
Aviso de Licitação
Modalidade:  TOMADA DE PREÇOS n° 05/2019.  Objeto: Reforma de um
campo  de  futebol,  no  bairro  Edmundo  Trein.  Abertura:  17.04.2019,  14h.
Modalidade:  PREGÃO ELETRÔNICO nº 033/2019.  Objeto: Aquisição de
gêneros alimentícios.  Abertura: 16.04.2019, 14h.  Editais: Coordenadoria de
Licitações e Contratos, Rua Dr. João Freitas, 75, Passo Fundo/RS, ou sites
www.pmpf.rs.gov.br e www.portaldecompraspublicas.com.br.

LEI N° 5404 DE 28 DE MARÇO DE 2019.
(Do Poder Executivo Municipal)

DISPÕE SOBRE A REVISÃO GERAL ANUAL 2019 DOS
VENCIMENTOS, SALÁRIOS, PROVENTOS, PENSÕES, DIÁRIAS,

FUNÇÕES GRATIFICADAS E VALE-ALIMENTAÇÃO DOS
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA ADMINISTRAÇÃO

DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL E DOS SUBSÍDIOS DOS
AGENTES POLÍTICOS DO PODER EXECUTIVO, 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 sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art.  1º  Esta Lei  estabelece o índice da revisão geral anual,  de que trata o
inciso  X,  parte  final,  do  Art.37  da  Constituição  Federal  aplicável  aos
vencimentos, salários, proventos, pensões, diárias, funções gratificadas e vale-
alimentação  dos  servidores  públicos  municipais  da  Administração  direta,
Autárquica  e  Fundacional  e  aos  subsídios  dos  agentes  políticos  do  Poder
Executivo, nos termos que especifica.
Art. 2º Os valores dos padrões de vencimentos, salários, funções gratificadas,
vantagens, diárias, proventos e pensões não vinculadas a outros índices, dos
servidores  públicos  municipais  da  Administração  direta,  Autárquica  e
Fundacional, e também dos subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários
Municipais ficam revisados em 3,89%(três vírgula oitenta e nove por cento)
§ 1º O índice de reajuste previsto no ‘caput’ deste artigo corresponde à revisão
geral  para  reposição  das  perdas  inflacionárias  ocorridas  no  período  de
março/2018 a fevereiro/2019, utilizando-se como fator de correção o Índice
Nacional  de  Preços  ao  Consumidor  Amplo  –  IPCA/IBGE  acumulado  no
período, conforme informações do Banco Central do Brasil. 
§ 2º O índice a que se refere o art. 2º desta Lei, será concedido a contar de 1º
de março de 2019. 
Art.  3º  –   Aos   membros   do  magistério   público    municipal    cujos
vencimentos  não  atingirem  o  valor  estabelecido  para  o  piso  salarial
profissional do magistério público, na forma estabelecida no artigo 2º, § 1º da
Lei  Federal  nº  11.738,  de  16  de  julho  de  2008,  considerada  a
proporcionalidade do valor em razão da respectiva jornada de trabalho, fica
instituída,  quando  couber,  parcela  completiva  individual  sobre  a  qual  não
incidirá  quaisquer  vantagens,  correspondente  a  diferença  a  menor,  apurada
entre a remuneração bruta e o valor do piso nacional fixado para o ano de
2019, através da Portaria Interministerial MEC/MF nº 6 de 26 de dezembro de
2018.
Parágrafo único -  Para efeitos  desta lei,  considera-se remuneração bruta o
vencimento  do  cargo  ocupado  pelo  servidor,  acrescido  das  vantagens
pecuniárias,  excluídas  as  quantias  mensais  percebidas a  título de  ajuda de
custo e diárias, abono família e terço pelo gozo de férias. 
Art.  4º  O  vale-alimentação  dos  servidores  públicos  municipais  da
Administração direta e indireta será reajustado em 3,89%(três vírgula oitenta e
nove por cento), a contar de 1º de março de 2019.
Art.  5º  As  despesas  decorrentes  desta  Lei  correrão  à  conta  das  dotações
próprias do orçamento do Município.
Art. 6º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus
efeitos a 01 de março de 2019.

LEI N° 5.405 DE 28 DE MARÇO DE 2019.
(Da Mesa Diretora)

ESTABELECE ÍNDICE DE REVISÃO GERAL ANUAL DOS
VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES, AUXÍLIOS, DIÁRIAS, VERBAS,
PROVENTOS, PENSÕES, FUNÇÕES GRATIFICADAS, SUBSÍDIOS E

DEMAIS VANTAGENS E PARCELAS PECUNIÁRIAS E



ESTIPENDIAIS, REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS,
PERCEBIDAS PELOS AGENTES PÚBLICOS DO PODER

LEGISLATIVO DE PASSO FUNDO, INCLUSIVE O SUBSÍDIO DOS
VEREADORES E O AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, 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  Esta  Lei  estabelece  índice  de  revisão  geral  anual  dos  valores  dos
padrões de vencimentos, das gratificações, auxílios, diárias, verbas, proventos,
pensões,  funções  gratificadas  e  demais  vantagens  e  parcelas  pecuniárias  e
estipendiais,  remuneratórias  e  indenizatórias,  percebidas  pelos  agentes
públicos  do  Poder  Legislativo  de  Passo  Fundo,  inclusive  o  subsídio  dos
Vereadores, bem como revisa o valor diário do auxílio alimentação no âmbito
da Câmara Municipal.
Art. 2º Os valores dos padrões de vencimentos,  das gratificações,  auxílios,
diárias, verbas, proventos, pensões, vales, funções gratificadas e das demais
vantagens  e  parcelas  pecuniárias  e  estipendiais,  remuneratórias  e
indenizatórias, percebidas pelos agentes públicos do Poder Legislativo e do
subsídio  dos  Vereadores  de  Passo  Fundo ficam revisados  em 3,89% (três
vírgula oitenta e nove por cento), a partir de 1º de março de 2019. 
Art. 3º O valor diário do auxílio alimentação devido aos servidores públicos
do Poder Legislativo Municipal fica revisado em 3,89% (três vírgula oitenta e
nove por cento), a partir de 1º de março de 2019. 
Art.  4º  As  despesas  decorrentes  desta  Lei  correrão  à  conta  das  dotações
orçamentárias para gastos com pessoal e com o programa de alimentação dos
servidores públicos municipais da Câmara de Vereadores de Passo Fundo. 
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos a
partir de 1º de março de 2019.

DECRETO Nº 27/2019
ALTERA A ALÍNEA “Q” DO INCISO I DO ART. 3º  E O “CAPUT”
DO ARTIGO 12, AMBOS DO DECRETO Nº 72/2017 QUE DISPÕE

SOBRE A INSTITUIÇÃO DO NÚCLEO GESTOR PARA A REVISÃO
DO PLANO DIRETOR DE PASSO FUNDO.

Art. 1º -  A Alínea “q” do inciso I do artigo 3º do Decreto n.º 72/2017 passa a
ter a seguinte redação:
Art. 3º (...)
I- (...)
q) 01 (um) representante da Secretaria do Gabinete do Prefeito;
Art.2º -  O “caput” do art.12 do Decreto n.º 72/2017 passa a ter a seguinte
redação:
Art.12. O Núcleo Gestor se reunirá ordinariamente a cada 30(trinta) dias, as
quartas-feiras, as 08h e 15 min, em primeira chamada, com 2/3(dois terços)
dos membros, e as 08h e 30min, em segunda chamada, com 1/3(um terço) dos
seus membros, em local a ser definido.
Art. 3º -  Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

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


