
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO
LEI COMPLEMENTAR Nº 395, DE 24 DE MARÇO DE 2016.

(Do Poder Executivo Municipal)
AUTORIZA  O  PODER  EXECUTIVO  A  CEDER  ESTAGIÁRIOS,
MEDIANTE CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO, AO PODER JUDICIÁRIO
DO RIO GRANDE DO SUL, FORO DA COMARCA 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 Fica autorizado o Poder Executivo a efetuar a cedência de estagiários
ao Poder Judiciário do Rio Grande do Sul – Foro da Comarca de Passo Fundo,
mediante celebração de convênio.
§  1º  A  cedência  prevista  neste  artigo  possui  finalidade  específica  de
consecução das atividades de prática e aperfeiçoamento dos conhecimentos
teóricos  e  práticos  através  de  estágio,  de  acordo  com  a  Lei  Federal  n.º
11.788/2008.
§  2º  Fica  limitada  a  cedência  de  até  04  (quatro)estagiários,  estudantes  do
Curso de Ciências Jurídicas e Sociais, e pelo período de 01(um) ano a contar
da assinatura do convênio, podendo ser prorrogado por iguais períodos.
Art. 2º A cedência do servidor de que trata o artigo 1º desta Lei ocorrerá com
ônus para a origem, correndo as despesas pelo orçamento corrente, através das
dotações orçamentárias próprias do Município.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

LEI COMPLEMENTAR Nº 396, DE 24 DE MARÇO DE 2016.
(Do Poder Executivo Municipal)

CRIA  O PRÊMIO  ASSIDUIDADE  AOS SERVIDORES  PÚBLICOS  DO
QUADRO  DE  CARGOS  PÚBLICOS  DO  HOSPITAL  MUNICIPAL
BENEFICENTE DR. CÉSAR SANTOS,  ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI
COMPLEMENTAR N.º 205, DE 18 DE JULHO DE 2008 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  criado  o  prêmio  assiduidade  a  ser  concedido  aos  servidores
públicos municipais do quadro de cargos do Hospital Municipal Beneficente
Dr. César Santos com a finalidade específica de premiar os servidores pela
frequência ao trabalho, ou seja, que não possuírem faltas ao serviço durante o
mês de apuração.
§1º Somente os servidores submetidos a controle de horário através de ponto
que terão direito  ao prêmio  previsto  no “caput”  deste  artigo  e  que não se
ausentarem do  serviço  a  qualquer  título,  principalmente  faltas  ao  serviço,
exceto nos seguintes casos:
I – licença gala;
II – licença luto;
III – folga pela doação de sangue;
IV – licença acidente de trabalho;
V – ausências para fins de compensação de jornada de trabalho;
VI – cursos devidamente autorizados pela Direção do Hospital.
§2º O prêmio será pago mensalmente e terá o valor de R$ 350,00(trezentos e
cinquenta  reais)  reajustado,  anualmente,  na  mesma  data  e  pelos  mesmos
índices do reajuste geral dos servidores públicos municipais.
Art. 2º Não terá direito ao recebimento do prêmio assiduidade os servidores
dispensados do ponto, os ocupantes de cargos em comissão, que não sejam
servidores  efetivos,  os  agentes  políticos,  os  servidores  contratados
temporariamente  por  excepcional  interesse público,  nem demais  categorias
que não estejam enquadradas nos termos do caput do art. 1º.
Art.  3º O prêmio assiduidade possui natureza indenizatória,  não servirá de
base  para  concessão  de  nenhum  outro  direito,  inclusive  férias  e  décimo
terceiro, e nem se incorpora a qualquer título aos vencimentos do servidor.
Art.4º O artigo 24 da Lei Complementar n.º 205, de 18 de julho de 2008 passa
a vigorar acrescido do inciso V com a seguinte redação:
Art.24.(…)
V – prêmio assiduidade.



Art.5º O Art. 32 da Lei Complementar n.º 205, de 18 de julho de 2008 passa a
vigorar acrescido do inciso IV com a seguinte redação:
Art.32.(…)
IV – prêmio assiduidade.
Art.6º O inciso V do artigo 20 da Lei Complementar n.º 205, de 18 de julho de
2008 passa a vigorar acrescido das alíneas “f” a “i”, com a seguinte redação:
Art. 20. (…)
V – licenças: (...)
f) licença para serviço militar obrigatório;
g) licença remunerada para concorrer a cargo eletivo;
h)  licença  para  desempenho  de  mandato  eletivo,  exceto  para  efeito  de
promoção e progressão;
i) licença para desempenho de mandato classista (diretoria executiva), exceto
para efeito de promoção e progressão;
Art. 7º A Seção IV do Capítulo VI da Lei Complementar n.º 205, de 18 de
julho  de  2008  passa  a  vigorar  acrescido  do  artigo  94.A  com  a  seguinte
redação:
Art.94.A  Fica  prorrogada  por  60(sessenta)  dias  a  duração  da  licença-
maternidade, prevista no art. 94 deste Estatuto.
§ 1º  A prorrogação  será  garantida  à  servidora  pública  municipal  mediante
requerimento  efetivado  até  o  final  dos  120  dias  da  licença  e  concedida
imediatamente após a fruição da licença-maternidade de que trata o art.  94
deste Estatuto.
§ 2º Durante a prorrogação da licença-maternidade de que o “caput” deste
artigo,  a  servidora  não  poderá  exercer  qualquer  atividade  remunerada  e  a
criança  não  poderá  ser  mantida  em creche  ou  organização  similar,  exceto
15(quinze) dias antes do término da licença que poderá ser considerado como
período de adaptação.
§ 3º Em caso de descumprimento do disposto no parágrafo 2º deste artigo, a
servidora pública perderá o direito à prorrogação da licença bem como da
respectiva remuneração. 
Art. 8º A Seção V do Capítulo VI da Lei Complementar n.º 205, de 18 de
julho  de  2008  passa  a  vigorar  acrescido  dos  artigos  95.A  e  95.B  com a
seguinte redação:
Art.95.A Fica prorrogada por 60(sessenta) dias a duração da licença adotante,
prevista no “caput” do art. 95 deste Estatuto.
Art. 95.B - Fica prorrogada por 20 (vinte) dias a duração da licença adotante o
prazo previsto no §1º do artigo 95 deste Estatuto.
Art. 9º O Capítulo VI da Lei Complementar n.º 205, de 18 de julho de 2008
passa a vigorar acrescido das Seções VII, VIII, IX, X e XI, com as seguintes
redações:
SEÇÃO VII
DA LICENÇA PARA SERVIÇO MILITAR
Art.96.A Ao servidor que for convocado para o serviço militar será concedida
licença sem remuneração.
§  1º  A  licença  será  concedida  à  vista  de  documento  oficial  que  prove  a
incorporação.
§ 2º Ao servidor desincorporado, conceder-se-á prazo não excedente de 30
(trinta) dias para que reassuma o exercício. 
SEÇÃO VIII – DA LICENÇA PARA CONCORRER A CARGO ELETIVO
Art. 96.B O servidor ocupante de cargo efetivo fará jus a licença remunerada,
com vencimentos integrais,  a partir  do registro de sua candidatura a cargo
eletivo  perante  a  Justiça  Eleitoral,  até  o  dia  seguinte  ao  do  pleito,  salvo
disposição diversa em lei federal.
§1º  Para  efeito  do  disposto  no  “caput”  deste  artigo,  o  servidor  deverá
apresentar cópia do documento emitido pelo partido político onde conste seu
nome  como  um dos  indicados  na  convenção  partidária  a  concorrer  como
candidato ao pleito, bem como o comprovante do registro de sua candidatura.
§2º O servidor deverá reassumir o exercício:
I - no primeiro dia útil subsequente ao da publicação ou da decisão transitada
em julgado, caso o registro de sua candidatura seja negado ou cancelado pela
Justiça Eleitoral;
II  -  no primeiro  dia  útil  subsequente  à  eleição para  o cargo  eletivo  a  que
concorreu.



§3º A inobservância do disposto nesse artigo implicará em falta ao serviço,
aplicando-se as normas legais cabíveis.
SEÇÃO  IX  -  DA  LICENÇA  PARA  O  EXERCÍCIO  DE  MANDATO
ELETIVO
Art. 96.C Ao servidor municipal investido em mandato eletivo aplicam-se as
seguintes disposições:
I -  tratando-se de mandato federal,  estadual ou distrital,  ficará afastado do
cargo;
II  -  investido  no  mandato  de  prefeito,  será  afastado  do  cargo,  sendo-lhe
facultado optar pela sua remuneração;
III - investido no mandato de vereador:
a) havendo compatibilidade de horário, perceberá as vantagens de seu cargo,
sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo;
b) não havendo compatibilidade de horário, será afastado do cargo, sendo-lhe
facultado optar pela sua remuneração.
Parágrafo  Único.  O servidor  investido  em mandato  eletivo  não poderá ser
removido ou redistribuído de ofício durante o exercício do mandato. 
SEÇÃO  X  –  DA  LICENÇA  PARA  DESEMPENHO  DE  MANDATO
CLASSISTA
Art. 96.D É assegurado ao servidor o direito a licença para desempenho de
mandato em confederação, federação ou sindicato representativo da categoria,
sem prejuízo da percepção da remuneração do cargo. 
§  1º  Somente  poderão  ser  licenciados  servidores  eleitos  para  cargos  de
presidência, secretário e outro integrante da Diretoria nas referidas entidades,
até o máximo de três, por entidade. 
§ 2º A licença terá duração igual a do mandato, podendo ser prorrogada no
caso de reeleição e por uma única vez 
SEÇÃO  XI  DA  LICENÇA  POR  MOTIVO  DE  AFASTAMENTO  DO
CÔNJUGE OU COMPANHEIRO
Art. 96.E Poderá ser concedida licença sem remuneração ao servidor estável
para  acompanhar  cônjuge  ou  companheiro  servidor  federal,  estadual  ou
municipal,  civil  ou  militar,  ou  de  órgão  autárquico  ou  paraestatal  que  foi
deslocado para outro ponto do território nacional ou para o exterior.
Parágrafo  Único.  A  licença  somente  será  concedida  mediante  pedido
devidamente instruído e vigorará até o máximo de dois anos. 
Art.10 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

LEI N° 5.192, DE 24 DE MARÇO DE 2016.
(Do Poder Executivo Municipal)

DISPÕE  SOBRE  A  REVISÃO  GERAL  ANUAL  2016  DOS
VENCIMENTOS,  SALÁRIOS,  PROVENTOS,  PENSÕES,  DIÁRIAS,
FUNÇÕES  GRATIFICADAS  E  VALE-ALIMENTAÇÃO  DOS
SERVIDORES  PÚBLICOS  MUNICIPAIS  DA  ADMINISTRAÇÃO
DIRETA,  AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL E DOS SUBSÍDIOS  DOS
AGENTES  POLÍTICOS  DO  PODER  EXECUTIVO,  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 - Esta Lei estabelece o índice da revisão geral anual, de que trata o
inciso  X,  parte  final,  do  Art.37  da  Constituição  Federal  aplicável  aos
vencimentos, salários, proventos, pensões, diárias, funções gratificadas e vale-
alimentação  dos  servidores  públicos  municipais  da  Administração  direta,
Autárquica  e  Fundacional  e  aos  subsídios  dos  agentes  políticos  do  Poder
Executivo, nos termos que especifica.
Art.  2º  -  Os  valores  dos  padrões  de  vencimentos,  salários,  funções
gratificadas, vantagens, diárias, proventos e pensões não vinculadas a outros
índices,  dos  servidores  públicos  municipais  da  Administração  direta,
Autárquica e Fundacional,  e  também dos subsídios  do Prefeito  Municipal,
Vice-Prefeito,  Secretários  Municipais  ficam  revisados  em  11%  (onze  por
cento).
§  1º  -  O índice de reajuste  previsto  no ‘caput’  deste  artigo  corresponde à
revisão geral para reposição das perdas ocorridas no período de 1º de abril de
2015 a 29 de fevereiro de 2016, utilizando-se como fator de correção o Índice
Geral  de  Preços  do  Mercado  –  IGP  –  M/FGV  acumulado  no  período,
conforme informações do Banco Central do Brasil. 



§ 2º - O índice a que se refere o art. 2º desta Lei, será concedido da seguinte
forma:
I – 4,5% (quatro vírgula cinco por cento), a contar de 1º de março de 2016;
II – 9% (nove por cento), a contar de 1º de abril de 2016;
III - 11% (onze por cento), a contar de 1º de junho de 2016.
§  3º  -  Os  percentuais  previstos  nos  incisos  I,  II  e  III  desse  artigo  serão
calculados sobre os padrões de vencimentos vigentes no mês de fevereiro de
2016, de forma não cumulativa.
Art.  3º  -  O  vale-alimentação  dos  servidores  públicos  municipais  da
Administração direta e indireta será reajustado em 11% (onze por cento), a
contar de 1º de março de 2016.
Art. 4º – Altera o artigo 1º da Lei 4115 de 05 de abril de 2004, que passa a
vigorar com a seguinte redação:
Art. 1º – Fica instituído o mês de março como data base para a revisão geral
anual  dos  vencimentos  e  subsídios  dos  servidores  públicos  municipais  da
administração pública direta e indireta.
Art.  5º  -  As despesas decorrentes  desta  Lei  correrão à  conta  das  dotações
próprias do orçamento do Município.
Art. 6º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus
efeitos a 01 de março de 2016.

LEI N° 5.193, DE 24 DE MARÇO DE 2016.
(Da Mesa Diretora)

ESTABELECE  ÍNDICE  DE  REVISÃO  GERAL  ANUAL  DOS
VENCIMENTOS,  GRATIFICAÇÕES,  AUXÍLIOS,  DIÁRIAS,
PROVENTOS,  PENSÕES,  FUNÇÕES  GRATIFICADAS  E  DEMAIS
VANTAGENS  E  PARCELAS  PECUNIÁRIAS  PERCEBIDAS  PELOS
SERVIDORES  DA  CÂMARA  MUNICIPAL  DE  PASSO  FUNDO,
INCLUSIVE  O  AUXÍLIO  ALIMENTAÇÃO,  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  estabelece  índice  de  revisão  geral  anual  dos  valores  dos
padrões  de  vencimentos,  das  gratificações,  auxílios,  diárias,  proventos,
pensões,  funções  gratificadas  e  demais  vantagens  e  parcelas  pecuniárias
percebidas pelos servidores da Câmara Municipal de Passo Fundo, bem como
revisa o valor diário do auxílio alimentação no âmbito do Poder Legislativo
Municipal. 
Art.  2º Os valores  dos padrões de vencimentos,  das gratificações,  auxílios,
diárias,  proventos,  pensões,  funções  gratificadas  e  demais  vantagens  e
parcelas  pecuniárias  percebidas  pelos  servidores  da  Câmara  Municipal  de
Passo  Fundo  ficam revisados  em 11% (onze  por  cento),  relativamente  ao
período de abril de 2015 a fevereiro de 2016. 
Art.  3º  O  valor  diário  do  auxílio  alimentação  devido  aos  servidores  do
Legislativo  Municipal  e  fixado  pela  Lei  Complementar  155,  de  31  de
dezembro de 2005, fica revisado em 11% (onze por cento), a partir de 1º de
março de 2016.
Art.  4º  As  despesas  decorrentes  desta  Lei  correrão  à  conta  das  dotações
específicas  de  gastos  com  pessoal  e  do  programa  de  alimentação  dos
servidores públicos municipais da Câmara de Vereadores de Passo Fundo. 
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos a
partir de 1º de março de 2016.

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