
Aviso de Licitação
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO nº 010/2019. Aquisição de mobiliários
escolares  Abertura:  28.01.2019  às  14  horas.  PREGÃO  ELETRÔNICO  nº
011/2019.  Aquisição  de  pães.  Abertura:  29.01.2019  às  14  horas.  O Edital
encontra-se  disponível  nos  sites  www.portaldecompraspublicas.com.br  e
www.pmpf.rs.gov.br.

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 pública
a  seguinte  DECISÃO  FINAL  em  Processo  Administrativo  Sanitário,
registrada na data de 29 de outubro de 2018.
Autuado:  ACONCHEGO  PASSO  FUNDO  RESIDENCIAL GERIATRICO
LTDA-ME
Data da Autuação: 27 de março de 2018
CNPJ ou CPF:  27.718.623.0001-74
Localidade: Avenida Dr. Carlos Benincá, nº 293.
Processo Nº: 2018/33794
Data Decisão: 30 de novembro de 2018.
Dispositivos legais transgredidos e tipificação da infração:  LEI FEDERAL
6.437/77, ARTIGO 10, inciso II, XXXI e XXIX.
PENALIDADE: ADVERTÊNCIA 45/2018

EDITAL Nº 01/2019
NOTIFICA PARA O COMPARECIMENTO DE SERVIDORA

PÚBLICA MUNICIPAL
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e
nos termos do Decreto nº 02/2013 e Lei Complementar nº 203/2008, arts. 217
e  221,  bem  como  considerando  o  constante  do  Processo  nº  2017/16755,
NOTIFICA JANAINA PRATES, professora efetiva, lotada junto à Secretaria
de  Educação,  a  comparecer  junto  à  Comissão  Permanente  de  Processo
Administrativo Disciplinar, na sede da Prefeitura Municipal de Passo Fundo,
rua  Dr.  João  Freitas,  75,  Bairro  Petrópolis,  nesta  cidade,  para  prestar
declarações no Processo supracitado, no prazo de 15(quinze) dias, contados da
primeira  publicação deste Edital,  o  qual será publicado por duas vezes no
órgão de imprensa local, na forma do artigo 221, III, da Lei Complementar n°
203/2008. 

LEI N° 5.388 DE 09 DE JANEIRO DE 2019.
(Do Poder Executivo Municipal)

DISPÕE SOBRE A UTILIZAÇÃO DE MEIOS ELETRÔNICOS PARA A
TRAMITAÇÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E

INTERNOS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
MUNICIPAL, DIRETA AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL.

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:
CAPÍTULO I
USO  DO  MEIO  ELETRÔNICO  NA  TRAMITAÇÃO  DE  PROCESSOS
ADMINISTRATIVOS E INTERNOS
Art. 1º O uso de meio eletrônico na tramitação de processos administrativos e
internos que tramitam na Administração Pública Municipal direta, autárquica
e fundacional será admitido nos termos desta Lei.
Art. 2º Para o disposto nesta Lei, considera-se:
I  –  meio  eletrônico  qualquer  forma  de  armazenamento  ou  tráfego  de
documentos e arquivos digitais;
II – transmissão eletrônica toda a forma de comunicação a distância com a
utilização  de  redes  de  comunicação,  preferencialmente  a  rede  mundial  de
computadores;
III – assinatura eletrônica as seguintes formas de identificação inequívoca do
signatário:
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a)  assinatura  digital  baseada em certificado digital  emitido  por  Autoridade
Certificadora credenciada, na forma de lei específica.
b) mediante cadastro de usuário na Administração Municipal.
IV  -  documento  digital  -  informação  registrada,  codificada  em  dígitos
binários,  acessível  e  interpretável  por  meio  de  sistema  computacional,
podendo ser:
a)  documento  nato-digital  -  documento  criado  originariamente  em  meio
eletrônico; ou
b) documento digitalizado - documento obtido a partir da conversão de um
documento não digital, gerando uma fiel representação em código digital;
V - processo administrativo eletrônico - aquele em que os atos processuais são
registrados e disponibilizados em meio eletrônico.
Art. 3º Para o atendimento ao disposto nesta Lei, os órgãos da administração
pública  municipal  direta,  autárquica  e  fundacional  utilizarão  sistemas
informatizados  para  a  gestão  e  o  trâmite  de  processos  administrativos
eletrônicos.
Parágrafo  único.  Os  sistemas  a  que  se  refere  o  caput  deverão  utilizar,
preferencialmente, programas com código aberto e prover mecanismos para a
verificação  da  autoria  e  da  integridade  dos  documentos  em  processos
administrativos eletrônicos. 
CAPÍTULO II
DO PROCESSO ELETRÔNICO
Art. 4º Os órgãos da Administração Direta ou Indireta poderão desenvolver
sistemas  eletrônicos  de  processamento  de  processos  administrativos  ou
internos  por  meio  de  autos  total  ou  parcialmente  digitais,  utilizando,
preferencialmente,  a  rede mundial  de computadores  e  acesso  por  meio  de
redes internas e externas.
Art.  5º  Nos  processos  administrativos  e  internos  eletrônicos,  os  atos
processuais deverão ser realizados em meio eletrônico, exceto nas situações
em que este procedimento for inviável ou em caso de indisponibilidade do
meio  eletrônico  cujo  prolongamento  cause  dano  relevante  à  celeridade  do
processo.
Parágrafo único. No caso das exceções previstas no caput, os atos processuais
poderão ser praticados segundo as regras aplicáveis aos processos em papel,
desde que posteriormente o documento-base correspondente seja digitalizado,
conforme procedimento previsto no art. 13 desta Lei.
Art. 6º O envio de pareceres, despachos e a prática de atos em geral por meio
eletrônico  serão  admitidos  mediante  o  uso  de  assinatura  eletrônica,  sendo
obrigatório o credenciamento prévio junto à Administração Pública.
§1º O credenciamento será realizado mediante procedimento no qual esteja
assegurada identificação presencial do interessado.
§2º Ao credenciado será atribuído registro e meio de acesso ao sistema, de
modo a preservar o sigilo, a identificação presencial  do interessado.
Art.  7º  A autoria,  a  autenticidade  e  a  integridade  dos  documentos  e  da
assinatura, nos processos administrativos eletrônicos, poderão ser obtidas por
meio  de certificado  digital  emitido  no  âmbito  da Infraestrutura  de Chaves
Públicas  Brasileira  -  ICP-Brasil,  observados  os  padrões  definidos  por  essa
Infraestrutura.
§ 1ºO disposto no caput não obsta a utilização de outro meio de comprovação
da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que
utilizem identificação por meio de nome de usuário e senha.
§  2ºO  disposto  neste  artigo  não  se  aplica  a  situações  que  permitam
identificação simplificada do interessado.
Art. 8º Os documentos produzidos eletronicamente e juntados aos  processos
eletrônicos com garantia da origem e de seu signatário, na forma estabelecida
nesta Lei, serão considerados originais para todos os efeitos legais.
Parágrafo  único.  Os  originais  dos  documentos  digitalizados  deverão  ser
preservados pelo seu detentor até o término do processo.
Art. 9º Os autos do processo eletrônico deverão ser protegidos por meio de
sistemas  de  segurança  de  acesso  e  armazenados  em  meio  que  garanta  a
preservação e integridade dos dados.
Art.  10.  O  acesso  à  íntegra  do  processo  pode  ocorrer  por  intermédio  da
disponibilização de sistema informatizado de gestão ou por acesso à cópia do
documento, preferencialmente, em meio eletrônico. 



Art. 11. Os documentos nato-digitais e assinados eletronicamente na forma do
art. 7º são considerados originais para todos os efeitos legais.
Art. 12. O interessado poderá enviar eletronicamente documentos digitais para
juntada aos autos.
§  1º  O  teor  e  a  integridade  dos  documentos  digitalizados  são  de
responsabilidade  do  interessado,  que  responderá  nos  termos  da  legislação
civil, penal e administrativa por eventuais fraudes.
§ 2º Os documentos digitalizados enviados pelo interessado terão valor de
cópia simples.
§ 3º  A apresentação do original  do documento digitalizado será necessária
quando a lei expressamente o exigir ou nas hipóteses previstas nos art. 14 e
art. 15 desta Lei.
Art. 13. A digitalização de documentos recebidos ou produzidos no âmbito
dos  órgãos  e  das  entidades  da  administração  pública  direta,  autárquica  e
fundacional  deverá  ser  acompanhada  da  conferência  da  integridade  do
documento digitalizado.
§  1º  A conferência  prevista  no  caput  deverá  registrar  se  foi  apresentado
documento  original,  cópia  autenticada  em  cartório,  cópia  autenticada
administrativamente ou cópia simples.
§  2º  Os  documentos  resultantes  da  digitalização  de  originais  serão
considerados  cópia  autenticada  administrativamente,  e  os  resultantes  da
digitalização  de  cópia  autenticada  em  cartório,  de  cópia  autenticada
administrativamente ou de cópia simples terão valor de cópia simples.
§ 3º  A administração poderá,  conforme definido em ato de cada órgão ou
entidade:
I - proceder à digitalização imediata do documento apresentado e devolvê-lo
imediatamente ao interessado;
II - determinar que a protocolização de documento original seja acompanhada
de cópia simples, hipótese em que o protocolo atestará a conferência da cópia
com o original, devolverá o documento original imediatamente ao interessado
e descartará a cópia simples após a sua digitalização; e
III - receber o documento em papel para posterior digitalização, considerando
que:
a)  os  documentos  em  papel  recebidos  que  sejam  originais  ou  cópias
autenticadas  em  cartório  devem  ser  devolvidos  ao  interessado,
preferencialmente, ou ser mantidos sob guarda do órgão ou da entidade, nos
termos da sua tabela de temporalidade e destinação; e
b)  os  documentos  em  papel  recebidos  que  sejam  cópias  autenticadas
administrativamente ou cópias simples podem ser descartados após realizada a
sua digitalização, nos termos do caput e do § 1º, deste artigo.
§ 4º Na hipótese de ser impossível ou inviável a digitalização do documento
recebido, este ficará sob guarda da administração e será admitido o trâmite do
processo  de  forma  híbrida,  conforme  definido  em  ato  de  cada  órgão  ou
entidade.
Art.  14.   Impugnada  a  integridade  do  documento  digitalizado,  mediante
alegação  motivada  e  fundamentada  de  adulteração,  deverá  ser  instaurada
diligência para a verificação do documento objeto de controvérsia.
Art. 15.  A administração poderá exigir, a seu critério, até que decaia o seu
direito  de  rever  os  atos  praticados no processo,  a  exibição  do original  de
documento digitalizado no âmbito dos órgãos ou das entidades ou enviado
eletronicamente pelo interessado. 
Art. 16 Deverão ser associados elementos descritivos aos documentos digitais
que  integram processos eletrônicos,  a  fim de apoiar  sua identificação,  sua
indexação,  sua  presunção  de  autenticidade,  sua  preservação  e  sua
interoperabilidade. 
CAPÍTULO III
DO ARQUIVAMENTO EM MEIO ELETRÔNICO
Art. 17. Fica autorizado o arquivamento em meio eletrônico de informações,
dados,  imagens  e  quaisquer  outros  documentos  que  constituam  o  acervo
documental  da  Administração  Municipal  direta  e  indireta,  das  fundações,
autarquias instituídas ou mantidas pelo Poder Público , garantida a integridade
do acervo. 
§ 1° Os registros originais, independentemente de seus suportes ou meio onde
foram gerados, após serem arquivados eletronicamente, poderão, a critério da



autoridade competente,  ser eliminados ou transferidos para outro suporte e
local, observada a legislação pertinente. 
§ 2° Para os efeitos de preservação da integridade dos documentos, o meio
eletrônico utilizado, qualquer que seja sua forma ou natureza, deverá garantir
a  autenticidade,  a  indelibilidade  e  a  confidencialidade  dos  documentos,
protegendo-os contra todo o acesso, uso, alteração de conteúdo ou qualidade,
reprodução, e destruição não autorizadas. 
§ 3° Terão valor probante, em juízo ou fora dele, as reproduções obtidas do
sistema de arquivamento eletrônico, desde que sejam perfeitamente legíveis e
fiéis aos respectivos registros originais.
§ 4º Os documentos arquivados eletronicamente, utilizarão obrigatoriamente
um  sistema  de  indexação  e  obedecerão  a  um  processo  previamente
documentado e aprovado pela autoridade competente. 
§  5° O sistema de arquivamento  eletrônico deverá propiciar  uma rápida e
eficiente  localização dos documentos,  bem como permitir  a verificação da
fidelidade  ao  processo  previamente  definido  e  aprovado  pela  autoridade
competente. 
Art. 18. Os documentos que integram os processos administrativos eletrônicos
deverão ser classificados e avaliados de acordo com o plano de classificação e
a tabela de temporalidade, conforme a legislação arquivística em vigor.
§ 1º A eliminação de documentos digitais deve seguir as diretrizes previstas na
legislação.
§  2º  Os  documentos  digitais  e  processos  administrativos  eletrônicos  cuja
atividade já tenha sido encerrada e que estejam aguardando o cumprimento
dos prazos de guarda e destinação final poderão ser transferidos para uma área
de armazenamento específica, sob controle do órgão ou da entidade que os
produziu, a fim de garantir a preservação, a segurança e o acesso pelo tempo
necessário.
Art.  19.  É  assegurado  o  acesso  aos  documentos  dos  órgãos  públicos  e
instituições  de  caráter  público,  produzidos  e  os  arquivados  em  meio
eletrônico,  ressalvados  aqueles  considerados  como  segredo  de  justiça  e
sigilosos, na forma da legislação em vigor. 
Art.  20.  As  dúvidas  ou  questionamentos  sobre  as  reproduções  obtidas  de
sistemas  de  arquivamento  eletrônico  deverão  ser  dirimidas  a  partir  da
documentação do processo aprovado pela autoridade competente e respectivos
originais. 
Art.  21.  Ficarão sujeito a responsabilidade penal,  civil  e administrativa,  de
acordo  com  a  Legislação  em  vigor,  aquele  que  desfigurar  ou  destruir
documentos de valor permanente ou considerado como de interesse público e
social arquivados.
CAPÍTULO IV
DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
Art. 22. Os sistemas a serem desenvolvidos pelos órgãos da Administração
Municipal  deverão  usar,  preferencialmente,  programas  com código  aberto,
acessíveis  ininterruptamente  por  meio  da  rede  mundial  de  computadores,
priorizando-se a sua padronização.
Art. 23. A parte deverá informar, ao dar entrada em qualquer requerimento
administrativo, o número no cadastro de pessoas físicas ou jurídicas, perante a
Secretaria de Finanças e ainda, o número de inscrição municipal do imóvel ou
CPF/CNPJ, conforme o caso.
Art.  24.  O Município poderá manter  cadastro permanente de usuário,  para
requerimentos  ou processos que  exijam análise  contínua,  ou  que exijam a
análise de pedidos análogos, que dependam da mesma documentação.
Parágrafo único. O cadastro a que se refere o "caput" deste artigo deverá ser
atualizado periodicamente pelos interessados com documentos exigidos pela
administração, através de envio por meio eletrônico, nos termos desta Lei.
Art. 25.Esta Lei será regulamentada, no que couber, no prazo de 180(cento e
oitenta) dias, contados de sua publicação.
Art. 26.Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

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


