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ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO
O PREFEITO MUNICIPAL DO PASSO FUNDO/RS,  Exmo.  Sr.  Luciano
Palma  de  Azevedo,  no  uso  de  suas  atribuições  legais,  em  obediência  ao
disposto  no inciso  II  do  artigo  37  da Constituição Federal  C/C artigo  38,
inciso V, da Constituição Estadual e em consonância com a Lei Orgânica do
Município, torna público que estarão abertas as inscrições para o Concurso
Público 36/2019. As inscrições acontecerão entre os dias 20 de maio até 10 de
junho de 2019, e serão efetuadas diretamente no site www.consulpam.com.br,
cujo Edital na íntegra está disponível no citado site. Mais informações nos
telefones  (85)  32249369  e  (85)  32394402  e  no  e-mail
recursos@consulpam.com.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 público
a  seguinte  DECISÃO  FINAL  em  Processo  Administrativo  Sanitário,
registrada na data de 04 de Abril de 2019.
Autuado:  SERVPREF SERVIÇOS DE LIGÍSTICA PARA SAÚDE LTDA
-ME
Data da Autuação: 18 Setembro de 2018
CNPJ ou CPF: 13.210.928.0003-04
Localidade: Rua Nª Paissandu  Nº 615- Centro
Processo Nº: 2018/40735
Data Decisão:09/03/2019
Dispositivos legais transgredidos e tipificação da infração:  LEI FEDERAL
6.437/77, ARTIGO 10, incisos XXIX e XXXI  
Decisão Final: ADVERTÊNCIA

ORDEM DE SERVIÇO Nº 01/2019
DETERMINA PROCEDIMENTOS DE CONTROLE DE CEMITÉRIOS

MUNICIPAIS.
O  SECRETÁRIO  DE  TRANSPORTES  E  SERVIÇOS  GERAIS  e  a
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais,
DETERMINAM:
Art. 1º A concessão de uso em Cemitérios Municipais, abrangendo terrenos,
carneiras,  jazigos,  mausoléus,  cenotáfios  e  outros,  deverá  observar  a
legislação  que  regula  a  matéria,  além  dos  procedimentos  descritos  nesta
Ordem de Serviço.
Art. 2º A concessão de espaços e de alvarás, assim como autorizações para
sepultamento, exumação, obras e interferências dependem de autorização do
Núcleo de Cemitérios.
Parágrafo  Único:  A  execução  de  sepultamento,  exumação,  obra  ou
interferência  autorizada  nos  termos  do  artigo  2º  depende  de  agendamento
prévio, após o pagamento da taxa devida, se for o caso.
Art. 3º O Núcleo de Cemitérios só poderá autorizar sepultamentos mediante
apresentação de Alvará e Certidão de Óbito, observado o parentesco entre o
titular do Alvará e o de cujus, até o 3º grau, conforme Anexo III.
Art. 4º Somente após autorização escrita do Núcleo de Cemitérios, o servidor
designado poderá acompanhar ou permitir uso de espaço, sepultamento, obras
e interferências em cemitério municipal.
Parágrafo Único: Aos servidores designados para atuarem nos Cemitérios é
vedada a realização de serviços particulares nos Cemitérios do Município.
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DA CONCESSÃO DE USO
Art.  5º  Para  emissão  do  Alvará  de  Cemitério  –  Concessão  de  uso,  são
necessários os seguintes documentos, apresentados ao Núcleo de Cemitérios:
I – Requerimento de protocolo;
II – Termo de Informação de servidor municipal designado para o Cemitério,
conforme  modelo  do  Anexo  I,  com  todas  as  informações  preenchidas,
anexando fotos, sempre que possível;
III – Documento de identidade com foto do requerente;
IV – Comprovante de residência;
V – Certidão de óbito;
VI – Comprovação do vínculo familiar com o de cujus, até o 3º grau (caso não
esteja expresso na Certidão);
VII – Autorização de procedimento impresso via sistema Módulo Cemitérios,
assinado pelo requerente e servidor.
§1º  -  Após  conferência  e  digitalização  dos  documentos,  o  Núcleo  de
Cemitérios deverá realizar o lançamento das informações no sistema Módulo
Tri-Cemitérios, a fim de gerar o requerimento informado no inciso VII.
§2º A abertura de Processo Administrativo no sistema GRP será realizada pelo
Núcleo de Cemitérios, que informará ao requerente o número de Protocolo
para acompanhamento e emitirá as taxas devidas.
§3º As taxas a que se refere o §2º devem obedecer ao artigo 79 do Código
Tributário, e deverão constar no boleto as seguintes informações: identificação
do espaço, metragem e tempo de concessão.
§4º Somente será concedido Alvará Concessão de Uso, mediante apresentação
de Certidão de Óbito ou documento equivalente referente ao de cujus que será
sepultado no local objeto do Alvará.
Art. 6º A tramitação do Processo Administrativo obedecerá a seguinte ordem:
I  –  Núcleo  de  Cemitérios,  para  abertura,  juntada  de  documentação,
conferência, digitalização e emissão de taxas;
II – Assessoria Jurídica, para análise e parecer jurídico;
III – Secretaria de Transportes e Serviços Gerais, para decisão;
IV  –  Secretaria  de  Administração,  se  deferido,  para  emissão  do  Alvará,
condicionada ao pagamento das taxas;
V  -  Núcleo  de  Cemitérios,  se  indeferido,  para  notificação  do  requerente
quanto ao indeferimento, e atualização dos dados no sistema;
VII – Núcleo de Documentos, para arquivamento do processo.
§6º Para dar o andamento previsto do parágrafo anterior, é obrigatório que
conste no processo o Termo de Informação citado no inciso II do artigo 5º.



§7º  Havendo  recursos  compatíveis,  o  Processo  e  o  Alvará  poderão  ser
eletrônicos.
DA EXUMAÇÃO
Art. 7º Para emissão do Alvará de Exumação,  são necessários os seguintes
documentos, apresentados ao Núcleo de Cemitérios:
I – Termo de Informação de servidor municipal designado para o Cemitério,
conforme  modelo  do  Anexo  II,  com  todas  as  informações  preenchidas,
anexando fotos, sempre que possível;
II – Documento de identidade com foto do requerente;
III – Comprovante de residência;
IV – Certidão de óbito;
V - Comprovação do vínculo familiar com o de cujus, até o 3º grau (caso não
esteja expresso na Certidão);
VI – Alvará de origem (Local da exumação);
VII – Alvará de destino (Local da Inumação);
VIII – Autorização dos interessados com vínculo familiar, observada a ordem
sucessória;
IX – Requerimento  impresso  via  sistema Módulo Tri-Cemitérios,  assinado
pelo requerente;
X – Termo de autorização para cancelamento do Alvará de concessão de uso,
quando o terreno ficar vago em razão da exumação.
§1º  -  Após  conferência  e  digitalização  dos  documentos,  o  Núcleo  de
Cemitérios deverá realizar o lançamento das informações no sistema Módulo
Tri-Cemitérios, a fim de gerar o requerimento informado no inciso IX.
§2º  A abertura  de  Processo  Administrativo  no  sistema  GRP também será
realizado pelo Núcleo de Cemitérios, que informará ao requerente o número
de Protocolo para acompanhamento e emitirá as taxas devidas.
§3º É dispensada a apresentação de certidão de óbito exigida no item IV nos
casos  em que o documento  já  tenha sido apresentado  no  sepultamento,  e,
portanto, já conste no banco de dados do Município;
Art. 8º A tramitação do Processo Administrativo obedecerá a seguinte ordem:
I  –  Núcleo  de  Cemitérios,  para  abertura,  juntada  de  documentação,
conferência, digitalização e emissão de taxas;
II – Assessoria Jurídica, para análise e parecer jurídico;
III – Secretaria de Transportes e Serviços Gerais, para decisão;
IV – Secretaria de Administração, se deferido, para emissão do Alvará, desde
que as taxas estejam quitadas;



V  -  Núcleo  de  Cemitérios,  se  indeferido,  para  notificação  do  requerente
quanto ao indeferimento e atualização dos dados no sistema;
VII – Núcleo de Documentos, para arquivamento do processo.
Art.  9º Para executar  a exumação é necessário agendamento prévio com o
Núcleo  de  Cemitérios,  pois  o  procedimento  deverá  ser  acompanhado  por
servidor designado para esse fim.
DA INUMAÇÃO
Art.  10.  Para  pedidos  de  Inumação  (Sepultamento),  é  obrigatória  a
apresentação de Alvará de concessão, e somente poderão ocorrer após análise
e autorização do Núcleo de Cemitérios.
Parágrafo Único: É requisito para inumação que o Alvará de concessão de uso
seja atualizado, observados, no que couber, os procedimentos do artigo 5º.
DA TRANSFERÊNCIA
Art.  11.  A  Transferência  de  titularidade  de  Alvará  de  Cemitério  só  pode
ocorrer mediante sucessão, após o óbito do titular.
Art.  12.  Para  Transferência  de  titularidade  de  Alvará,  são  necessários  os
seguintes documentos, apresentados ao Núcleo de Cemitérios:
I – Documento de identidade com foto do requerente;
II - Certidão de óbito do titular;
III – Alvará original;
IV – Formal  de partilha do herdeiro a quem tocou a concessão de uso do
terreno do cemitério, quando constar na certidão de óbito que existem bens a
inventariar;
V – Quando constar na certidão de óbito que não existem bens a inventariar o
requerente deverá apresentar termo de renúncia dos outros herdeiros referente
à concessão de uso no cemitério, formalizada em cartório;
Art.  13  –  A  tramitação  do  Processo  Administrativo  obedecerá  a  seguinte
ordem:
I  –  Núcleo  de  Cemitérios,  para  abertura,  juntada  de  documentação,
conferência, digitalização e emissão de taxas, se houver;
II – Assessoria Jurídica, para análise e parecer jurídico;
III – Secretaria de Transportes e Serviços Gerais, para decisão.
IV  –  Secretaria  de  Administração,  se  deferido,  para  emissão  do  Alvará,
condicionada ao pagamento das taxas, se for o caso;
V  -  Núcleo  de  Cemitérios,  se  indeferido,  para  notificação  do  requerente
quanto ao indeferimento, e atualização dos dados no sistema;
VI – Núcleo de Documentos, para arquivamento do processo.



Art. 14. O uso do sistema informatizado Módulo Tri-Cemitérios é obrigatório
por todos que exercerem funções no Núcleo de Cemitérios.
Parágrafo Único: A não observância do caput caracteriza indisciplina, estando
o responsável sujeito às penas da lei.
Art. 15. Essa Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.

LEI N° 5.411 DE 13 DE MAIO DE 2019.
(Do Ver. Evandro dos Santos Meireles)

DENOMINA DE RUA ASSIS ALVES DA SILVEIRA, A  RUA "B" NO
LOTEAMENTO MIRANTE BELA VISTA, NO BAIRRO SÃO LUIZ

GONZAGA, NO MUNICÍPIO 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 Denomina de Rua Assis Alves da Silveira, a Rua "B" do Loteamento
Mirante Bela Vista, no Bairro São Luiz Gonzaga, no município de Passo Fund
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

DECRETO 43/2019
DISPÕE SOBRE A RETIFICAÇÃO DA EMENTA E DO ARTIGO 1º
DO DECRETO 05/2019, QUE DISPÕE SOBRE A HOMOLOGAÇÃO

DO LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE
TRABALHO – LTCAT E DO LAUDO TÉCNICO DE

INSALUBRIDADE, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Art.1º  A  ementa  do  Decreto  n.º  05/2019  passa  a  vigorar  com a  seguinte
redação
DISPÕE  SOBRE  A  HOMOLOGAÇÃO  DO  LAUDO  TÉCNICO  DE
INSALUBRIDADE, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Art.2º Fica retificado o art.1º do Decreto n.º 05/2019 passando a vigorar com a
seguinte redação
Art. 1º Fica Homologado do Laudo Técnico de Insalubridade, elaborado pela
empresa Gustavo J.M. Ferreira & CIA LTDA.,  inscrita no CNPJ sob o nº
08.104.227/0001-99, a partir desta data, com efeitos financeiros a partir de 1º
de fevereiro de 2019.
Art.3º Este Decreto entre em vigor na data de sua publicação, surtindo seus
efeitos a contar de 19 de janeiro de 2019.

DECRETO Nº 46/2019
DETERMINA  OBRIGATORIEDADES  A  SEREM  OBSERVADAS
QUANDO DA INSERÇÃO OU ALTERAÇÃO DO CADASTRO GERAL
DO MUNICÍPIO.
Art.  1º  O número  de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica –
CNPJ ou do Cadastro de Pessoas Físicas - CPF é obrigatório em todos os
requerimentos, documentos e pedidos feitos para a Administração Municipal.
Art. 2º Para cadastrar ou alterar cadastro já existente somente serão incluídas
as informações extraídas de documentos oficiais com foto dentro do período
de validade, ou documento constitutivo da Pessoa Jurídica.
§ 1º As informações incluídas no cadastro deverão ser completas, inclusive
com telefone e e-mail.



§ 2º As informações cadastrais de servidores e estagiários da Administração
Direta  e  Indireta  serão  vinculadas  às  informações  da  Ficha  Funcional,  só
podendo serem alteradas pelo setor competente pelo cadastro de pessoal.
Art. 3º A necessidade de atualização dos dados cadastrais das pessoas físicas e
jurídicas  deve  ser  verificada  no  momento  do  atendimento  ao  cidadão,
obrigatoriamente,  em todos os setores que acessem o sistema de gestão de
Cadastro Geral.
Parágrafo único.  A atualização de Pessoa Jurídica com atividade comercial
deve  ser  feita,  exclusivamente,  pela  Coordenadoria  de  Fiscalização  e
Licenciamento da Secretaria de Finanças.
Art. 4º Para alterações de endereço deverá ser apresentado comprovante de
endereço, expedido nos últimos 90 dias.
Parágrafo único: Caso a pessoa não tenha comprovante de endereço em seu
nome, poderá apresentar Declaração de residência, sob as penas da lei.
Art. 5º Os documentos de identidade e comprovante de endereço devem ser
digitalizados de forma legível e anexados ao cadastro geral.
Art.  6º  Alterações  de  cadastro  só  podem  ser  solicitadas  pelo  titular,
representante legal ou procurador devidamente constituído.
Art.  7º  Poderão ser feitas correções de ofício pelo fisco municipal  quando
constatar erros nos cadastros;
Art. 8º O operador do sistema é responsável pelas informações e arquivos por
ele incluídos, podendo ser responsabilizado por informação falsa, incompleta
ou com erros, assim como, por receber documentos em desacordo com este
Decreto.
Parágrafo  Único:  A  Gestão  pelo  mau  uso  do  sistema  será  realizada  pela
Secretaria de Finanças, com auxílio da Secretaria de Administração, por meio
da Coordenadoria de Tecnologia – CTEC.
Art. 9º Fica revogado o Decreto nº 98 de 30 de setembro de 1997.
Art. 10. Esse decreto entra em vigor na data da publicação.

Luciano Azevedo –  Prefeito Municipal
Marlise Lamaison Soares - Sec. de Administração
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