
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO
LEI     COMPLEMENTAR    Nº     374     DE       20     DE

JANEIRO     DE    2015
(Da Mesa Diretora)

MODIFICA O ARTIGO 12 DA LEI COMPLEMENTAR 328, DE 18
DE  DEZEMBRO  DE  2012,  QUE  DISPÕE  SOBRE  A
ESTRUTURAÇÃO  FUNCIONAL  DO  LEGISLATIVO
MUNICIPAL, ALTERA E ACRESCENTA DISPOSITIVOS NA LEI
COMPLEMENTAR 155, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2014, 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 A presente Lei Complementar modifica a redação do Artigo 12
da Lei Complementar 328, de 18 de dezembro de 2012.
Art.  2º  Ficam fixados  os  valores  dos  vencimentos  dos  cargos  em
comissão,  sem  prejuízo  da  concessão  dos  índices  decorrentes  da
próxima revisão geral anual, passando o quadro constante do Artigo
12 da Lei Complementar 328, de 18 de dezembro de 2014, a vigorar
com a seguinte redação:
Art. 12 [...]
CÓDIGOVALOR
CCL- 5 R$ 5.655,44
CCL - 4 R$ 4.606,65
CCL - 3 R$ 3.405,46
CCL - 2 R$ 2.194,31
CCL - 1 R$ 1.441.66
[...]
Art. 3º O quadro ADMINISTRAÇÃO GERAL constante do artigo 3º
da lei Complementar 155, de 31 de dezembro de 2005, passa a vigorar
com as seguintes alterações, mantendo-se as demais disposições:
Art. 3º [...]
ADMINISTRAÇÃO GERAL
Nº de Cargos Classe Grau Padrão Nível
05 Auxiliar de escriturário A1 05 II
[...] [...] [...] [...] [...]
Parágrafo único.  O cargo de Auxiliar de Escriturário passa a ter as
mesmas  atribuições  e  responsabilidades  previstas  para  o  cargo  de
Escriturário, assegurada paridade de vencimento padrão.
Art. 4º A Lei Complementar 155, de 31 de dezembro de 2005, passa a
vigorar acrescida do Artigo 36-B:
Art. 36-B Os cargos de Auxiliar de Escriturário, constantes do artigo
3º desta Lei, extinguir-se-ão na medida em que vagarem.
Art. 5º Os servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo de
nível superior da Câmara Municipal, poderão, em até vinte e quatro
meses a contar da entrada em vigor desta Lei, optar pelo regime de
trinta e cinco horas semanais, com acréscimo pecuniário proporcional
às quinze horas majoradas calculado sobre o atual padrão individual
de cada servidor.
Parágrafo único. Ao servidor que optar pelo regime de trinta e cinco
horas  semanais,  além  das  progressões,  níveis,  graus,  letras,
incorporações,  averbações,  vantagens,  parcelas  pecuniárias  e outros
direitos  por  ele  já  adquiridos,  ficam assegurados  todos  os  demais
direitos, acréscimos e vantagens decorrentes do plano de carreira, do
regime  jurídico,  da  Lei  Orgânica  Municipal,  do  Estatuto  dos
Servidores e de outras leis que se lhe aplicarem.
Art. 6º As despesas decorrentes desta lei correrão à conta das dotações
específicas para gastos com pessoal da Câmara Municipal.
Art. 7º Esta lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2015.

LEI     COMPLEMENTAR    Nº     375     DE       20     DE
JANEIRO     DE    2015

(Da Mesa Diretora)



ALTERA A LEI COMPLEMENTAR 155, DE 31 DE DEZEMBRO
DE 2005 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 A presente Lei Complementar altera os Artigos 25 e 26 da Lei
Complementar 155, de 31 de dezembro de 2005, e estabelece regras
de transição.
Art. 2º O Artigo 25 da Lei Complementar 155, de 31 de dezembro de
2005, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 25 [...]
Prazo Percentual
02 25 %
03 50%
04 75%
05 100%
[...]
Art. 3º O Artigo 26 da Lei Complementar 155, de 31 de dezembro de
2005, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 26 O servidor que já tenha exercido por 05 (cinco) anos, função
gratificada  e/ou  regime  especial,  quando  designado  ou  convocado
novamente,  perceberá,  além  dos  valores  incorporados,  adicional
equivalente  a,  no máximo,  25% (vinte  e cinco por  cento)  do valor
atribuído à gratificação e/ou ao regime especial atualmente exercido,
sendo 15% (quinze por cento) no primeiro ano, 5% (cinco por cento)
no  segundo  ano  e  5% (cinco  por  cento)  a  partir  do  terceiro  ano,
cumulativamente.
§ 1º Fará jus ao acréscimo anual de que trata o caput deste artigo o
servidor  que,  após  o  primeiro  ano  de  exercício,  for  designado  ou
convocado  para  a  mesma função  gratificada  e/ou  o  mesmo regime
especial,  ou,  ininterruptamente,  para  outra  função  gratificada  e/ou
regime especial.
§ 2º É vedada a incorporação dos percentuais  de que trata o caput
deste artigo.
Art.  4º  Ficam resguardados  o  tempo  de  exercício  e  os  direitos  do
servidor  que,  na  entrada  em vigor  desta  Lei,  tiver  incorporado  ou
completado  período  aquisitivo  para  incorporação  de  função
gratificada e/ou regime especial, em qualquer de seus percentuais.
Art.  5º  Ficam resguardados  o  tempo  de  exercício  e  os  direitos  do
servidor que, até 90 (noventa) dias a partir da entrada em vigor desta
Lei,  tiver  completado  período  aquisitivo  para  a  incorporação  dos
percentuais  de  120%  (cento  e  vinte  por  cento)  e  140%  (cento  e
quarenta por cento) estabelecidos no Artigo 25 na Lei Complementar
155/2005, com redação dada pela Lei Complementar 273,  de 01 de
fevereiro de 2011.
Art.  6º  As  despesas  decorrentes  desta  Lei  correrão  à  conta  das
dotações específicas para gastos com pessoal da Câmara Municipal.
Art. 7º Esta lei entra em vigor em 01 de janeiro de 2015.
LEI          N°        5.115         DE        20        DE     JANEIRO     DE

2015
(Da Vereadora Claudia Helena Paim Furlanetto)

INSTITUI  A  FLOR  CAMPAINHA/IPOMEA  COMO  FLOR
SÍMBOLO DA CIDADE 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 Fica instituída,  como FLOR SÍMBOLO da cidade de Passo
Fundo, a CAMPAINHA/IPOMEA (Ipomoea Cairica (L.) Sweet).
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
LEI          N°        5.117         DE        20        DE     JANEIRO     DE

2015
(Do Vereador Isamar José Oliveira da Silva)



DISPÕE SOBRE OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE BANHO
E TOSA EM ANIMAIS DOMÉSTICOS DE PEQUENO, MÉDIO E
GRANDE  PORTE  NO  MUNICÍPIO  DE  PASSO  FUNDO;
CONFORME 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  Os  serviços  de  banho  e  tosa  em  animais  domésticos  de
pequeno,  médio  e  grande  porte  ocorridos  nos  estabelecimentos
comerciais  do  Município  de  Passo  Fundo,  serão  regulados  pela
presente lei.
Parágrafo único.  São considerados animais domésticos de pequeno,
médio e grande porte, para fins da presente Lei, os cães e os gatos.
Art.  2º  O  banho  e  a  tosa  somente  poderão  ser  realizados  em
estabelecimentos  comerciais  locais  que  possibilitem  aos  clientes  e
visitantes a visão ampla dos serviços.
Art. 3º No prazo de 06 (seis) meses, a contar da publicação desta Lei,
todos  os  estabelecimentos  comerciais,  que  prestem os  serviços  de
Banho e Tosa em animais domésticos de pequeno,  médio e grande
porte,  ressalvado  o disposto  no  art.  2º;  deverão instalar sistema de
câmeras de monitoramento e filmagem dos serviços prestados.
Art. 4º Os clientes terão caso necessitarem das imagens, um prazo não
superior  a  07  (sete)  dias  para  requisitarem junto  ao  prestador  do
serviço por escrito.
Parágrafo único. As filmagens (gravações) deverão ser armazenadas e
disponibilizadas ao requerente dentro do prazo de até 01 (um) mês.
Art. 5º O estabelecimento que não cumprir as normas estabelecidas
pela presente Lei, sujeitará o infrator às seguintes penalidades:
I - advertência, com prazo de 30 (trinta) dias para a regularização.
II - multa nos seguintes valores:
a) 500 UFMs na primeira autuação.
b) 1000 UFMs na segunda autuação.
c) Suspensão do alvará de licença de funcionamento por tempo
indeterminado, até regularização de acordo com as normas vigentes.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
LEI          N°        5.118         DE        20        DE     JANEIRO     DE

2015
(Do Vereador Marcio Assis Patussi)

ALTERA O ARTIGO 1º DA LEI Nº 5.061, DE JANEIRO DE 2014 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 Altera o art.  1º  da Lei nº 5.061,  de 15 de janeiro de 2014,
modificando sua escrita original, o qual passa a vigorar com a seguinte
redação:
Art. 1º Fica denominada de Avenida Gilson Grazziotin, empresário de
Passo Fundo, nascido em São Francisco de Paula, em 07 de janeiro de
1944  e  falecido  em  Passo  Fundo,  em  08  de  março  de  2011,  o
logradouro público compreendido entre a RS 324 e a Rua Machado de
Assis,  conforme trecho  “A”,  e  de prolongamento  da Rua Marau  o
trecho “B”, ambos apontados em planta anexa e localizados no lugar
denominado Campo do Pinheiro Torto, objetos da matrícula 108.334
do Registro Imobiliário desta cidade.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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