
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO
Aviso de Licitação

Modalidade:  PREGÃO ELETRÔNICO nº  024/2017.  Objeto:Aquisição  de
Gêneros  Alimentícios.  Abertura:  30/03/2017  às  14  horas.   Os  Editais
encontram-se disponíveis nos sites www.portaldecompraspublicas.com.br e
www.pmpf.rs.gov.br.

DECRETO Nº 027/2017
INSTITUI COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DE

DOCUMENTOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  PASSO  FUNDO,  no  uso  de  suas
atribuições legais,  nos termos do art.  110, inciso VIII,  da Lei Orgânica, e
CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal nº 8.159, de 8 de janeiro de
1991;  CONSIDERANDO o que dispõe a Resolução nº 14, de 24 de outubro
de  2001,  do  Conselho  Nacional  de  Arquivos;  CONSIDERANDO,  que  a
eliminação de documentos públicos ou de caráter público produzidos pela
Administração  Pública  Municipal  Direta  só deverá ocorrer  se  prevista  na
tabela de temporalidade de documentos; CONSIDERANDO, que a perda, o
extravio ou a destruição indiscriminada do patrimônio documental público
podem acarretar danos irreparáveis à administração pública e aos direitos dos
cidadãos; D E C R E T A:
Art. 1º Fica instituída Comissão Permanente de Avaliação de Documentos-
CPAD, vinculada à Secretaria de Administração, que terá a responsabilidade
de realizar o processo de análise dos documentos produzidos e acumulados
pela Administração Direta, com vistas a estabelecer prazos para sua guarda
nas fases corrente e intermediária e sua destinação final.
Art.  2º  A  CPAD  será  composta  pelos  seguintes  membros,  que  serão
nomeados pelo Sr. Prefeito, mediante portaria:
I - 01(um) representante da Secretaria de Administração;
II –01(um) procurador;
III – 01(um) contador;
IV – 01(um) representante do Núcleo de Documentos.
Art. 3º A CPAD terá as seguintes atribuições:
I – realizar e orientar o processo de identificação, análise, avaliação e seleção
dos documentos produzidos pela Administração Pública Municipal com o
objetivo  de  estabelecer  prazos  para  sua  guarda  nas  fases  corrente  e
intermediária;
II - elaborar e atualizar Planos de Classificação de Documentos e de Tabelas
de Temporalidade de Documentos decorrentes do exercício das atividades-
fim da Administração  Direta,  bem como,  propor  critérios  para  orientar  a
seleção de amostragens dos documentos destinados à eliminação;
III - orientar quanto à aplicação do Plano de Classificação e da Tabela de
Temporalidade;
IV – manter intercâmbio com outras comissões ou grupos de trabalho, cujas
finalidades  sejam relacionadas  ou complementares  às  suas,  para  prover  e
receber  elementos  de  informação  e  juízo,  conjugar  esforços,  bem  como
encadear ações;
V – coordenar o processo de transferência e recolhimento de documentos ao
Núcleo de Documentos, quando for o caso;
VI -  informar  à  autoridade máxima  do órgão  a  previsão  de necessidades
orçamentárias,  bem  como  encaminhar  relatórios  periódicos  sobre  o
andamento dos trabalhos.
Art.  4º  Para  proceder  à  identificação  dos conjuntos documentais  a serem
analisados caberá à Comissão indicar a equipe que procederá à identificação
desses conjuntos documentais.
Art.  5º  Para  o  perfeito  cumprimento  de  suas  atribuições  a  Comissão
Permanente  de  Avaliação  de  Documentos  -  CPAD  poderá  convocar
servidores de outras áreas que possam contribuir com seus conhecimentos e
experiências  para  o  desenvolvimento  dos  trabalhos,  dos  estudos  e  das
pesquisas técnicas, bem como constituir subcomissões e grupos de trabalho
em caráter eventual.
Parágrafo único. Na reunião de Classificação de Documentos deverá estar
presente um representante da Secretaria em que os documentos originaram-
se.
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Art. 6º Os trabalhos da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos -
CPAD não serão remunerados e serão prestados sem prejuízo das atribuições
próprias  dos  cargos  ou  funções  e  considerados  como  serviço  público
relevante.
Art. 7º Fica vedada a eliminação dos documentos relacionados às atividades
finalísticas  da  Administração  Pública  Municipal  que  ainda  não  tenham
elaborado e oficializado suas Tabelas de Temporalidade de Documentos das
Atividades finalísticas.
Art. 8º Concluída a elaboração do Plano de Classificação e da Tabela de
Temporalidade de Documentos relativos às atividades finalísticas dos órgãos
da Administração Pública Direta Municipal serão validados pela Comissão
Permanente de Avaliação de Documentos, devendo a mesma encaminhar os
referidos instrumentos ao Núcleo de Documentos para apreciação.
Art. 9º Cabe ao Núcleo de Documentos, na qualidade de órgão gestor dos
documentos,  aprovar o Plano de Classificação e Tabela de Temporalidade
área-fim e submeter o referido instrumento à Secretária de Administração
para homologação e publicação no Diário Oficial do Município.
Art.  10.  Ao Núcleo  de  Documentos  compete,  sempre  que solicitado,  dar
orientação técnica na área arquivista à CPAD para elaboração e aplicação do
Plano de Classificação e de Tabela de Temporalidade de Documentos.
Art. 11. No caso de eliminação de documentos, caberá à CPAD a elaboração
de termo próprio, onde conste a relação dos documentos eliminados, forma e
justificativa. 
Art. 12. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições contrárias.

DECRETO Nº 029/2017
TERMO DE VERIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E OBRAS DE

INFRAESTRUTURA DO EMPREENDIMENTO URBANÍSTICO
DENOMINADO CONDOMÍNIO URBANÍSTICO LA BARRA DE

PROPRIEDADE DE BARRA TRÊS SBC INCORPORAÇÕES LTDA,
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  PASSO  FUNDO,  no  uso  de  suas
atribuições legais, na forma do artigo 110, inciso XXXVII, da Lei Orgânica
do Município, e dos artigos 112 e 113 da Lei Complementar Municipal nº
230/09;  CONSIDERANDO  as  informações  e  pareceres  constantes  nos
processos administrativos nº 2016/13100 e 2015/9857; CONSIDERANDO a
conclusão das obras de infraestrutura realizadas no Condomínio Urbanístico
denominado La Barra, conforme Termo de Verificação dos serviços e obras
de infraestrutura nº 04/2017, DECRETA:
Art.  1º  -  Ficam  aprovadas  as  conclusões  dos  serviços  e  das  obras  de
infraestrutura  do  Condomínio  Urbanístico  denominado  La  Barra,  de
propriedade de BARRA TRÊS SBC INCORPORAÇÕES LTDA,  estando
em conformidade com as especificações exigidas no inciso V do artigo 2º do
Decreto Municipal nº 80/2015, e, de acordo com os artigos 82 e seguintes da
Lei Complementar Municipal nº 230/2009.
Art. 2º - Em razão do cumprimento do que foi exposto no inciso V do artigo
2º  do  Decreto  Municipal  nº  80/2015,  em  relação  à  infraestrutura,  fica
autorizada a liberação das obras.
Art.  3º  –  Fica  autorizada  a  liberação  da  garantia  de  60%  do  imóvel
matriculado  sob  o  nº  114.998  no  Cartório  de  Registro  de  Imóveis  da
Comarca de Passo Fundo, prestada pela Barra Três SBC Incorporações Ltda.
Art. 4º – Ficam revogados os Decretos nº 009/2017 e 021/2017.
Art. 5º - 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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