
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO
LEI N° 5.132 DE 26 DE JUNHO DE 2015

(Do Poder Executivo Municipal)
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A DOAR ÁREA PÚBLICA À NILDA
DE SOUZA TESSARO E MARIA DE FÁTIMA TESSARO 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 Fica o Poder Executivo autorizado a doar à Nilda de Souza Tessaro e
Maria  de  Fátima  Tessaro  o  imóvel  público,  de  propriedade  do  Município,
abaixo descrito:
I – uma área urbana, localizada no distrito industrial do Matadouro, com área
superficial de 20.000,00m², dentro de um todo maior de 302.469,40-m², objeto
da  matrícula n.º 102.598 do Ofício do Registro de Imóveis de Passo Fundo/RS,
de frente para rua sem denominação, designada área “D”, distando 368,05m da
esquina com a Rua Manoel Portela, medindo e confrontando: ao Leste, com rua
sem denominação, designada área “D”,  onde faz frente e mede 135,00m; ao
Norte,  com  área  remanescente,  onde  mede  191,25m;  ao  Oeste,  com  área
remanescente, onde mede 65,00m, daí segue rumo ao leste, numa extensão de
45,00m, novamente rumo ao Sul, numa extensão de 65,00m; ao Sul, com área
remanescente, onde mede 105,30m.
Art. 2º As despesas com escritura e registro de imóveis correrão por conta das
donatárias.
Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

LEI N° 5.133 DE 26 DE JUNHO DE 2015
(Do Poder Executivo Municipal)

DENOMINA DE UBS JULIO ROSA DA SILVA, A UNIDADE BÁSICA DE
SAÚDE  QUE  ESTÁ  SENDO  CONSTRUÍDA  NA  RUA  ASPIRANTE
JENNER, ESQUINA COM GUILHERME SPERRY, NA VILA NOVA.
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 denominada de UBS Júlio Rosa da Silva, radialista e vereador,
nascido em Porto Alegre, em 31 de agosto de 1944 e falecido em Passo Fundo,
em 10 de abril de 2013, a Unidade Básica de Saúde que está sendo construída
na Rua Aspirante Jenner, esquina com Guilherme Sperry, na Vila Nova.
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

LEI N° 5.134 DE 26 DE JUNHO DE 2015
(Do Poder Executivo Municipal)

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A RECEBER DOAÇÃO
DE ÁREA PARA OS FINS QUE 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 - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a receber por doação
parte de um lote de terreno, de propriedade do Sr. Pedro Rodrigues, com área
superficial  de 2.378,90m², dentro de um todo maior com área superficial de
7.833,33m²,  sem  benfeitorias,  m  atriculado  sob  o  nº  56.841  no  Ofício  do
Registro de Imóveis de Passo Fundo, livro nº 2 - Registro Geral, situado no
lugar denominado Santo Antonio, com frente para a antiga estrada do Passo do
Cruz,  confrontando e  medindo:  ao NORTE,  frente  para  a antiga estrada do
Passo do Cruz, onde mede 47,00m; ao SUL, com a faixa de domínio da estrada
de ferro Passo Fundo – General Luz, onde mede 46,00m; ao LESTE, com o
quinhão de Adelino Formighieri,  onde mede 162,00m; e, ao OESTE, com o
quinhão de Adelina Formighieri Madalosso e espólio de Abrahão Madalosso,
onde mede 170,00m.



Art. 2º - A área a ser recebida em doação destina-se à abertura de uma Rua
entre a antiga Estrada do Passo do Cruz até a estrada de ferro Passo Fundo –
General Luz.
Parágrafo único – O encargo atribuído ao Município através do caput deste
artigo,  consiste  na  implantação  de  pavimentação  asfáltica,  meio-fio  e
iluminação pública necessárias para a abertura da referida via pública, as quais
serão  executadas  de  acordo  com o  cronograma  da  Secretaria  Municipal  de
Obras.   
Art. 3º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a praticar todos os atos
necessários  para  efetivação  da  doação  prevista  no  artigo  1º,  bem  como
autorizado a dar a destinação prevista no artigo 2º, ambos desta Lei.
Art. 4º - As despesas decorrentes desta lei correrão à conta de dotações próprias
do orçamento municipal.
Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

LEI N° 5.135 DE 26 DE JUNHO DE 2015
(Do Poder Executivo Municipal)

AUTORIZA  CONTRATAÇÕES  TEMPORÁRIAS,  POR  EXCEPCIONAL
INTERESSE  PÚBLICO,  EM  VIRTUDE  DA  CONTINUIDADE  DO
SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA – SAMU 192, NO
ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO.
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 - Art. 1º Fica o Município de Passo Fundo autorizado a contratar, em
caráter temporário e emergencial,  para fins de excepcional interesse público,
nos termos do artigo 37, inciso IX da Constituição Federal, tendo em vista a
continuidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU 192, os
profissionais devidamente habilitados a seguir descritos, com os respectivos,
número de vagas e vencimentos:
Funções Vagas Vencimento
Técnico em Enfermagem do SAMU 6 R$ 1.401,30
Enfermeiros do SAMU 1 R$ 2.522,36
Motoristas do SAMU 6 R$ 1.331,24

§1ºOs contratados desempenharão suas atribuições em turno de 12 (doze) horas
ininterruptas por 36 (trinta e seis) de descanso.
§2º Os valores previstos neste artigo, serão reajustados nas mesmas épocas e
nos mesmos índices concedidos aos servidores públicos municipais a título de
revisão geral.
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  dos  profissionais  será  mediante  processo  seletivo
simplificado  sujeito  à ampla divulgação,  inclusive através de jornais  locais,
prescindindo do concurso.
Parágrafo Único – No processo seletivo deverão ser observados os critérios
para seleção exigidos conforme nota técnica da Secretaria Estadual de Saúde.



Art. 4º Aos profissionais contratados nos termos desta Lei será adotado regime
administrativo/estatutário.
Art. 5º Aplica-se ao pessoal contratado nos termos desta Lei o disposto nos arts.
49; 76; 77 a 86; 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 04 de julho de
2008 e o disposto na Lei nº 5.010, de 19 de setembro de 2013.
§ 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. 6º 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. 7º O contrato firmado de acordo com esta Lei, extinguir-se-á, sem direito a
outras indenizações, nos seguintes casos:
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;
IX  -  quando  da  contratação  dos  profissionais  aprovados  em  nova  seleção
pública, realizada com base nesta Lei.



§ 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, VIII ou IX  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  Fica  prorrogada,  pelo  prazo  de  12  (doze)  meses,  a  contratação  dos
profissionais selecionados e admitidos com base na Lei Municipal nº 4.993, de
07 de junho de 2013.
Parágrafo único: 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.  9º  As  despesas  decorrentes  das  contratações  correrão  por  conta  das
dotações  orçamentárias  específicas  da  Secretaria  de  Saúde  e  repasses  do
Ministério  da  Saúde  e  da  Secretaria  Estadual  de  Saúde  do  Estado  do  Rio
Grande do Sul.
Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos
a contar de 20 de abril de 2015.

LUCIANO PALMA DE AZEVEDO - Prefeito Municipal
MARLISE LAMAISON SOARES - Secretária de Administração
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