a política de
assistência  farmacêutica  do Município,  os  profissionais  e os
espaços e insumos necessários  para a efetivação da política;
elaborar  e  estabelecer  a  padronização  de  medicamentos  da
Secretaria;  planejar,  programar  e  executar  a  aquisição  de
medicamentos  da  Rede  Municipal  de  Saúde;  coordenar  o
armazenamento  e  distribuição  de  medicamentos  para  as
unidades  básicas  de  saúde,  pronto-socorro  e  ambulatório



médico; coordenar e estabelecer controles para a dispensação
de  medicamentos  nas  unidades  de  distribuição;  coordenar  e
supervisionar  a  utilização  e  registros  de  medicamentos
controlados  na  rede  básica  de  saúde;  responder  perante  a
autoridade  sanitária  competente  acerca  do  cumprimento  da
legislação  pertinente;  elaborar  relatórios  e  mapas  para
acompanhamento  da  dispensação  de  medicamentos  aos
Munícipes eu seu respectivo consumo.
d) Núcleo de Unidades Especializadas em Saúde: coordenar,
planejar, organizar e dar apoio técnico as ações pertinentes à
atenção prestada nos CAIS;  promover  a articulação entre as
ações  da  Atenção  Básica  e  da  Assistência  de  média  e  alta
complexidade  que  constitui  as  redes  assistenciais;  prestas
cooperação  técnica  aos  distritos  sanitários,  no  processo  de
expansão e qualificação da atenção básica.
Art.16. O inciso I do artigo 12 da Lei Municipal n.º 4.378, de
10 de janeiro de 2007 passa a vigorar acrescido da alínea “c”
com a seguinte redação:
c) Núcleo de Recuperação Ambiental: realizar levantamentos a
fim de identificar áreas passíveis de reflorestamento; elaborar
projetos  de  reflorestamento  para  as  áreas  identificadas;
acompanhar  a  implantação  dos  projetos  de  reflorestamento
propostos;    elaborar  propostas/projetos  de  recuperação  de
áreas  degradadas;   levantar  e  identificar  locais  passíveis  de
implantação  de  arborização  urbana;elaborar  projetos  de
arborização urbana  para as áreas  levantadas;   acompanhar  a
implantação  dos  projetos  de  arborização  urbana  a  serem
implantados.
Art.17. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Luciano Palma de Azevedo - Prefeito Municipal
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