
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO
COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

NÚCLEO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Em cumprimento ao disposto no Art. 37 da Lei Federal 6.437/77 o Núcleo de
Vigilância Sanitária, da Coordenadoria de Vigilância em Saúde, torna público
a  seguinte  DECISÃO  FINAL  em  Processo  Administrativo  Sanitário,
registrada na data de 26 de Abril de 2016.
Autuado: CHARLES RODRIGUES & CIA  LTDA
Data da Autuação: 26 de Agosto de 2015
CNPJ ou CPF:  13.370.346/0001-23
Localidade: Av. Rio Grande, 515
Processo Nº: 2016/9802
Data Decisão: 26/04/2016
Dispositivos legais transgredidos e tipificação da infração:  LEI  
FEDERAL 6.437/77, ARTIGO 10, inciso IV.
Decisão Final: ADVERTÊNCIA 03/2016

LEI N° 5.199, DE 31 DE MAIO DE 2016.
(Da Mesa Diretora e demais vereadores)

FIXA O VALOR DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES DO MUNICÍPIO DE
PASSO  FUNDO  PARA  A  LEGISLATURA  2017-2020  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 Esta Lei dispõe sobre a fixação do subsídio mensal, o décimo terceiro
salário,  as  férias  e  o  terço  constitucional  de  férias  dos  Vereadores  do
Município de Passo Fundo para a Legislatura 2017-2020. 
Art. 2º O subsídio mensal dos Vereadores de Passo Fundo fica estabelecido
em R$ 10.954,14 (dez mil novecentos e cinquenta e quatro reais e quatorze
centavos). 
Art.  3º  Além  do  valor  do  subsídio  mensal,  os  Vereadores  fazem  jus  à
importância correspondente a um subsídio mensal, a título de décimo terceiro
salário,  a  ser  pago  anualmente  da  forma  como estabelece  a  Lei  Orgânica
Municipal ou de acordo com o disposto em lei. 
Art.  4º  Os  Vereadores,  após  12  (doze)  meses  de  exercício  do  mandato,
gozarão  de  30  (trinta)  dias  de  férias  anuais  remuneradas,  com  direito  à
percepção de quantia equivalente a 1/3 (um terço) do subsídio mensal. 
§1º  É  vedado  o  acúmulo  de  férias  remuneradas,  ressalvada  imperiosa
necessidade de serviço e pelo máximo de 02 (dois) períodos. 
§2º As férias dos Vereadores deverão ser fruídas apenas no período de recesso
parlamentar, ainda que cumuladas. 
§3º É facultado aos Vereadores o gozo das férias em até 02 (dois) períodos,
desde que 01 (um) dos períodos seja igual ou superior a 15 (quinze) dias. 
Art. 5º Os subsídios de que trata esta Lei serão revisados anualmente, por lei
específica, na mesma data e sem distinção dos índices concedidos no período
a título de revisão geral anual aos servidores públicos do Município. 
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 1º de janeiro de 2017.

LEI N° 5.200, DE 31 DE MAIO DE 2016.
(Da Mesa Diretora e demais vereadores)

FIXA OS SUBSÍDIOS DO PREFEITO, DO VICE-PREFEITO E DOS
SECRETÁRIOS DO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO 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 Esta Lei dispõe sobre a fixação dos subsídios do Prefeito, do Vice-
Prefeito e dos Secretários do Município de Passo Fundo. 
Art.  2º  O  subsídio  mensal  do  Prefeito  Municipal  fica  estabelecido  em
22.636,04 (vinte e dois mil seiscentos e trinta e seis reais e quatro centavos). 



§1º O subsídio mensal do Vice-Prefeito fica fixado em R$ 11.318,02 (onze
mil trezentos e dezoito reais e dois centavos). 
§ 2º O subsídio mensal dos Secretários Municipais fica fixado em 11.913,72
(onze mil novecentos e treze reais e setenta e dois centavos). 
Art. 3º O Prefeito, o Vice-Prefeito e os Secretários Municipais, por ocasião do
gozo de férias anuais, têm direito à percepção de quantia equivalente a 1/3
(um terço) do respectivo subsídio mensal. 
Art. 4º Além do valor do subsídio mensal, os agentes públicos de que trata
esta Lei fazem jus à percepção de importância correspondente a um subsídio
mensal, a título de décimo terceiro salário, a ser pago anualmente, da forma
como estabelece a Lei Orgânica Municipal ou de acordo com o disposto em
lei. 
Art. 5º Os subsídios dos agentes públicos de que trata o artigo 1º desta Lei são
irredutíveis e deverão ser revistos anualmente, na mesma data e sem distinção
dos índices concedidos no período a título de reajuste e de revisão geral anual
da remuneração dos servidores públicos do Município. 
Art.  6º  As  despesas  decorrentes  desta  Lei  correrão  à  conta  das  dotações
específicas para gastos com pessoal do Poder Executivo Municipal. 
Art. 7º Esta lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2017.

DECRETO Nº 48/2016
Abre  crédito  adicional  suplementar  no  orçamento  do  município  para  o
corrente  exercício  no  montante  de  R$  3.502.385,00  (Três  Milhões  e
Quinhentos e Dois Mil, Trezentos e Oitenta e Cinco Reais).

DECRETO Nº 49/2016
Abre  crédito  adicional  suplementar  no  orçamento  do  município  para  o
corrente exercício no montante de R$ 1.225.000,00 (Um Milhão e Duzentos e
Vinte e Cinco Mil Reais).

DECRETO Nº 50/2016
Abre  crédito  adicional  suplementar  no  orçamento  do  município  para  o
corrente exercício no montante de R$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais).

DECRETO Nº 51/2016
Abre  crédito  adicional  suplementar  no  orçamento  do  município  para  o
corrente exercício no montante de R$ 498.000,00 (Quatrocentos e Noventa e
Oito Mil Reais).

DECRETO Nº 54/2016
Abre  crédito  adicional  suplementar  no  orçamento  do  município  para  o
corrente exercício no montante de R$ 110.000,00 (Cento e Dez Mil Reais).

DECRETO Nº 55/2016
Abre  crédito  adicional  suplementar  no  orçamento  do  município  para  o
corrente exercício no montante de R$ 300.000,00 (Trezentos Mil Reais).

DECRETO Nº 59/2016
FICA  INTERDITADO  O  IMÓVEL  LOCALIZADO  NA  RUA  OLIMPIO
LOSS,  N.º  380,  SITUADO  NO  BAIRRO  EDMUNDO  TREIN,  NESTA
CIDADE, DENOMINADO DE EDIFÍCIO GRALHA AZUL.
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,  CONSIDERANDO  o  Laudo  Técnico,  constante  no  processo
interno n.º 2016/5396, exarado por profissional contratado pelos proprietários
do  imóvel,  em  que  concluiu  que  o  Edifício  Gralha  Azul  possui  graves
problemas  estruturais e o risco de desabamento é eminente;
CONSIDERANDO  que  os  servidores  públicos  municipais  responsáveis,
lotados  na  Secretaria  de  Obras,  realizaram vistoria  e  acompanhamento  da
evolução dos problemas estruturais da edificação e constaram a instabilidade
da estrutura;
CONSIDERANDO o que determina o artigo 173 do Código de Obras;
CONSIDERANDO a necessidade de proteção e segurança;
DECRETA
Art.  1º  Fica  interditado  totalmente  o  imóvel,  por  prazo  indeterminado,
localizado na rua Olímpio Loss, n.º 380, situado no Bairro Edmundo Trein,
nesta  cidade,  com  área  total  de  826,40m²,  composto  por  16  unidades
privativas  de  apartamento,  inscrito  na  matrícula  n.º  37.676,  do  Ofício  de
Registro de Imóveis do Município de Passo Fundo.



Art.2º  A  desocupação  do  imóvel  pelos  moradores  deverá  ser  feita
imediatamente,  não sendo permitida a permanência de nenhum morador no
local até a recuperação da estrutura.
Art.3º Ficam os proprietários obrigados a tomar as providências necessárias
para a correção dos problemas estruturais apontados pelo laudo técnico.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

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