
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO
EXTRATO DE ADITIVO DO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO E:

ANGEL'S BOSQUE CENTRO TERAPEUTICO LTDA-ME. DL.. Processo
Interno 2012/17376. 12º Aditivo. Objeto: Prorrogação de prazo e inclusão de
02 pacientes. Prazo: 12 meses. Valor: R$  937,00  Data: 21/02/2017.
ASSOCIAÇÃO  DAS  MISSIONÁRIAS  FRANCISCANAS  DE  MARIA
MÃE DE DEUS.  DL..   Processo  Interno  2013/4136.  4º  Aditivo.  Objeto:
Prorrogação de prazo e manutenção de valores. Prazo: 12 meses. Valor: R$
55.840,20. Data: 06/02/2017.
ATILIO  TRAMONTINI  ARQUITETURA LTDA.  TP.  55/2015.  Processo
Interno 2016/13980. 2º Aditivo. Objeto: Prorrogação de prazo da conclusão
de uma praça no bairro Vera Cruz. Prazo: 71 dias.  Data: 10/02/2017.
ATILIO  TRAMONTINI  ARQUITETURA LTDA.  TP.  24/2015.  Processo
Interno 2015/31406 e 2016/6675. 4º Aditivo. Objeto: Prorrogação de prazo
da conclusão de um canteiro central Miguel Moretti.  Prazo: 51 dias. Data:
10/02/2017.
CONSTRUTORA  RIMARCO  LTDA.  CP  08/2016.  Processo  Interno
2016/35470. Objeto: Resilição Contratual de execução de obras de drenagem
e pavimentação de vias urbanas, na Vila Luiza. Data: 06/02/2017.
CRISTO REY RESIDENCIAL TERAPÊUTICO LTDA-ME. DL. Processo
Interno  2016/7703.  3º  Aditivo.  Objeto:  Prorrogação  de  prazo.  Prazo:  12
meses. Data: 16/02/2017.
EZEQUIEL  SCHAEFFER-ME.  DL..   Processo  Interno  2016/33363.  1º
Aditivo. Objeto: Ajuste de valor de paciente. Data: 09/02/2017.
GUILHERME FELIPE RODRIGUES DE SOUZA.  DL.  Processo Interno
2012/36236.  6º  Aditivo.  Objeto:  Ajuste  do  valor  dos  benefícios  dos
pacientes. Data: 06/02/2017.
GUIRADI CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA.  TP.  52/2015.
Processo Interno 2016/25368. 1º Aditivo. Objeto: Prorrogação de prazo para
contrução  de  prédio  para  a  instalação  do  CRAS.  Prazo:  210  dias.  Data:
17/02/2017
JACIR  MARIUSSI.  DL.  0004/2005.   Processo  Interno  2010/10942.  16º
Aditivo. Objeto: Prorrogação de prazo e manutenção de valores. Prazo: 03
meses. Valor: R$ 4.578,38. Data: 09/02/2017.
JOVENS  ANJOS  CENTRO  TERAPÊUTICO  LTDA-ME.  DL.  Processo
Interno 2016/33024. 1º Aditivo. Objeto: Inclusão de 01(um) paciente. Data:
21/02/2017.
LUIZ CARLOS DA SILVA ROCHA. DL. Processo Interno 2011/9805. 2º
Aditivo. Objeto: Prorrogação de prazo e manutenção de valores. Prazo: 03
meses. Valor: R$ 4.500,00. Data: 06/02/2017.
NOELI DE SOUZA. DL..  Processo Interno 2012/1122. 14º Aditivo. Objeto:
Prorrogação de prazo e manutenção de valores. Prazo: 12 meses. Valor: R$
8.724,60. Data: 02/02/2017.
OBRA  SOCIAL  SÃO  VICENTE  DE  PAULO.  CP.   Processo  Interno
2015/34192.  10º  Aditivo.  Objeto:  Ajuste  do  valor  dos  benefícios  dos
pacientes.  Data: 07/02/2017.
PETROBRAS  DISTRIBUIDORA  S/A.  PE.  117/2015.  Processo  Interno
2016/1504.  5º  Aditivo.  Objeto:  Reajuste  de valor.   Valor:  R$ 2,86 Data:
16/01/2017.
PETROBRAS  DISTRIBUIDORA  S/A.  PE  117/2015.  Processo  Interno
2016/1504.  6º  Aditivo.  Objeto:  Redução  do  valor  por  litro  do  ÓLEO
DIESEL ADITIVADO B S500 A550. Valor: R$ 2,78 Data: 09/11/2016.
PETROBRAS  DISTRIBUIDORA  S/A.  PE.  005/2014.  Processo  Interno
2014/42385. 8º Aditivo. Objeto: Reajuste de valor e prorrogação de prazo.
Prazo : 12 meses  Valor: R$ 2,8620 Data: 15/02/2017
RAZÃOINFO  INTERNET  LTDA.  DL.  Processo  Interno  2013/45200.  3º
Aditivo. Objeto: Prorrogação de prazo e inclusão de 04 escolas municipais.
Prazo:12 mese. Data: 09/02/2017.



WILLIAN JURANDIR DA SILVA. DL. Processo Interno 2010/25413. 25º
Aditivo. Objeto: Ajuste de valor dos benefícios dos pacientes do contrato.
Data: 08/02/2017.
EXTRATO DE CONTRATO DO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO E:

ADAIR  DA  SILVA  MORAES&CIA  LTDA.  DL.  Processo  Interno
2015/23723. Objeto: Manutenção preventiva de elevador – SAE.  Valor: R$
4.800,00.  Data: 18/01/2017.
ADAIR  DA  SILVA  MORAES&CIA  LTDA.  DL.  Processo  Interno
2013/17081. Objeto: Manutenção preventiva de elevador - Sedec. Valor: R$
3.430,68.  Data: 09/02/2017
CONSTRUTORA  RIMARCO  LTDA.  CP  10/2016.  Processo  Interno
2016/19549.  Objeto:  Execução  de  obras  de  pavimentação,  drenagem  e
sinalização. Valor: R$ 3.780.607,17.  Data: 24/10/2016.
EDSON  RICARDO  ZANELLA-ME.  TP  01/2017.  Processo  Interno
2016/42384.  Objeto:  Conserto  de  uma  caminhão.  Valor:  R$  14.540,00.
Data: 07/02/2017.
RETIRO  COMUNITÁRIO  DE  REABILITAÇÃO  OCUPACIONAL  –
COMUNIDADE  TERAPÊUTICA-RECREO.  DL.  Processo  Interno
2016/42453.  Objeto:  Atendimento  especializado  em  clínica.  Valor:  R$
3.700,00.  Data: 19/01/2017.

DECRETO Nº 105/2016
INSTITUI A GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, NO

ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA MUNICIPAL DE PASSO
FUNDO.

O  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  PASSO  FUNDO,  no  uso  de  suas
atribuições legais, na forma do artigo 110, inciso VIII, da Lei Orgânica do
Município;  CONSIDERANDO  a  necessidade  de  implantação  de
procedimentos gerais para utilização dos serviços de protocolo para órgãos e
entidades  da  Prefeitura  Municipal,  de  forma  a  padronizar  os  processos
administrativos desde a abertura até o arquivamento; CONSIDERANDO a
importância dos processos administrativos para a defesa dos interesses do
cidadão  e  para  o  bom  funcionamento  dos  serviços  prestados  pela
administração  pública;  CONSIDERANDO  a  necessidade  da  persecução
permanente da máxima eficiência e eficácia nas ações governamentais.
D E C R E T A
Art.  1°  Fica  instituída  a  gestão  de  processos  administrativos,  com  a
finalidade  de  organizar  o  recebimento,  a  classificação,  a  numeração,  a
distribuição  e  controle  da  movimentação  dos  documentos,  incluindo  a
utilização  do  sistema  de  protocolo  informatizado,  no  âmbito  da
Administração Direta Municipal.
Art.  2°  A  unidade  organizacional  encarregada  de  receber,  cadastrar,
distribuir,  movimentar  e formalizar  os documentos recebidos, assim como
acompanhar  a  tramitação  das  solicitações  e/ou  documentos  é  o  órgão
destinado ao atendimento do público da Secretaria de Administração.
Parágrafo  único.  Deve  haver  um servidor  responsável  em cada  secretaria
pelas ações de acesso comum a todas os cadastrados no sistema de protocolo
informatizado,  como  recebimento,  encaminhamento,  abertura  e
acompanhamento de protocolos, o qual será orientado pelo órgão competente
pelo atendimento da Secretaria de Administração, quanto aos procedimentos
a serem observados.
Art. 3° Processo Administrativo é o conjunto de requerimentos e documentos
encaminhados  ao  Poder  Executivo  Municipal  e  que,  juntamente  com
informações,  despachos,  laudos  ou  pareceres,  concorrem para  decisão  de
assuntos sujeitos à deliberação municipal.
Art.4º  O processo administrativo  poderá iniciar  de ofício  ou a  pedido de
interessado.
Art.  5°  A  abertura  de  processos  administrativos  pode  ser  realizada  pela
Secretaria  competente  ou  pelo  órgão  responsável  pelo  atendimento  ao
público do Secretaria de Administração.
Art.  6°  O  responsável  pela  abertura  de  processo  administrativo  deverá
observar o seguinte:
I - conferência de todos os documentos necessários à tramitação e análise do
pedido, inclusive quanto à sua originalidade.



II – conferência da assinatura no requerimento, devidamente preenchido com
nome, telefone e e-mail do requerente, e nos demais documentos juntados,
não sendo admitidos documentos apócrifos.
III – cópia do documento de identidade do requerente deverá acompanhar o
requerimento, salvo se o requerente for servidor do Município.
IV  -  as  folhas  dos processos serão numeradas,  em ordem crescente,  sem
rasuras, no canto superior direito da página, sendo que a capa do processo
considera-se folha 01.
V – abaixo da numeração, deverá constar rubrica do servidor ou carimbo do
local de origem do documento.
VI - quando, por falha ou omissão, for constatada a necessidade de correção
de numeração de qualquer folha do processo, apor um “X” sobre o número a
inutilizar, renumerando as folhas seguintes, certificando-se a ocorrência.
VII  -  as  folhas  que,  após  a  tramitação,  serão  extraídas  do  processo  não
devem ser numeradas, a exemplo de mapas e memoriais.
VIII – todas as folhas devem ser perfuradas e presas por colchete, grampo
trilho, ou similar, em processos de 05 folhas ou mais, e todos os grampos (de
grampeador) deverão ser retirados.
IX  -  todos  os  despachos  deverão,  obrigatoriamente,  estar  assinados  por
servidor do Município, com carimbo que contenha a matrícula do mesmo,
não sendo permitido o despacho por estagiários ou aprendizes, sem o visto
de servidor municipal.
Parágrafo único. Considera-se documento atualizado, quando solicitado para
abertura de processo administrativo, aquele expedido em até 180 dias.
Art.  7º  O  termo  de  abertura  de  processos  administrativos  consistirá  na
definição do objeto do processo, de forma sucinta e clara.
§ 1º Os despachos deverão ser organizados em numeral ordinal, a começar
pelo primeiro despacho após o termo de abertura, e em folhas em branco,
especificadamente para este fim.
§ 2º Nos processos administrativos abertos de ofício o termo de abertura será
o despacho 01, lavrado na parte superior da folha n.º 02, com a assinatura da
autoridade responsável.
§ 3º No caso de encaminhamento a outro órgão público municipal, tal deve
ser feito através da secretaria respectiva ou órgão equivalente, especificando-
se as medidas a serem efetivadas e, também, o posterior encaminhamento.
§ 4º É obrigatório, no final de cada folha, a menção de folha posterior para o
seguimento aos despachos.
§ 5º Em qualquer inclusão de documentos, é obrigatório existir despacho que
indique a respectiva finalidade.
§ 6º Todo o despacho ou manifestação deve ter por escopo a resolutividade
do processo, vedada a transferência da resolução de problemas que possam
ou devam ser resolvidos pela autoridade com quem se encontre.
Art. 8º É vedado:
I - rasuras ou borrões em qualquer parte do processo;
II  -  a  colagem  de  qualquer  material  sobre  quaisquer  manifestações  ou
despachos administrativos;
III  -  a  utilização  de  grampeadores  de  qualquer  tipo  para  a  juntada  de
documentos, devendo-se utilizar colchetes e materiais análogos;
IV - a saída de qualquer processo administrativo de qualquer secretaria sem a
aquiescência  do  secretário  ou  autoridade  equivalente,  salvo  nos  casos  de
delegação;
V  -  a  utilização  de  caneta  que  não  tenha  a  tinta  preta  ou  azul  para  as
assinaturas e respectivos despachos;
VI - a saída de qualquer processo administrativo sem o devido registro de
saída e entrada no sistema de controle informatizado.



VII – a juntada de documentos menores que uma folha modelo A4, devendo
ser colados em uma folha em branco, quando necessário.
§ 1º  No caso de correções em despachos deve-se utilizar  expressões  que
permitam o entendimento da vontade da autoridade administrativa, como o
"digo".
§ 2º No caso de grandes correções, que conduzam à supressão de despacho
na íntegra ou parte, deve-se passar o risco, com caneta, sobre o texto a ser
suprimido,  evitando-se  borrões,  ou  utilizado  carimbo  sob  o  texto  com a
expressão ANULADO ou REVOGADO.
Art. 9° Nos casos em que for necessária a apensação de processos, deverá ser
observada a seguinte metodologia:
I - registrar no sistema a juntada por apensação;
II - manter superposto um processo ao outro, presos por barbante.
III – manter as folhas de cada processo com a numeração original.
IV – fazer as anotações na capa do processo da frente, anotando os números
dos processos apensos.
§ 1º A sequência da tramitação será no processo que é capa.
§  2º  O  processo  a  ser  capa  deve  ser  o  que  contém  a  solicitação  de
apensamento, ou requerimento a ser atendido, ou então, o mais antigo.
§  3º  Os  apensos  devem  conter  termo  de  apensamento  se  referindo  ao
processo que é capa, que será o último despacho do apenso, não sendo mais
tramitado.
Art. 10. O encerramento do processo será:
I – por deferimento ou indeferimento do pedido;
II – pelo atendimento da solicitação e cumprimento dos compromissos dela
decorrentes;
III – pela expressa desistência do interessado;
IV – quando seu desenvolvimento for interrompido por período superior a 90
(noventa) dias, por omissão da parte interessada.
§1º Quando atendida a solicitação de expedição de documentos  pelo , será
gerada a taxa em nome do requerente, com vencimento para 30 (trinta) dias
da data de expedição.
§  2º  Quando  encerrado,  o  processo  será  encaminhado  ao  Núcleo  de
Documentos para arquivo, devendo a Secretaria de origem conferir se todos
os itens  deste  Decreto foram cumpridos,  assim como realizar  os  devidos
encaminhamentos em sistema informatizado.
§ 3º Após arquivado,  o processo só poderá sair do Núcleo de Arquivo se
solicitado o desarquivamento.
Art. 11. Quando necessário o desarquivamento de processos, a solicitação
deverá observar o seguinte:
I – se a solicitação de desarquivamento for do interesse da Administração,
deverá ser preenchido formulário de desarquivamento disponível na Intranet,
em  Formulários  Oficiais,  devidamente  assinado  por  Coordenador  (a)  ou
Secretário (a).



II  – se a solicitação de desarquivamento  for  interesse de administrado,  o
mesmo preencherá formulário próprio junto ao Núcleo de Documentos.
III  –  quando o desarquivamento  for  necessário para  instruir  processo em
tramitação,  poderá  ser  solicitado  por  meio  do  processo,  caso  em  que  o
processo desarquivado ficará como apenso.
Art. 12. A solicitação de cópias de documentos arquivados, será:
I  –  por  meio  de  memorando  ou  e-mail  ao  Núcleo  de  Documentos
(nd@pmpf.rs.gov.br), desde que assinado por Coordenador (a) ou Secretário
(a), quando do interesse da Administração.
II – por meio de processo interno quando solicitado por administrado, seja
pessoalmente junto ao Serviço de Informação ao Cidadão (SIC),  seja pela
internet, pelo E-SIC Virtual.
§  1º  A  Abertura  de  processos  solicitando  cópia  de  documentos  fica
condicionada à apresentação dos documentos constantes no art.  12 da Lei
Municipal n.º 5.031, de 11 de novembro de 2013.
§ 2º A responsabilidade pelo fornecimento da informação é da Secretaria que
tem a posse da mesma, devendo providenciar as informações via e-mail ou
cópias, quando necessário.
§  3º  Solicitações  que  necessitem  informações  complementares,  serão
encaminhados ao órgão de atendimento da Secretaria de Administração que
providenciará o contato do requerente, estabelecendo-se o prazo máximo de
90 dias para que cumpra as exigências, sob pena de arquivamento do mesmo.
§ 4º Cópias solicitadas por meio de processos terão o valor de 0,06522 UFM
por página,  além da taxa de expediente prevista  na Lei Complementar  nº
56/1997 e suas atualizações em UFM, sendo que o valor deverá ser recolhido
antecipadamente à entrega das cópias.
Art. 13. Fica revogado o Decreto nº 134 de 18 de julho de 2007.
Art. 14. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

DECRETO Nº 015/2017
Abre  crédito  adicional  suplementar  no  orçamento  do  município  para  o
corrente  exercício  no  montante  de  R$  2.770.878,00  (Dois  Milhões  e
Setecentos e Setenta mil e Oitocentos e Setenta e Oito Reais).

DECRETO Nº 17/2017
Abre  crédito  adicional  suplementar  no  orçamento  do  município  para  o
corrente  exercício  no  montante  de  R$  1.464.529,00  (Um  Milhão  e
Quatrocentos e Sessenta e Quatro Mil, Quinhentos e Vinte e Nove Reais).

DECRETO Nº 018/2017
Abre  crédito  adicional  suplementar  no  orçamento  do  município  para  o
corrente  exercício  no  montante  de  R$  1.563.849,00  (Um  Milhão  e
Quinhentos e Sessenta e Três Mil, Oitocentos e Quarenta e Nove Reais).

DECRETO Nº 023/2017
Abre  crédito  adicional  suplementar  no  orçamento  do  município  para  o
corrente  exercício  no  montante  de  R$  3.486.418,00(Três  milhões  e
Quatrocentos e Oitenta e Seis Mil, Quatrocentos e Dezoito Reais).

LUCIANO PALMA DE AZEVEDO - Prefeito Municipal
MARLISE LAMAISON SOARES - Secretária de Administração
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	O PREFEITO MUNICIPAL DE PASSO FUNDO, no uso de suas atribuições legais, na forma do artigo 110, inciso VIII, da Lei Orgânica do Município; CONSIDERANDO a necessidade de implantação de procedimentos gerais para utilização dos serviços de protocolo para órgãos e entidades da Prefeitura Municipal, de forma a padronizar os processos administrativos desde a abertura até o arquivamento; CONSIDERANDO a importância dos processos administrativos para a defesa dos interesses do cidadão e para o bom funcionamento dos serviços prestados pela administração pública; CONSIDERANDO a necessidade da persecução permanente da máxima eficiência e eficácia nas ações governamentais.
	D E C R E T A
	Art. 1° Fica instituída a gestão de processos administrativos, com a finalidade de organizar o recebimento, a classificação, a numeração, a distribuição e controle da movimentação dos documentos, incluindo a utilização do sistema de protocolo informatizado, no âmbito da Administração Direta Municipal.
	Art. 2° A unidade organizacional encarregada de receber, cadastrar, distribuir, movimentar e formalizar os documentos recebidos, assim como acompanhar a tramitação das solicitações e/ou documentos é o órgão destinado ao atendimento do público da Secretaria de Administração.
	Parágrafo único. Deve haver um servidor responsável em cada secretaria pelas ações de acesso comum a todas os cadastrados no sistema de protocolo informatizado, como recebimento, encaminhamento, abertura e acompanhamento de protocolos, o qual será orientado pelo órgão competente pelo atendimento da Secretaria de Administração, quanto aos procedimentos a serem observados.
	Art. 3° Processo Administrativo é o conjunto de requerimentos e documentos encaminhados ao Poder Executivo Municipal e que, juntamente com informações, despachos, laudos ou pareceres, concorrem para decisão de assuntos sujeitos à deliberação municipal.
	Art.4º O processo administrativo poderá iniciar de ofício ou a pedido de interessado.
	Art. 5° A abertura de processos administrativos pode ser realizada pela Secretaria competente ou pelo órgão responsável pelo atendimento ao público do Secretaria de Administração.
	Art. 6° O responsável pela abertura de processo administrativo deverá observar o seguinte:
	I - conferência de todos os documentos necessários à tramitação e análise do pedido, inclusive quanto à sua originalidade.
	II – conferência da assinatura no requerimento, devidamente preenchido com nome, telefone e e-mail do requerente, e nos demais documentos juntados, não sendo admitidos documentos apócrifos.
	III – cópia do documento de identidade do requerente deverá acompanhar o requerimento, salvo se o requerente for servidor do Município.
	IV - as folhas dos processos serão numeradas, em ordem crescente, sem rasuras, no canto superior direito da página, sendo que a capa do processo considera-se folha 01.
	V – abaixo da numeração, deverá constar rubrica do servidor ou carimbo do local de origem do documento.
	VI - quando, por falha ou omissão, for constatada a necessidade de correção de numeração de qualquer folha do processo, apor um “X” sobre o número a inutilizar, renumerando as folhas seguintes, certificando-se a ocorrência.
	VII - as folhas que, após a tramitação, serão extraídas do processo não devem ser numeradas, a exemplo de mapas e memoriais.
	VIII – todas as folhas devem ser perfuradas e presas por colchete, grampo trilho, ou similar, em processos de 05 folhas ou mais, e todos os grampos (de grampeador) deverão ser retirados.
	IX - todos os despachos deverão, obrigatoriamente, estar assinados por servidor do Município, com carimbo que contenha a matrícula do mesmo, não sendo permitido o despacho por estagiários ou aprendizes, sem o visto de servidor municipal.
	Parágrafo único. Considera-se documento atualizado, quando solicitado para abertura de processo administrativo, aquele expedido em até 180 dias.
	Art. 7º O termo de abertura de processos administrativos consistirá na definição do objeto do processo, de forma sucinta e clara.
	§ 1º Os despachos deverão ser organizados em numeral ordinal, a começar pelo primeiro despacho após o termo de abertura, e em folhas em branco, especificadamente para este fim.
	§ 2º Nos processos administrativos abertos de ofício o termo de abertura será o despacho 01, lavrado na parte superior da folha n.º 02, com a assinatura da autoridade responsável.
	§ 3º No caso de encaminhamento a outro órgão público municipal, tal deve ser feito através da secretaria respectiva ou órgão equivalente, especificando-se as medidas a serem efetivadas e, também, o posterior encaminhamento.
	§ 4º É obrigatório, no final de cada folha, a menção de folha posterior para o seguimento aos despachos.
	§ 5º Em qualquer inclusão de documentos, é obrigatório existir despacho que indique a respectiva finalidade.
	§ 6º Todo o despacho ou manifestação deve ter por escopo a resolutividade do processo, vedada a transferência da resolução de problemas que possam ou devam ser resolvidos pela autoridade com quem se encontre.
	Art. 8º É vedado:
	I - rasuras ou borrões em qualquer parte do processo;
	II - a colagem de qualquer material sobre quaisquer manifestações ou despachos administrativos;
	III - a utilização de grampeadores de qualquer tipo para a juntada de documentos, devendo-se utilizar colchetes e materiais análogos;
	IV - a saída de qualquer processo administrativo de qualquer secretaria sem a aquiescência do secretário ou autoridade equivalente, salvo nos casos de delegação;
	V - a utilização de caneta que não tenha a tinta preta ou azul para as assinaturas e respectivos despachos;
	VI - a saída de qualquer processo administrativo sem o devido registro de saída e entrada no sistema de controle informatizado.
	VII – a juntada de documentos menores que uma folha modelo A4, devendo ser colados em uma folha em branco, quando necessário.
	§ 1º No caso de correções em despachos deve-se utilizar expressões que permitam o entendimento da vontade da autoridade administrativa, como o "digo".
	§ 2º No caso de grandes correções, que conduzam à supressão de despacho na íntegra ou parte, deve-se passar o risco, com caneta, sobre o texto a ser suprimido, evitando-se borrões, ou utilizado carimbo sob o texto com a expressão ANULADO ou REVOGADO.
	Art. 9° Nos casos em que for necessária a apensação de processos, deverá ser observada a seguinte metodologia:
	I - registrar no sistema a juntada por apensação;
	II - manter superposto um processo ao outro, presos por barbante.
	III – manter as folhas de cada processo com a numeração original.
	IV – fazer as anotações na capa do processo da frente, anotando os números dos processos apensos.
	§ 1º A sequência da tramitação será no processo que é capa.
	§ 2º O processo a ser capa deve ser o que contém a solicitação de apensamento, ou requerimento a ser atendido, ou então, o mais antigo.
	§ 3º Os apensos devem conter termo de apensamento se referindo ao processo que é capa, que será o último despacho do apenso, não sendo mais tramitado.
	Art. 10. O encerramento do processo será:
	I – por deferimento ou indeferimento do pedido;
	II – pelo atendimento da solicitação e cumprimento dos compromissos dela decorrentes;
	III – pela expressa desistência do interessado;
	IV – quando seu desenvolvimento for interrompido por período superior a 90 (noventa) dias, por omissão da parte interessada.
	§1º Quando atendida a solicitação de expedição de documentos pelo , será gerada a taxa em nome do requerente, com vencimento para 30 (trinta) dias da data de expedição.
	§ 2º Quando encerrado, o processo será encaminhado ao Núcleo de Documentos para arquivo, devendo a Secretaria de origem conferir se todos os itens deste Decreto foram cumpridos, assim como realizar os devidos encaminhamentos em sistema informatizado.
	§ 3º Após arquivado, o processo só poderá sair do Núcleo de Arquivo se solicitado o desarquivamento.
	Art. 11. Quando necessário o desarquivamento de processos, a solicitação deverá observar o seguinte:
	I – se a solicitação de desarquivamento for do interesse da Administração, deverá ser preenchido formulário de desarquivamento disponível na Intranet, em Formulários Oficiais, devidamente assinado por Coordenador (a) ou Secretário (a).
	II – se a solicitação de desarquivamento for interesse de administrado, o mesmo preencherá formulário próprio junto ao Núcleo de Documentos.
	III – quando o desarquivamento for necessário para instruir processo em tramitação, poderá ser solicitado por meio do processo, caso em que o processo desarquivado ficará como apenso.
	Art. 12. A solicitação de cópias de documentos arquivados, será:
	I – por meio de memorando ou e-mail ao Núcleo de Documentos (nd@pmpf.rs.gov.br), desde que assinado por Coordenador (a) ou Secretário (a), quando do interesse da Administração.
	II – por meio de processo interno quando solicitado por administrado, seja pessoalmente junto ao Serviço de Informação ao Cidadão (SIC), seja pela internet, pelo E-SIC Virtual.
	§ 1º A Abertura de processos solicitando cópia de documentos fica condicionada à apresentação dos documentos constantes no art. 12 da Lei Municipal n.º 5.031, de 11 de novembro de 2013.
	§ 2º A responsabilidade pelo fornecimento da informação é da Secretaria que tem a posse da mesma, devendo providenciar as informações via e-mail ou cópias, quando necessário.
	§ 3º Solicitações que necessitem informações complementares, serão encaminhados ao órgão de atendimento da Secretaria de Administração que providenciará o contato do requerente, estabelecendo-se o prazo máximo de 90 dias para que cumpra as exigências, sob pena de arquivamento do mesmo.
	§ 4º Cópias solicitadas por meio de processos terão o valor de 0,06522 UFM por página, além da taxa de expediente prevista na Lei Complementar nº 56/1997 e suas atualizações em UFM, sendo que o valor deverá ser recolhido antecipadamente à entrega das cópias.
	Art. 13. Fica revogado o Decreto nº 134 de 18 de julho de 2007.
	Art. 14. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
	DECRETO Nº 015/2017
	Abre crédito adicional suplementar no orçamento do município para o corrente exercício no montante de R$ 2.770.878,00 (Dois Milhões e Setecentos e Setenta mil e Oitocentos e Setenta e Oito Reais).
	DECRETO Nº 17/2017
	Abre crédito adicional suplementar no orçamento do município para o corrente exercício no montante de R$ 1.464.529,00 (Um Milhão e Quatrocentos e Sessenta e Quatro Mil, Quinhentos e Vinte e Nove Reais).
	DECRETO Nº 018/2017
	Abre crédito adicional suplementar no orçamento do município para o corrente exercício no montante de R$ 1.563.849,00 (Um Milhão e Quinhentos e Sessenta e Três Mil, Oitocentos e Quarenta e Nove Reais).
	DECRETO Nº 023/2017
	Abre crédito adicional suplementar no orçamento do município para o corrente exercício no montante de R$ 3.486.418,00(Três milhões e Quatrocentos e Oitenta e Seis Mil, Quatrocentos e Dezoito Reais).
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