
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO
Retificação de Edital

Modalidade:  TOMADA  DE  PREÇOS  nº  15/2014.  Objeto:
Prestação de serviços de hospedaria, guarda e manutenção de
animais  de  grande  porte.  Retificação  Edital:  subitem  5.2,
inciso III - suprimido; Termo de Referência: item 6, alínea “b”
- suprimida. Fica alterada a data de abertura do certame para o
dia  22/04/2014.  Edital  Retificado:  Coordenadoria  de
Licitações  e  Contratos,  Rua  Dr.  João  Freitas,  75,  Passo
Fundo/RS ou no site: www.pmpf.rs.gov.br.

Aviso de Licitação
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO nº 047/2014.  Objeto:
Aquisição de livros e brinquedos - DVS. Abertura: 11/04/14,
às 14h. Edital disponível nos sites www.cidadecompras.com.br
e  www.pmpf.rs.gov.br.  Informações  na  Coordenadoria  de
Licitações e  Contratos,  Rua Dr.  João  Freitas  nº  75,  Centro,
Passo  Fundo/RS  ou  pelos  fones  (54)3316-  7285  ou  3314-
8402.

DECRETOS
38  -  APROVA  PLANTAS  E  PROJETOS  DO
LOTEAMENTO  RESIDENCIAL  VERDE  VISTA  DE
PROPRIEDADE DE SD INCORPORADORA LTDA.
39  -  TERMO  DE  VERIFICAÇÃO  DOS  SERVIÇOS  E
OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO EMPREENDIMENTO
URBANÍSTICO  DENOMINADO  LOTEAMENTO
RESIDENCIAL DOS PINHEIRAIS, DE PROPRIEDADE DE
RICCI  LOCAÇÕES  E  INCORPORAÇÕES  LTDA,  E  DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LEI      N°  5.062     de     27  de   março   de   2014
(Do Poder Executivo Municipal)
DISPÕE  SOBRE  A  CONTRATAÇÃO  POR  TEMPO
DETERMINADO DE ODONTÓLOGOS 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,  100  (cem)  odontólogos  para
atender a rede pública de saúde, com jornadas de trabalho de
10, 20, 30 ou 40 horas semanais.
Parágrafo único - O número de odontólogos contratados ficará
limitado ao necessário para o cumprimento de uma jornada de
até 4.000 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 - Ao profissional contratado nos termos desta lei será
adotado  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$ 1.119,27;
II – carga horária de 20 horas/semanais: R$ 2.238,53;
III – carga horária de 30 horas/semanais: R$ 3.357,20;
IV – carga horária de 40 horas/semanais: R$ 4.477,06.  
§ 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.
§4º  Ocorrendo  a  extinção  do  contrato  por  iniciativa  da
Administração Pública Municipal, decorrente de conveniência
administrativa,  será  devido  ao  contratado  uma  indenização
correspondente a um mês do vencimento básico.
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.
§2º Para 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.
§3º  O  direito  do  adicional  de  insalubridade  cessará  com a
eliminação  ou  neutralização  do  risco  a  sua  saúde  ou
integridade física.
§4º O 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  -  Fica  o  Município  de  Passo  Fundo  autorizado  a
prorrogar, pelo prazo de 90 (noventa) dias, renovável por igual
período,  a  contratação  dos  profissionais  selecionados  e
admitidos  com base  na  Lei  Municipal  n.º  4.877,  de  25  de
janeiro de 2012.
§  1º  –  A  prorrogação  a  que  se  refere  este  artigo  será
considerada para integralização da jornada de trabalho prevista
nesta Lei.
§  2º  -  Poderá  o  Município  rescindir  unilateralmente  e  sem
direito a qualquer indenização os contratos decorrentes desta
prorrogação após a conclusão do processo seletivo a que se
refere esta Lei.
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.

PORTARIAS
280, 286, 328 – Conc. Lic. Saúde a servidores e professores.
329 – Conc. Lic. Gestante a servidoras e professoras.
330 – Prorroga Lic. Saúde de servidores e professores.
331 – Conc. Lic. Motivo de doença em pessoa da família a
servidores e professores.
332 – Prorroga Lic. Acidente de Trabalho de servidores.
363 - Conc. Lic. Gestante a professora.
364, 365 - Conc. Lic. Saúde a servidores e professores.
366  –  Aut.  Viagem:  Marisa  Aparecida  Oliveira,  a  Porto
Alegre.
367 – Inc.  aos venc.  de Vera Lucia Piovesan,  RE 40 hs na
proporção de 16/25.
377 – Retifica Port. 2528/03, de ad. trienal de Elide Mattielo
Vanz, p/ 7% a/c 01.03.02, e não como constou.
378 – Conc. Avanço Trienal a Elide Mattielo Vanz, de 5% a/c
01.03.97.
379  –  Aut.  Viagem:  Gilmar  Joel  Fuga  Junior,  Paulo  César
Martins, a Porto Alegre.
380 – Exonera CC, a pedido: César Volnei Gomes, CCD-2,
SEAD, a/c 24.03.14, Aniele Albuquerque de Oliveira, CCD-1,
SME, a/c 24.03.14.
381  –  Altera  CC:  Luis  Volmar  Valendorf,  Port.  381/14,  p/
CCD-2, SEAD, a/c 01.04.014.
382 – Exonera CC: Nei dos Santos Alves, CCD-2, Gab, a/c
24.03.14.
383,  386  a  389  –  Aut.  Viagem:  Marcos  Antonio  Vedoy,  a
Porto Alegre, Gilvan Batisti,  a Porto Alegre, Jader Vieira,  a



Porto  Alegre,  Jerônimo  Vieira,  a  Porto  Alegre,  Mara  Dill,
Nadia Camargo, a Porto Alegre.
391 – Averba na ficha func. de Tadeu Alan Ramos, o tempo
público de 04A, 11M e 11D.
392 – Conc.  Ad.  de escolaridade a Emanuela  Fernanda dos
Santos,  10%  a/c  08/01/14  e  a  Jardel  Jose  Pedon,  10%  a/c
13/02/14.
393 – Conc. Ad. trienal a Bianca L. Bertuol e Sueli Farias de
lima, 7% a/c 01/04/14.
394 – Conc. Ad. de periculosidade de 30% a Fernando Postal
Nunes, a/c 02/01/14.
395 – Exonera, a pedido,  Clarice Elvira Saggin Sabadin,  a/c
15.03.14.
396 – Autoriza Ana Maria do N. Machado a freqüentar aulas
do  Curso  de  Especialização  em  Gestão  de  Arquivos,
bimestralmente, nas sextas-feiras.
397  –  Conc.  02  anos  de  Lic.  Interesse  a  Magali  Pozzan
Pierdona, a/c 07.03.14.
398  a 399,  401  a 406  – Aut.  Viagem: Karine Knob,  a São
Paulo, Marcos Antonio Vedoy, a Santa Maria, Fátima Serenita
Dahmer,  a  Tapera,  Roseane  Reis  Lara,  a  Porto  Alegre,
Jerônimo Vieira, a Tapera, Jader Saremba, a Soledade, Noeli
Barea, a Tapera, Gilvan Batistti, a Lajeado.
407  – Relota  Fabiano  Oliveira  Will,  da  SEAD p/  SMO a/c
01.04.14.

Luciano Palma de Azevedo - Prefeito Municipal
Marlise Lamaison Soares - Secretária de Administração



AUTORIZAÇÃO Nº 115/2014

Ao Jornal
“O NACIONAL”
NESTA

Autorizo a publicação dos seguintes atos, em corpo 6 (seis)
 para todo o texto, nos termos da proposta aprovada: 
 
 

• PE 47/14
• Retifica TP 15/14
• Lei 5062
• Decretos 38 e 39
• Portarias

 
 
                        Passo Fundo, 31 de março de 2014.

MARLISE LAMAISON SOARES
Secretária de Administração
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