
LEI COMPLEMENTAR N° 436, DE 09 DE JANEIRO DE 2019.
(Do Vereador Patric Cavalcanti)

ACRESCENTA O PARÁGRAFO ÚNICO AO ARTIGO 2º, ALTERA
REDAÇÃO DO INCISO IV DO § 1º DO ART. 5º DA LEI

COMPLEMENTAR Nº. 81 DE 10 DE DEZEMBRO DE 1999
DISCIPLINA O COMÉRCIO AMBULANTE E EVENTUAL EM VIAS
E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO 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. O artigo 2º da Lei Complementar nº. 81 de 10 de dezembro de 1999, 
passa a vigorar acrescido do Parágrafo Único, com a seguinte redação:
Art. 2º [...]
Parágrafo Único. Os espaços públicos destinados pelo Poder Público para o
comércio  ambulante  serão  identificados  com  placas  de  estacionamento
regulamentado, exclusivo para 
ambulante, no período compreendido na licença emitida pelo ente municipal.
Art. 2º. Altera redação do inciso IV do §1º do artigo 5º da Lei Complementar
nº. 81 de 10 de dezembro de 1999 passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 5º [...]
§ 1º [...]
IV  -os  espaços  públicos  onde  esta  autorizada  a  comerciar,  estando  este
devidamente caracterizado, nos termos do Parágrafo Único do artigo 2º desta
lei.
Art.  3º.   Esta  Lei  entra  em  vigor  180  (cento  e  oitenta)  dias  após  sua
publicação.

LEI COMPLEMENTAR N° 437, DE 09 DE JANEIRO DE 2019.
(Da Mesa Diretora)

ALTERA A LEI COMPLEMENTAR 155, DE 31 DE DEZEMBRO DE
2005.

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:
Art. 1º A presente Lei altera a Lei Complementar 155, de 31 de dezembro de 
2005,  que  dispõe  sobre  o  plano  de  carreira  dos  servidores  estatutários  da
Câmara Municipal de Passo Fundo.
Art. 2º Os parágrafos 1º e 2º do artigo 13 da Lei Complementar 155, de 31 de 
dezembro de 2005, passam a vigorar com a seguinte redação:
Art. 13 [...]
§1º  Os  graus  de  progressão  serão  representados  pelas  letras  "A"  a  "i",  

que serão subdivididas, cada uma, em três estágios, representados
pelos números 1, 2 e 3. 
§ 2º A variação de vencimentos padrão na progressão por grau será de 2%
(dois por cento) entre os estágios  de uma mesma letra,  de 20% (vinte por
cento) na passagem da letra "A" para a letra "B" e de 10% na passagem para
cada uma das demais letras subsequentes. 
[…]
Art. 3º O parágrafo único do artigo 14 da Lei Complementar 155, de 31 de
dezembro de 2005, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 14 [...]
Parágrafo  único.  Para  a  progressão  aos  níveis  IV  e  V,  somente  será
considerada titulação afeta à área de atuação do servidor.
Art. 4º Resguardados os direitos adquiridos até a entrada em vigor desta Lei, o
quadro do caput e o parágrafo 2º do artigo 25 da Lei Complementar 155, de
31 de dezembro de 2005, passam a vigorar com a seguinte redação:
Art. 25 [...] 
Prazo             Percentual
03 anos   25%
05 anos 50%
08 anos 75%
10 anos 100%
[...]



§2º As incorporações de que trata este artigo somente poderão ser requeridas
depois de finda a concessão da função gratificada e/ou do regime especial, ou
depois de implementados os dez anos previstos no caput. 
[…]
Parágrafo  único.  Ficam resguardados  os  direitos  adquiridos  até  a  data  da
entrada  em vigor  desta  Lei,  relativamente  ao  tempo,  forma,  percentuais  e
demais aspectos pertinentes à incorporação de regime especial e de função
gratificada de que trata a Lei Complementar 155, de 31 de dezembro de 2005. 
Art.  5º  Ao servidor  investido  em cargo  de  provimento  efetivo  da  Câmara
Municipal na data da entrada em vigor desta Lei, fica permitida a progressão
de nível  per saltum para até o  nível  IV,  desde que observado o interstício
mínimo  de  2  (dois)  anos  entre  cada  progressão  e  preenchidos  os  demais
requisitos  estabelecidos  na  Lei  Complementar  155/2005  relativamente  à
progressão de nível.
Art.  6º  O  quadro  do  caput  do  artigo  9º  da  Lei  Complementar  155,  de
dezembro de 2005, passa a vigorar com a seguinte redação, relativamente ao
valor atual do padrão de vencimento dos níveis 1 (um) a 6 (seis) dos cargos de
provimento  efetivo  de  nível  fundamental  e  de  nível  médio  do  Poder
Legislativo municipal:
Art. 9º […]
PADRÃO GRAU NÍVEL VENCIMENTO
1 A1 I R$ 1.186.00
2 A1 I R$ 1.243,00
3 A1 II R$ 1.371.00
4 A1 II R$ 1.514,00
5 A1 II R$ 1.671,00
6 A1 II R$ 1.771,00
[...] [...] [...] [...]
Art. 7º Ficam revogados os artigos 10 e 26 da Lei Complementar 155, de 31
de dezembro de 2005.
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

LEI COMPLEMENTAR N° 438, DE 09 DE JANEIRO DE 2019.
(Da Mesa Diretora)

ALTERA A REDAÇÃO DOS ARTIGOS 6º E 7º E O ANEXO I DA LEI
COMPLEMENTAR 328, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2012.

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 A presente Lei Complementar altera a redação dos artigos 6º e 7º e do
Anexo I da Lei Complementar 328, de 18 de dezembro de 2012.
Art. 2º O Quadro de Assessoramento Superior da Câmara Municipal constante
do artigo 6º da Lei Complementar 328, de 18 de dezembro de 2012, passa a
vigorar com a seguinte redação:
Art. 6º […]
Nº de Cargos ou Funções Denominação da Unidade Funcional e Descrição
do Cargo ou Função Código do Cargo ou da Função Carga
Horaria semanal para os cargos CCL

I- Gabinete da Presidência
1 Diretor Geral CCL-4FG1
[...] 
Art.  3º  O  Quadro  de  Assessoramento  Parlamentar  da  Câmara  Municipal
constante do artigo 7º da Lei Complementar 328, de 18 de dezembro de 2012,
passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 7º […]
Nº de Cargos ou Funções / Denominação da Unidade e Descrição do Cargo ou
Função /  Código do Cargo ou da Função /  Carga horária semanal  para os
cargos CCL

II – Gabinetes Parlamentares
21 Chefe de Gabinete CCL-3FG4 35 horas
42 Assessor Político CCL-2FG5 35 horas
[…]
Art. 4º O Anexo I da Lei Complementar 328, de 18 de dezembro de 2012,
passa a vigorar com a seguinte redação:
ANEXO I



[...]
2. ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS
I - Gabinete da Presidência
Diretor  Geral,  ligado  diretamente  ao  Gabinete  da  Presidência,  sob  a
coordenação  e  supervisão  da  Mesa  Diretora,  compete-lhe  a
direção,coordenação  e  supervisão  superior  das  atividades  de  natureza
administrativo-institucionais  desenvolvidas  pela  Mesa  Diretora  da  Câmara
Municipal.
II - Gabinetes Parlamentares
Chefe  de  Gabinete,  ligado  diretamente  ao  Gabinete  Parlamentar,  sob  as
diretrizes e supervisão do respectivo Vereador, compete-lhe chefiar, planejar,
coordenar e supervisionar  a execução das atividades de assessoramento do
Vereador.
Assessor  Político,  ligado  diretamente  ao  Gabinete  Parlamentar,  sob  as
diretrizes e supervisão do respectivo Vereador, compete-lhe o assessoramento
do  Parlamentar,  inclusive  fora  das  dependências  do  Poder  Legislativo
municipal,  no  exercício  da  função  legislativa  e  das  demais  atividades
parlamentares.
III - Divisão Administrativa […]
Art.  5º  As  despesas  decorrentes  desta  Lei  correrão  à  conta  das  dotações
específicas para gastos com pessoal da Câmara Municipal.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2021.

LEI N° 5.389 DE 09 DE JANEIRO DE 2019.
(Do Poder Executivo Municipal)

AUTORIZA A AUTARQUIA MUNICIPAL CAIXA DE PRESTAÇÃO
DE ASSISTÊNCIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS SERVIDORES

MUNICIPAIS - CAPASEMU A ADQUIRIR IMÓVEL DESTINADO A
INSTALAÇÃO DE SUA SEDE.

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:
Art. 1º. Fica a Autarquia Municipal, Caixa de Prestação de Serviços de Saúde
dos Servidores Municipais de Passo Fundo, autorizada a adquirir, mediante a
realização de processo de compra, os seguintes bens imóveis na planta:
I – 06(seis) unidade de garagens – com área global total de 112,48m²;
II – 15 (quinze) salas comerciais -com área global total de 828,5182m².
Parágrafo único. Os imóveis descritos estão localizados no empreendimento -
Edifício Comercial Premium Center, na rua Uruguai esquina com a rua 7 de
agosto, nesta cidade 
Art. 2º. Os imóveis descritos no art.1º desta Lei serão adquiridos pelo valor de
R$ 3.042.938,63, a serem pagos mediante uma entrada de R$ 912.881,59, no
ato da assinatura do contrato de venda e compra, e o saldo de R$ 2.130.057,04
pagos em 60 (sessenta) parcelas mensais e consecutivas de R$ 35.500,93.
§1º.  Os  valores  mencionados  no  caput  deste  artigo  serão  reajustados
mensalmente pela variação do Índice Nacional da Construção Civil- Médio
apurado pela Fundação Getúlio Vargas – INCC-M-FGV
§2º. Fica dispensada a realização do processo licitatório para a compra dos
imóveis descritos, nos termos do artigo 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666,
de 21 de junho de 1993 e posteriores alterações.
Art. 3º. Os recursos destinados ao pagamento das prestações mensais serão
consignados em dotações próprias para os orçamentos de 2019 a 2023.
Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

LEI N° 5.390 DE 09 DE JANEIRO DE 2019.
(Do Poder Executivo Municipal)

DISPÕE SOBRE A CONSTITUIÇÃO, ORGANIZAÇÃO,
COMPOSIÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL
DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CMCTI 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 promulga a seguinte Lei:
Art.  1º  Fica  instituído  o  Conselho  Municipal  de  Ciência,  Tecnologia  e
Inovação – CMCTI,  vinculado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Econômico – SDE.



Parágrafo  único.  O Conselho ora  criado terá  caráter  consultivo,  tendo por
finalidade  o  incentivo  ao  desenvolvimento  científico,  tecnológico  e  à
inovação, com vistas ao desenvolvimento sustentável da cidade, em apoio ao
planejamento e à gestão da Administração Pública Municipal.
Art. 2º Compete ao Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação:
I  -  formular,  propor,  avaliar  e  fiscalizar  ações  e  políticas  públicas  de
desenvolvimento técnico-científico, a partir de iniciativas governamentais ou
em parceria com agentes privados, sempre preservando o interesse público;
II  -  promover  a  geração,  difusão  e  democratização  do  conhecimento,  das
informações  e  novas  técnicas,  e  incentivar  a  introdução  e  adaptação,  à
realidade local, de técnicas já existentes;
III  -  contribuir  na  política  científica,  tecnológica  e  inovadora  a  ser
implementada pela Administração Pública Municipal, visando à qualificação
dos produtos e serviços municipais;
IV - propor políticas e ações de captação e alocação de recursos para suas
respectivas finalidades;
V - cooperar na concepção, implementação e avaliação de políticas públicas
da  área  da  ciência,  tecnologia  e  inovação,  a  partir  de  iniciativas
governamentais ou em parceria com Instituições de pesquisa, agentes privados
e Instituições de ensino, sempre preservando o interesse público;
VI - analisar e opinar sobre os planos gerais e específicos relacionados ao
desenvolvimento  da ciência,  tecnologia  e  inovação  no Município de Passo
Fundo e sua aplicação no âmbito da Administração Pública Municipal, bem
como colaborar com a política a ser por ela implementada;
VII  -  contribuir  com  as  políticas  públicas  da  Secretaria  Municipal  de
Desenvolvimento  Econômico  por  meio  de  programas  e  instrumentos  que
promovam a transferência de tecnologias inovadoras e incrementais ao setor
produtivo,  com  ênfase  em  médias,  pequenas  e  microempresas  e  no
empreendedorismo, para a geração de postos de trabalho e renda;
VIII - elaborar o Regimento Interno do CMCTI;
IX - colaborar com eventos organizados pela Prefeitura Municipal de Passo
Fundo associados ao tema mencionado no Artigo 1º parágrafo único;
X - atuar em sinergia com os demais conselhos existentes no município;
XI - articular ações com Parques Científicos e Tecnológicos e/ou Incubadoras
do município para consecução das finalidades do CMCTI;
XII  -  criar  as  condições  legais  e  técnicas  para  futuramente  viabilizar  um
fundo, no qual visa a manutenção de futuras ações e eventos promovidos pelo
CMCTI, em prol do desenvolvimento científico, tecnológico e a inovação;
XIII - praticar outros atos e atividades compatíveis com sua finalidade.
Art. 3º O Conselho de Ciência, Tecnologia e Inovação será composto por 14
membros titulares e 14 membros suplentes, assim distribuídos:
I - um representante da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Passo
Fundo;
II - um representante das entidades comerciais do município (ACISA, CDL e
SINDUSCON);
III  -  um  representante  do  Parque  Científico  e  Tecnológico  UPF  Planalto
Médio;
IV - um representante da Universidade de Passo Fundo;
V -  um representante  das  faculdades  particulares  de Passo Fundo (IMED,
ANHANGUERA);
VI - um representante do Sebrae Planalto Médio;
VII  -  um  representante  das  Universidades/Faculdades  Públicas  de  Passo
Fundo (IFSUL,UFFS);
VIII  -  um  representante  da  Embrapa  (Empresa  Brasileira  de  Pesquisa
Agropecuária do Trigo);
IX  -  um  representante  do  POLOSUL/APLTEC  (Polo  de  Exportação  de
Software  do  Planalto  Médio  Arranjo  Produtivo  Local  da  Tecnologia  de
Informação e Comunicação da Região Norte);
X - um representante do GTISUL/PMI (Grupo de Gestores de TI do Sul do
Brasil, e PMI);
XI - um representante dos hospitais privados de Passo Fundo (HSVP, HCPF,
PRONTOCLÍNICA);
XII  -  um  representante  das  empresas  privadas  do  município  (Empresas
incubadas no parque científico e tecnológico do município);



XIII - um representante do SENAI;
XIV - um representante do Cluster da saúde. 
§ 1º - Os representantes a que se referem os incisos I ao XIV do “caput” deste
artigo serão indicados pelas respectivas Entidades/Instituições e empresas.
§ 2º - As indicações de que trata este artigo deverão ser efetuadas no prazo
máximo de 30 (trinta) dias contados da data da publicação desta Lei, sob pena
de  ficar  sem representante  no  primeiro  ano,  e  no  caso  de  reincidência  a
exclusão do órgão, entidade e empresas;
§ 3° -  Os membros do CMCTI,  deverão preferencialmente  ter  experiência
profissional  na  administração,  implantação  ou  execução  de  projetos  e
programas de desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação.
Art. 4º Findo o prazo previsto no § 2º do art. 3º desta Lei, o Conselho será
nomeado mediante ato do Executivo.
§ 1° - O mandato dos membros do CMCTI será de 2 (dois) anos, podendo ser
renovado a critério do órgão ou entidade representada.
§ 2º - A perda do vínculo legal entre o representante e a respectiva entidade
implicará na extinção concomitante de seu mandato, ficando livre a entidade
para indicar novo representante.
§ 3º - As atividades exercidas pelos membros do CMCTI serão consideradas
de relevante serviço público e não serão remuneradas.
Art.  5º -  Caberá à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico –
SDE fornecer os meios necessários à instalação e funcionamento do CMCTI.
Art. 6º - O CMCTI elegerá, dentre seus membros, uma diretoria composta por
presidente, vice-presidente, primeiro-secretário e segundo secretário.
Art.  7º  -  O Regimento  Interno  do  CMCTI disporá  sobre  as  condições  do
exercício  da  representação  do  mesmo,  inclusive  sobre  a  destituição  e
substituição de representantes.
Parágrafo único - O Regimento Interno do CMCTI será aprovado com votos
da maioria absoluta dos membros e referendado por Decreto do Executivo, o
qual será editado até 90(noventa) dias após a data da publicação da presente
Lei.
Art.  8º  -  Poderão ser  constituídas tantas quantas comissões técnicas  forem
necessárias,  coordenadas  pelos  membros  do  CMCTI  e  assessoradas  por
membros da comunidade científica e tecnológica.
Art. 9º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

LEI N° 5.391 DE 09 DE JANEIRO DE 2019.
(Do Vereador Luíz Miguel Scheis)

DISCIPLINA SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE VIGILÂNCIA
JUNTO AOS TERMINAIS BANCÁRIOS DE AUTOATENDIMENTO
NAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS PÚBLICAS E PRIVADAS E/OU

NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO, NO ÂMBITO DO MUNICIPIO
DE PASSO FUNDO.

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:
Art. 1º Fica instituída a obrigatoriedade das Instituições Bancárias públicas e
privadas,  e  as  Cooperativas  de  Crédito  do  Município  de  Passo  Fundo,
disponibilizarem vigilância junto aos terminais de autoatendimento em horário
bancário. 
§1º Para efeitos desta Lei, a Instituição Bancária ou Cooperativa de Crédito
poderá  optar  pela  vigilância  armada  ou  desarmada  junto  aos  terminais  de
autoatendimento.
§2º As infrações às disposições desta Lei serão punidas com multa no valor
correspondente a 5.000 (cinco mil) UFM's por dia de descumprimento.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor 90 dias após a data de sua publicação.

LEI N° 5.392 DE 09 DE JANEIRO DE 2019.
(Da Mesa Diretora)

DENOMINA DE RUA MARCONI DE CESARO A RUA C DO
LOTEAMENTO MIRANTE BELA VISTA, 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 promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Denomina Marconi De Cesaro, nascido em Passo Fundo no dia 02 de
outubro de 1925 e falecido em Passo Fundo no dia 01 de novembro de 2010,



empresário  e  escritor,  a  Rua  C  do  Loteamento  Mirante  Bela  Vista,  nesta
cidade.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

DECRETO Nº 01/2019
DISPÕE SOBRE A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA
EXTRAORDINÁRIA DE GESTÃO, NO ÂMBITO DA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DE PASSO FUNDO, no uso de suas atribuições legais, nos
termos  do  que  dispõe  o  artigo  110,  incisos  VIII,  IX,  XIV e  XV da  Lei
Orgânica do Município,  e CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer
dentro  da  estrutura  administrativa  municipal,  condições  de  organização  e
funcionamento de possibilitem um funcionamento mais harmônico e dinâmico
dos órgãos municipais de governo, com vistas a possibilitar maior eficiência
das ações políticas de gestão; D E C R E T A
Art. 1ºFica instituída, no âmbito da estrutura administrativa da Administração
Direta do Poder Executivo Municipal, a Secretaria Extraordinária de Gestão,
com atribuições e competências estabelecidas na forma deste Decreto. 
Art.  2º  O  órgão  administrativo  municipal  a  que  se  refere  o  art.  1º  deste
Decreto,  será  titulado pelo Secretário  Municipal  Extraordinário  de  Gestão,
designado pelo Prefeito  dentre os ocupantes de cargos em comissão ou de
cargos efetivos que integram o quadro de servidores do Poder Executivo. 
Art. 3º A Secretaria Extraordinária de Gestão, órgão administrativo vinculado
a Secretaria de Gabinete, tem como finalidade integrar a ação governamental
aos interesses da comunidade, auxiliando na implementação das políticas de
governo e interagindo com as demais Secretarias Municipais.
Parágrafo único. São atribuições do Secretário Extraordinário de Gestão:
I - organizar a execução dos programas oficiais, dos programas de governo,
acompanhar o seu desenvolvimento e a consecução dos seus objetivos;
II  -  viabilizar,  por  determinação  do  Prefeito,  a  implementação  das
macroatividades onde sejam necessários os esforços das demais Secretarias
Municipais;
III  -  gerir,  por  determinação  do  Prefeito,  no  âmbito  do  Gabinete,  o
acompanhamento  das  atividades  técnicas  necessárias  a  implementação  das
propostas administrativas de governo;
IV -  atuar,  em conjunto  com o  Secretário  de  Gabinete,  na  agilização  das
rotinas administrativas em que sejam necessárias a participação do Prefeito;
V - executar tarefas delegadas pelo Prefeito e que sejam necessárias para a
redução de prazos, ampliação da eficiência administrativa e aproximação dos
programas de governo com a comunidade. 
Art. 4º Para o exercício das atribuições que lhe é conferida por este Decreto,
fica o Secretário Municipal Extraordinário de Gestão autorizado a requisitar
servidores  dos  órgãos  da  Administração  Direta  do  Poder  Executivo,  sem
prejuízo dos vencimentos ou salários e de todas as vantagens a que façam jus,
observada a legislação pertinente. 
Art.5º Os meios administrativos e financeiros necessários à manutenção da
Secretaria  Extraordinária  de  Gestão  correrão  à  conta  de  dotações
orçamentárias da Secretaria de Gabinete. 
Art.6º A Secretaria Municipal Extraordinária de Gestão instituída na forma
deste Decreto, terá sua atuação até 31 de dezembro de 2020. 
Art.7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

João Pedro Nunes – Vice-Prefeito, em exercício de Prefeito Municipal
Marlise Lamaison Soares - Sec. de Administração




