
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO
DECRETO Nº 85/2017

REGULAMENTA O INCISO V DO ARTIGO 14 E O ARTIGO
15 AMBOS DA LEI COMPLEMENTAR N.º 189, DE 27 DE

SETEMBRO DE 2007, QUE DISPÕE SOBRE OS SERVIÇOS
FUNERÁRIOS NO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO.

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,  e  CONSIDERANDO  que  a  Lei
Complementar  n.  403,  de  27  de  dezembro  de  2016  inseriu
modificações nos critérios para participação no regime de plantão das
permissionárias, bem como institui penalidades pelo descumprimento,
CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar os procedimentos
para o cumprimento da Lei; DECRETA:
Art.1º O regime de plantão, em sistema de rodízio, instituído pela Lei
Complementar n.º 189, de 27 de setembro de 2007, sem prejuízo da
livre  opção por parte dos familiares  ou responsáveis  pelo de cujus,
contratantes dos serviços fica regulamentado pelo presente Decreto.
Art.2º  O  regime  de  plantão  será  administrado  e  fiscalizado  pela
Secretaria de  Transportes e Serviços Gerais - STSG devendo publicar,
até o décimo quinto dia do mês anterior, a escala de plantão para o
mês subsequente.
Parágrafo único. A STSG para o cumprimento do regime de plantão
terá atendimento 24 horas e funcionará em local de fácil acesso. 
Art.3º  As  permissionárias  deverão  preencher  os  critérios  elencados
abaixo para participar do regime de plantão:
I  -  estiverem  em dia  com  as  obrigações  fiscais  municipais,  a  ser
comprovada mediante apresentação de Certidão expedida pelo órgão
competente da Municipalidade;
II - aderirem e observarem o Código de Ética e Regulação de Setor
Funerário a ser definido em Decreto regulamentar  específico para a
matéria;
III  -  prestarem os serviços  funerários  permanentemente  durante  24
(vinte e quatro) horas por dia, ininterruptamente;
IV  -  atenderem  e  fornecerem  os  serviços  funerários  e  materiais
necessários para a população de baixa renda, com padrões definidos
pelo órgão competente da Municipalidade;
V  -  efetuarem,  mediante  remuneração,  conforme  valores  a  serem
determinados, a execução de todo o serviço à população carente e/ou
indigente do município de Passo Fundo, em sistema de rodízio entre
as permissionárias com sede neste município, inclusive com translado
do Departamento Médico Legal de Porto Alegre, ou outro hospital da
região,  incluindo  questões  de  urnas  especiais  e  procedimentos
exigidos por Lei Estadual,  como embalsamento - tanatopraxia,  uma
vez encaminhado pelo serviço social da Administração Municipal. 
VI -  que não tiverem sido  condenadas  em processo administrativo
pelo  descumprimento  de  alguma  das  obrigações  constantes  no
presente artigo.
Art.4º Para fins de aplicação deste Decreto, entende-se por população
carente e/ou indigente  os cidadãos e às famílias com impossibilidade
de arcar por conta própria com as despesas do funeral sem prejuízo de
sua subsistência.
Art.5º O Município efetuará o pagamento das despesas de funeral à
título de auxílio-funeral às pessoas carentes e/ou indigente desde que
comprovada a renda mensal per capita familiar  igual ou inferior a 1
(um) salário mínimo federal vigente e deverá a família estar inserida
no  Programa  de  Cadastro  Único  para  Programas  Sociais  –
CADUNICO.
§1º Ficará a Secretaria de Cidadania e Assistência Social – SEMCAS
responsável  pela  avaliação  da  família  para  comprovação  do
preenchimento dos critérios que possibilitem  a concessão do auxílio-
funeral.
§ 2º O pagamento do auxílio-funeral pelo Município compreenderá as
despesas relativas a:



I - liberação na central de Óbitos;
II – retirada do corpo e encaminhamento para preparação;
III – higienização do corpo e tamponamento;
IV – preparação do corpo;
V – urna simples sem visor, quatro alças, quatro chavetas, véu e livro
presença;
VI – translado municipal para local de velório e sepultamento;
§3º As despesas decorrentes do pagamento do auxílio-funeral correrão
por  conta  de  dotações  orçamentárias  da  Secretaria  de  Cidadania  e
Assistência Social.
Art.6º A permissionária que, em face do regime de plantão, prestar o
serviço aos carentes ou indigentes será reembolsada, por funeral que
realizar,  no  valor  de  até  1(um)  salário-mínimo,  desde  que  tenha
fornecido os itens referidos no § 2º do artigo anterior.
Art.7º Para observância do regime de plantão, os óbitos ocorridos em
unidades  de  saúde,  públicas  ou  privadas,  deverão  ter  o  seguinte
encaminhamento:
I - A unidade de saúde deverá:
a)  comunicar  imediatamente,  mediante  contato  telefônico,  a
ocorrência do óbito à Secretaria de Transportes e Serviços Gerais;
b)  informar  ao familiar  responsável  pelo  de  cujus,  que  a  funerária
plantonista fará o seu acompanhamento até a STSG, junto com a guia
de comunicação de óbito que será emitida pela respectiva unidade de
saúde;
II - A STSG deverá avisar imediatamente à funerária plantonista para
que  esta  compareça  à  unidade  de  saúde  em que  ocorreu  o  óbito,
mantendo planilha de controle de horário do óbito e da comunicação à
funerária acionada;
III - A funerária plantonista deverá encaminhar o familiar do de cujus,
junto  com  a  guia  de  comunicação  de  óbito,  à  STSG,  onde  será
autorizada a liberação e sepultamento do corpo, e o familiar poderá
optar ou não, pelos serviços da funerária de plantão;
IV - A guia de comunicação de óbito será fornecida às unidades de
saúde pelo órgão municipal e deverá possuir três vias, distribuídas da
seguinte forma:
a) Via nº 1, ao familiar ou responsável pelo de cujus;
b) Via nº 2, ao órgão municipal responsável;
c) Via nº 3, à unidade de saúde.
Art.  8º  O  descumprimento  do  previsto  na  Lei  Complementar  n.º
189/2007 e no presente Decreto ao infrator será aplicada a pena de
multa  no valor  1000 UFM`s  e a cassação do respectivo alvará  de
funcionamento no caso de reincidência.
§1º  Para  a  aplicação  das  penalidades  acima  descritas  deverá  ser
lavrado auto de infração de forma clara e precisa,  sem entrelinhas,
rasuras e emendas, mencionando:
a) o local, a data e a hora da lavratura;
b) o nome, o endereço e a qualificação do autuado;
c) a descrição do fato ou do ato constitutivo da infração;
d) o dispositivo legal infringido;
e)  a intimação para impugná-lo no prazo de 15(quinze) dias;
f) a identificação do agente autuante, sua assinatura, a indicação do
seu cargo ou função e o número de sua matrícula;
g) a designação do órgão julgador e o respectivo endereço;
h) a assinatura do autuado;
§2º Em caso de recusa do autuado em assinar o Auto de Infração  o
Agente  competente  consignará  o  fato  no  Auto,  remetendo-os  ao
autuado por  via  postal,  com Aviso  de Recebimento  (AR) ou outro
procedimento equivalente.
§3º  Os  Autos  de  Infração  serão  lavrados  em  impresso  próprio,
composto de três vias e numeradas.
Art.9º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

DECRETO Nº 87/2017
DISPÕE SOBRE A HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO TÉCNICO
DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO – LTCAT



E DO LAUDO TÉCNICO DE INSALUBRIDADE, E DA
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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, e
CONSIDERANDO a contido no Laudo de Técnico das Condições do
Ambiente  de  Trabalho  –  LTCAT  e  do  Laudo  Técnico  de
Insalubridade, elaborado pela empresa Gustavo J.M. Ferreira & CIA
LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 08.104.227/0001-99;
CONSIDERANDO o disposto no artigo 101, da Lei Complementar
203 de 04 de julho de 2008;
CONSIDERANDO o relatório consistente no Resumo das Condições
de  Insalubridade  e  periculosidade,  apresentado  pela  empresa
contratada,  através  do  qual  está  patentemente  demonstrado  as
unidades administrativas respectivas, a relação dos cargos e atividades
desenvolvidas,  bem  como  ainda  os  graus  de  insalubridade,
periculosidade e/ou atividades penosas e os respectivos agentes e risco
e o adicional a receber;
CONSIDERANDO que o laudo em vigor foi realizado há mais de 12
anos e não representa a realidade atual das condições de trabalho dos
ambientes da Prefeitura Municipal de Passo Fundo;
CONSIDERANDO que o Tribunal de Contas do Estado, na auditoria
ordinária do exercício de 2016, processo nº 2808-0200/16-8,  indica
que   “frente  aos  princípios  que  norteiam a  Administração  Pública
previstos  no  'caput'  do  artigo  37  da  Constituição  Federal,
especialmente os da legalidade e eficiência, faze-se necessário que a
Administração Municipal  adote  providências  efetivas  no sentido de
concluir o novo laudo técnico de condições ambientais de trabalho dos
servidores, adequando os pagamentos às novas concluões”;
CONSIDERANDO, finalmente, que a homologação do referido laudo
é  necessária  para  atender  as  demandas  atuais,  a  fim  de  que  possa
enquadrar todos os servidores públicos municipais, bem como ainda,
propiciar a adequada percepção dos referidos adicionais,
Art.  1º  -  Fica Homologado o Laudo de Técnico das Condições do
Ambiente  de  Trabalho  –  LTCAT  e  do  Laudo  Técnico  de
Insalubridade, elaborado pela empresa Gustavo J.M. Ferreira & CIA
LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 08.104.227/0001-99, a partir desta
data, com efeitos financeiros a partir de 1º de setembro de 2017.
Art. 2º - A partir da data fixada no artigo 1º deste Decreto, todos os
servidores  obrigatoriamente  deverão ser enquadrados,  e,  farão jus á
percepção do adicional de insalubridade, periculosidade e atividades
penosas  nos  percentuais  indicados  pelos  peritos  subscritores  do
referido Laudo.
Art.  3º  -  A  Secretaria  Municipal  de  Administração,  através  da
Coordenadoria  de  Recursos  Humanos,  providenciará  a  partir  da
publicação  deste  Decreto,  o  enquadramento  de  todos  os  servidores
públicos nos moldes e nas tabelas indicadas nos Laudos Técnicos a
que se refere o artigo 1º deste Decreto.
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.

LUCIANO PALMA DE AZEVEDO - Prefeito Municipal
MARLISE LAMAISON SOARES – Sec. de Administração
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