
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO
DECRETO Nº 26/2014

ESTABELECE  PONTO  FACULTATIVO  NAS
REPARTIÇÕES  PÚBLICAS  MUNICIPAIS  NO  DIA  QUE
ESPECIFICA.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PASSO FUNDO, no  uso  de
suas  atribuições  legais,  CONSIDERANDO  as  festividades
alusivas ao carnaval, D E C R E T A
Art.  1º  Fica  estabelecido  ponto  facultativo  nas  repartições
públicas municipais, no dia 03 de março de 2014, segunda-feira,
em virtude das festividades alusivas ao carnaval.
Art. 2º Os Senhores Secretários Municipais e demais titulares de
órgãos  subordinados  ao  Prefeito  poderão  escalonar  o  pessoal
estritamente  necessário  para  a  manutenção  dos  serviços
essenciais, segundo a determinação de cada órgão.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data da publicação.

DECRETO Nº 27/2014
PRORROGA  O  REGIME  DA  JORNADA  ÚNICA  DE
TRABALHO NO ÂMBITO DOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS DA
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, PREVISTA NO DECRETO Nº
54/2013 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
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
a  Lei  Municipal  nº  4.344,  de  03  de  outubro  de  2006;
CONSIDERANDO  o  interesse  público  relacionado  ao
desenvolvimento  urbano,  ao  setor  produtivo  e  geração  de
empregos  no  Município;  CONSIDERANDO a economicidade
que a jornada única proporciona  aos cofres da Administração
Pública;  CONSIDERANDO  que  o  Decreto  nº  54/2013
prorrogou a jornada única até o  dia 28 de fevereiro de 2014;
DECRETA:
Art. 1º Fica prorrogado o regime de jornada única de 06(seis)
horas,  de segunda à sexta-feira,  no horário das 12h 30min às
18h e 30min, prevista no Decreto nº 54/2013, até 28 de fevereiro
de 2015.
§ 1º As Secretarias de Saúde e de Cidadania e Assistência Social
poderão determinar, a critério da necessidade, os serviços que
serão  prestados  em  jornada  única  e  em  horário  diverso  do
constante no “caput” deste artigo, considerando a essencialidade
dos mesmos para a população. 
§ 2º As Secretarias de Habitação e do Meio Ambiente poderão
adotar  a  jornada  única  das  7h  30min  às  13h  30min  para  as
equipes externas de trabalho.
§  3º  As Secretarias  de Obras,  do  Interior  e de Transportes  e
Serviços  Gerais,  exclusivamente  para  as  atividades  externas,
poderão prestar os serviços em dois turnos.
§ 4º A Secretaria de Educação não adotará o regime de jornada
única previsto no caput, considerando a necessidade de acesso
permanente à Secretaria.
Art.  2º  Nas  secretarias  que  houver  necessidade  poderão  ser
prestados serviços extraordinários  até o máximo de 20 (vinte)
horas, exceto nas secretarias de Obras, de Transportes e Serviços
Gerais,  de  Segurança  Pública,  do  Interior  e  da  Saúde,  que
poderão  exceder  até  o  máximo  de  40  (quarenta)  horas,  para
serviços  de  implantação  de  obras,  para  manutenção  de  ruas,
canteiros  e  praças,  para  fiscalização  do  trânsito,  para
conservação  das  estradas  no  interior,  reforma  de  pontes,
aberturas  de  açudes  e  para  serviços  de  saúde  essenciais  à
população.
§ 1º Todos os serviços extraordinários deverão ser previamente
justificados  para  possibilitar  a  avaliação  e  autorização  do  Sr.
Prefeito.



§  2º  O pagamento  das  horas  extras  mencionadas  no  "caput"
deste  artigo  somente  será  efetuado  a  partir  da  carga  horária
semanal prevista na lei que criou cada cargo.
§  3°  De  modo  a  comprovar  a  necessidade,  somente  poderão
solicitar  o  pagamento  de horas  extras,  aqueles servidores  que
cumprirem a carga horária semanal prevista em lei durante todo
o mês da solicitação.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

DECRETO Nº 28/2014
REDUZ  O  VALOR  DA  TARIFA  DO  TRANSPORTE
COLETIVO URBANO.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PASSO FUNDO, no  uso  de
suas  atribuições  legais;  CONSIDERANDO a  decisão  judicial
constante  nos  autos  do  Processo  n°  021/1.14.0000427-8,  que
determinou a redução do valor da tarifa de transporte coletivo
urbano contida no Decreto 185/2013: DECRETA:
Art. 1º Fica fixado em R$ 2,30 (dois reais e trinta centavos) o
valor máximo da tarifa do serviço de transporte coletivo urbano
efetuado pela CODEPAS - Companhia de Desenvolvimento de
Passo Fundo e pelas Empresas Concessionárias de Transporte
Coletivo Urbano.
Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário, especialmente
o Decreto nº 185 de 23 de dezembro de 2013.
Art. 3º Esse Decreto entrará em vigor  no dia 03 de março de
2014.

PORTARIAS
258  -  Exonera,  a  pedido,  os  seguitnes  Agentes  Políticos,  a
contar  de  05/03/14:  José  Ernani  de  Almeida,  Secretário  de
Desporto  e  Cultura;  e  Gilmar  Teixeira  Lopes,  Secretário  de
Segurança Pública.
259 – Exonera CC: Pedro Cezar de Almeida Neto, CC-6, 35hs,
SEDEC, a/c 05/03/14.
260 - Nomeia a contar de 05/03/14:  Pedro Cezar de Almeida
Neto,  Cargo  de  Agente  Político  de  Secretário  de  Desporto  e
Cultura;  e  João  Darci  Gonçalves  da  Rosa,  Cargo  de  Agente
Político de Secretário de Segurança Pública.
LUCIANO PALMA DE AZEVEDO– Pref. Municipal
MARLISE LAMAISON SOARES - Secret. de Administração


