
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 15 de agosto de 2019.
Autuado: FERNANDO LORENZATO ME
Data da Autuação: 25/06/2019
CNPJ: 20.616.161/0001-11
Localidade: Rua Livramento, 423 - Boqueirão
Processo Nº: 2019/22321
Data Decisão: 15/08/2019
Dispositivos legais transgredidos e tipificação da infração: Artigo 10,
inciso IV da Lei Federal n. 6.437/77
Decisão: PROCEDENTE
PENALIDADE: ADVERTÊNCIA
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 promulga a

seguinte Lei:
LEI COMPLEMENTAR N° 447, DE 07 DE OUTUBRO DE 2019.

(Da Mesa Diretora)
MODIFICA A REDAÇÃO E ACRESCENTA DISPOSITIVOS À
LEI COMPLEMENTAR 328, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2012,
E À LEI COMPLEMENTAR 155, DE 31 DE DEZEMBRO DE

2005, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Art. 1º A presente Lei Complementar modifica a redação dos artigos
2º,  9º,  10,  11  e  do  Anexo  I  e  acrescenta  o  artigo  11A  à  Lei
Complementar 328, de 18 de dezembro de 2012, bem como modifica
a redação do artigo 22 e acrescenta os artigos 22B, 22C, 22D e 22E à
Lei Complementar 155, de 31 de dezembro de 2005.
Art. 2º O parágrafo único do artigo 2º da Lei Complementar 328, de
18 de dezembro de 2012, passa a vigorar acrescido do inciso VI, nos
seguintes termos:
Art. 2º [...]
Parágrafo único. [...]
VI - Assessoramento de Comunicação Social.
Art. 3º Modifica a redação do Quadro de Assessoramento Legislativo
da Câmara Municipal,  constante do artigo 9º da Lei Complementar
328, de 18 de dezembro de 2012, para extinguir a função gratificada
de  Chefe  da  Seção  de  Cozinha  e  Limpeza  (FG5)  e  criar  1  (uma)
função gratificada de Chefe da Seção de Almoxarifado,  Compras e
Patrimônio, nos seguintes termos:
Art. 9º [...]
Nº de Cargos ou Funções Denominação  da  Unidade  Funcional  e
Descrição da Função Código da Função

III - Divisão Administrativa
[...] [...] [...]
1 Chefe  da Seção de Almoxarifado,  Compras  e Patrimônio.

FG5
1 Chefe da Seção de Recursos Humanos FG5
Art. 4º Modifica a redação do Quadro de Assessoramento Legislativo
da Câmara Municipal, constante do artigo 10 da Lei Complementar
328,  de  18  de  dezembro  de  2012,  para  extinguir  1  (uma)  função
gratificada de Assessor de Plenário (FG7), nos seguintes termos:
Art. 10. [...]
Nº de Cargos ou Funções Denominação  da  Unidade  Funcional  e
Descrição da Função Código da Função

IV - Divisão Legislativa
[...] [...] [...]
1 Assessor de Plenário FG7
Art. 5º Modifica a redação do Quadro de Assessoramento Jurídico da
Câmara Municipal, constante do artigo 11 da Lei Complementar 328,



de 18 de dezembro de 2012, para extinguir a função gratificada de
Procurador Adjunto, nos seguintes termos:
Art. 11. [...]
Nº de Cargos ou Funções Denominação  da  Unidade  Funcional  e
Descrição da Função Código da Função

V - Procuradoria Jurídica
1 Procurador Geral CCL-5 FG1
1 Chefe da Seção de Contenciosos Administrativos e Judiciais

FG5
[...]
Art.  6º  Modifica  a  redação  da  Lei  Complementar  328,  de  18  de
dezembro  de  2012,  para  acrescentar  o  artigo  11A,  com a  seguinte
redação:
Art.  11A.  O quadro de Assessoramento de Comunicação  Social  da
Câmara Municipal fica estabelecido nos seguintes termos:
Nº de Cargos ou Funções Denominação  da  Unidade  Funcional  e
Descrição da Função Código da Função

VI - Seção de Comunicação Social
1 Chefe da Seção de Comunicação Social FG5
Parágrafo único. Somente poderá ser designado para exercer a Função
Gratificada  de  Chefe  da  Seção  de  Comunicação  Social  o  servidor
efetivo titular de cargo de Assessor de Comunicação Social,  ou, na
ausência  deste,  servidor  efetivo  que  possuir  formação  superior  em
Comunicação Social com Habilitação em Jornalismo.
Art. 7º Modifica a redação do Anexo I da Lei Complementar 328, de
18  de  dezembro  de  2012,  que  passa  a  vigorar  destituído  das
atribuições da função de Chefe da Seção de Cozinha e Limpeza e da
função de Procurador Adjunto e acrescido das atribuições da função
de  Chefe  da  Seção  de  Almoxarifado,  Compras  e  Patrimônio  e  da
função de Chefe da Seção de Comunicação Social,  com a seguinte
redação:
ANEXO I
[...]
2. ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS
[...]
III - Divisão Administrativa
[...]
Chefe  da  Seção  de  Almoxarifado,  Compras  e  Patrimônio,  ligado
diretamente  ao  Departamento  Administrativo,  sob  a  coordenação  e
supervisão da Chefia do Departamento Administrativo e da Direção
Geral;  compete-lhe  coordenar,  supervisionar  e  executar  atividades
relacionadas com os serviços de almoxarifado, compras e patrimônio
da  Câmara  Municipal;  realizar,  em  colaboração  com  a  chefia  do
Departamento Administrativo, a coleta de preços de bens, materiais e
equipamentos; coordenar e executar atividades de controle de estoque,
qualidade  e  economia  dos  materiais  relacionados  com os  órgãos  e
unidades da Casa; promover, em colaboração e sob a orientação da
chefia  do Departamento  Administrativo,  ações para  a  identificação,
tombamento, transferência, inventário, depreciação, descarte e baixa
do  patrimônio  pertencente  ou  sob  a  responsabilidade  da  Câmara
Municipal; coordenar e promover ações para o recebimento e guarda
de materiais, bens, produtos e equipamentos; coordenar, organizar e
acompanhar  a  execução  dos serviços  nas  áreas  de  limpeza,  asseio,
conservação,  copa  e  cozinha,  inclusive  os  prestados  em  razão  de
contrato;  emitir  relatórios  relacionados  com  as  competências  da
unidade; executar outras tarefas afins que lhe forem determinadas.
IV - Divisão Legislativa
[...]
V - Procuradoria Jurídica
Procurador-Geral,  ligado diretamente à Procuradoria Jurídica,  sob a
coordenação e supervisão da Mesa Diretora; compete-lhe a direção da
Procuradoria  Jurídica;  compete-lhe,  também,  planejar,  coordenar,
organizar e supervisionar as atividades realizadas pela Procuradoria
Jurídica; representar a Procuradoria perante os órgãos superiores e as



demais Unidades da Câmara Municipal; prestar informações e emitir
relatórios  sobre  as  atividades  da  Unidade;  organizar  a  rotina  de
trabalho da Procuradoria; coordenar as tarefas pertinentes à Unidade;
propor  novos  programas  e  sistemas  de  trabalho  e  melhorias  na
estruturação da Procuradoria; controlar o cumprimento de horários e a
efetividade dos servidores relacionados à Unidade; dirigir, coordenar e
supervisionar os serviços jurídicos da Câmara Municipal; representar
judicial  e  extrajudicialmente  o  Legislativo  Municipal;  exercer  a
representação do Legislativo junto ao Tribunal de Contas do Estado do
Rio Grande do Sul, nos procedimentos instaurados em face da Câmara
Municipal, inclusive no que tange ao acompanhamento de inspeções
da Corte de Contas; acompanhar o processo legislativo, orientando e
emitindo  pareceres  e  informações  a  respeito;  desenvolver  o
assessoramento  jurídico  das  atividades  administrativas  da  Casa;
assessorar  as  reuniões  plenárias  ordinárias  e  extraordinárias  da
Câmara  de  Vereadores;  cumprir  e  fazer  cumprir  os  dispositivos  do
Estatuto dos Servidores Municipais e o Plano de Carreira; executar
tarefas afins por determinação superior.
Chefe da Seção de Contenciosos Administrativos e Judiciais, ligado
diretamente à Procuradoria Jurídica, sob a coordenação e supervisão
do  Procurador  Geral  e  da  Direção  Geral;  compete-lhe  coordenar,
organizar  e  supervisionar  as  atividades  de  acompanhamento  de
processos,  procedimentos  e  outros  expedientes  administrativos  e
judiciais  de  natureza  contenciosa;  supervisionar  a  observância  de
prazos, bem como as datas de realização de audiências e julgamentos;
coordenar  a  realização  de  diligências;  audiências  e  reuniões
relacionadas aos procedimentos contenciosos; coordenar, organizar e
supervisionar  a  coleta  e  juntada  de  documentos  relacionados  aos
procedimentos contenciosos; executar outras tarefas afins.
[...]
VI - Comunicação Social
Chefe  da  Seção  de  Comunicação  Social,  ligado  diretamente  ao
Gabinete  da  Presidência,  sob  às  diretrizes  e  supervisão  da  Mesa
Diretora e do Diretor Geral, compete-lhe chefiar, planejar, coordenar e
supervisionar  a  execução  das  atividades  de  comunicação  social  do
Poder Legislativo Municipal e realizar outras atividades correlatas à
área da comunicação social, por determinação superior.
Art. 8º Modifica a redação da tabela constante do caput do artigo 22
da Lei Complementar 155, de 31 de dezembro de 2005, para extinguir
3  (três)  gratificações  pelo  exercício  da  função  de  Agente  de
Cerimonial, nos seguintes termos:
Art. 22. [...]
Nº de Funções Denominação Código
03 Agente de Cerimonial FG8
Art.  9°  Modifica  a  redação  da  Lei  Complementar  155,  de  31  de
dezembro  de  2005,  para  acrescentar  o  artigo  22B,  nos  seguintes
termos:
Art. 22B. Além do vencimento e das demais vantagens previstas em
lei,  o  servidor  ocupante  de  cargo  de  provimento  efetivo  designado
para  prestar  apoio  técnico-  legislativo  aos  Vereadores  e  órgãos  da
Câmara  Municipal  junto ao  Setor  de  Suporte  Legislativo  faz  jus  à
percepção da Gratificação de Suporte ao Processo Legislativo - GSPL,
no valor de R$ 1.173,74 (um mil, cento e setenta e três reais e setenta
e quatro centavos).
Art.  10.  Modifica  a  redação  da  Lei  Complementar  155,  de  31  de
dezembro  de  2005,  para  acrescentar  o  artigo  22C,  nos  seguintes
termos:
Art. 22C. Além do vencimento e das demais vantagens previstas em
lei,  o  servidor  ocupante  de  cargo  de  provimento  efetivo  designado
para  prestar  apoio  técnico-  administrativo  à  Ouvidoria  da  Câmara
Municipal faz jus à percepção da Gratificação de Apoio à Ouvidoria -
GAO, no valor de R$ 1.173,74 (um mil, cento e setenta e três reais e
setenta e quatro centavos).



Art.  11.  Modifica  a  redação  da  Lei  Complementar  155,  de  31  de
dezembro  de  2005,  para  acrescentar  o  artigo  22D,  nos  seguintes
termos:
Art. 22D Além do vencimento e das demais vantagens previstas em
lei,  o  servidor  ocupante  de  cargo  de  provimento  efetivo  lotado  no
Setor de Protocolo e Arquivo faz jus à percepção da Gratificação de
Protocolo e Arquivo - GPA, no valor de R$ 1.173,74 (um mil, cento e
setenta e três reais e setenta e quatro centavos).
Art.  12.  Modifica  a  redação  da  Lei  Complementar  155,  de  31  de
dezembro  de  2005,  para  acrescentar  o  artigo  22E,  nos  seguintes
termos:
Art. 22E Os valores das gratificações serão revisados anualmente na
mesma  data  e  nos  mesmos  índices  em  que  forem  revisados  os
vencimentos dos servidores públicos do Poder Legislativo Municipal,
podendo ser reajustados, a qualquer tempo, em índices superiores aos
concedidos a título de revisão geral anual.
§ 1° As gratificações de que tratam os artigos 22B, 22C e 22D desta
Lei  são  devidas  mensalmente  ao  servidor  formalmente  designado,
garantida a proporcionalidade na percepção da vantagem.
§ 2º Finda a designação e/ou lotação, cessa o direito à percepção das
gratificações de que tratam os artigos 22B, 22C e 22D desta Lei.
§ 3º Não perderá o direito à percepção das gratificações previstas nos
artigos 22B, 22C e 22D desta Lei o servidor que se ausentar em razão
de  férias,  licença  prêmio,  licença  gestante,  adotante  e  paternidade,
licença luto, licença por acidente de trabalho e licença para tratamento
de saúde, desde que, essas duas últimas, não excedam a 90 (noventa)
dias.
Art. 13.  Fica incorporada,  para todos os efeitos, inclusive para fins
previdenciários,  a  parcela  remuneratória  denominada  de  verba  de
representação instituída pela Lei Complementar 186, de 28 de junho
de 2007.
Art.  14.  As  despesas  decorrentes  desta  Lei  correrão  à  conta  das
dotações específicas para gastos com pessoal da Câmara Municipal.
Art. 15. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

LEI N°5.449, DE 27 DE SETEMBRO DE 2019.
(Do Poder Executivo Municipal)

ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI ORDINÁRIA N.º 5183, DE 13
DE JANEIRO DE 2016, QUE DISPÕE SOBRE O SISTEMA

MUNICIPAL DE CULTURA DE PASSO FUNDO, SEUS
PRINCÍPIOS, OBJETIVOS, ESTRUTURA, ORGANIZAÇÃO,

GESTÃO, INTER-RELAÇÕES ENTRE OS SEUS
COMPONENTES, RECURSOS HUMANOS,

FINANCIAMENTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.” 
Art.1º Esta Lei altera dispositivos da Lei Ordinária n.º 5.183, de 13 de
janeiro de 2016, que dispõe sobre o Sistema Municipal de Cultura do
Município de Passo Fundo.
Art.2º  Altera  o  “caput”  e  o  inciso  I  ambos  do  artigo  40  da  Lei
Ordinária n.º 5.183, de 13 de janeiro de 2016, que passam a vigorar
com a seguinte redação:
Art. 40 O Conselho Municipal de Política Cultural  será constituído
por 20 membros titulares e igual número de suplentes, com a seguinte
composição: 
I - 10(dez) membros titulares e respectivos suplentes representando o
Poder Público, através dos seguintes órgãos e quantitativos: 
a) Secretaria de Desporto e Cultura, 01 representante;
b) Secretaria de Educação, 01 representante;
c) Secretaria de Saúde, 01 representante;
d) Secretaria de Finanças, 01 representante;
e) Secretaria de Planejamento, 01 representante;
f) Secretaria de Desenvolvimento Econômico, 01 representante;
g) Secretaria de Cidadania e Assistência Social, 01 representante;
h) Secretaria de Administração; 01 representante;
i) Secretaria do Meio Ambiente, 01 representante;
j) Secretaria de Gabinete, 01 representante 



Art.3º O artigo 56 da Lei Ordinária  nº 5183, de 13 de janeiro de 2016
passa a vigorar com a seguinte redação:
Art.56  As  disponibilidades  do  FUNCULTURA  serão  aplicadas
exclusivamente  em  projetos  que  visem  fomentar  e  estimular  a
produção  artístico-cultural  no  Município  de  Passo  Fundo,
contemplando os setores que compõem o inciso II, do artigo 40.
Parágrafo único.  Os recursos do fundo somente serão aplicados em
projetos culturais após aprovados, com parecer técnico e analisados
pela  Comissão  de  Avaliação  de  Projetos-CAP,  pelo  Secretário  do
Desporto e Cultura.
Art.4º O art. 57 da Lei Ordinária n.º 5.183, de 13 de janeiro de 2016
passa a vigorar com a seguinte redação:
Art.57. O gestor e ordenador de despesas do FMC será o titular da
Secretaria de Desporto e Cultura.
Parágrafo único.  A Fiscalização da aplicação dos recursos do FMC
será exercida pelo Conselho Municipal de Cultura. 
Art. 5º O art. 58 da Lei Ordinária n.º 5.183, de 13 de janeiro de 2016
passa a vigorar com a seguinte redação:
Art.58 Os projetos culturais apresentados à Secretaria de Desporto e
Cultura  na forma,  prazo e  condições estabelecidas em regulamento
próprio, serão avaliados em 03 (três) etapas, a saber:
I - Enquadramento Prévio;
II - Parecer Técnico;
III – Homologação e seleção pela CAP.
§1º  Os  critérios  de  inscrição  e  seleção  dos  representantes  das
entidades associativas de setores culturais interessados em participar
da CAP serão definidos por resolução do Secretário de Desporto e
Cultura.
§2º  O  Poder  Executivo  poderá,  a  seu  exclusivo  critério,  contratar
pareceristas externos entre profissionais de notória capacidade,  para
analisar os projetos culturais na realização da etapa prevista no inciso
II deste artigo.
§3º Após a emissão de parecer técnico o projeto será homologado pela
Comissão de Avaliação de Projetos – CAP.
§4º  A  etapa  de  homologação  do  projeto  cultural  será  de
responsabilidade da Comissão de Aprovação de Projetos (CAP), cujo
julgamento deverá ser realizado de acordo com os seguintes critérios:
I - interesse público;
II - pontuação e pareceres obtidos pelo projeto na etapa de Parecer
Técnico;
III  -  relevância  do projeto para  a  área  cultural  e  para  a  região  do
Estado a que se destina;
IV - compatibilidade do valor de incentivo pleiteado pelo projeto em
relação ao valor da renúncia fiscal disponível;
V  -  capacidade  efetiva  do  projeto  de  alcançar  os  resultados
pretendidos;
VI - perspectivas de continuidade, regularidade e sustentabilidade do
projeto;
VII  -  comparação  em  relação  a  projetos  da  mesma  natureza
apresentados ou anteriormente aprovados;
VIII  –  quantidade  de  projetos  apresentados  por  um  mesmo
proponente.
§  5º  Após  a  seleção  feita  pela  CAP  os  projetos  passarão  pela
aprovação do Secretário de Desporto e Cultura.
Art. 6º O art. 59 da Lei Ordinária n.º 5.183, de 13 de janeiro de 2016
passa a vigorar com a seguinte redação:
Art.59. Fica autorizada a criação de uma Comissão de Avaliação de
Projetos  -  CAP,  que  ficará  incumbida  da  avaliação  e  seleção  dos
projetos a serem apoiados.
§1º A CAP, será composta por 04 (quatro) membros e nomeada pelo
Prefeito, através de portaria, sendo:
I  –  02  (dois)  representantes  do  setor  artístico-cultural  e  seus
respectivos  suplentes,  escolhidos  em  assembleia  do  Conselho
Municipal de Política Cultural.



II  -  02  (dois)  representantes  da  administração  municipal  e  seus
respectivos suplentes, indicados pelo Prefeito, sendo um representante
da Secretaria de Desporto e Cultura - SEDEC e outro representante da
Secretaria de Finanças.
§ 2º O mandato será a cada Edital, não sendo permitida a apresentação
de projetos durante o período do mandato.
Art.7º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

DECRETO Nº 75/2019
Abre crédito adicional suplementar no orçamento do município para o
corrente exercício no montante de R$ 4.363.295,00 (quatro milhões e
trezentos e sessenta e três mil, duzentos e noventa e cinco reais).

DECRETO Nº 77/2019
Abre crédito adicional suplementar no orçamento do município para o
corrente  exercício  no montante  de  R$ 28.995,00  (vinte  e  oito  mil,
novecentos e noventa e cinco reais).

DECRETO Nº 78/2019
Abre crédito adicional suplementar no orçamento do município para o
corrente exercício no montante de R$ 62.000,00 (sessenta e dois mil
reais).

EXTRATO DE CONTRATO DO MUNICÍPIO DE PASSO
FUNDO E MÉDICOS  APROVADOS EM PROCESSO

SELETIVO SIMPLIFICADO, CHAMADOS PELO EDITAL nº
85/2019. PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DA DATA

INDICADA:
NOME Carga Horária Classificação DATA
Alexandre Doleski Pretto 20H 2º 16/09/2019
Rosangela Garcia Mesquita Brandão 10H 3º 16/09/2019
Vanessa Pimentel de Oliveira10H 5º 16/09/2019
Rosana Estefani Folle 40H 7º 16/09/2019
Sônia Regina Bertolin 40H 12º 16/09/2019
Omar Ghassan Rahhal 20H 14º 16/09/2019
Jorge Ayrton Araújo Cansian 30H 15º 16/09/2019
OS  DEMAIS  CHAMADOS  PELO  REFERIDO  EDITAL  NÃO
COMPARECERAM OU POSTERGARAM A VAGA.

Luciano Palma de Azevedo – Prefeito Municipal
Marlise Lamaison Soares - Secretária de Administração


