
COMDICA - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E
DO ADOLESCENTE 

RESOLUÇÃO Nº 001/2020, DE 06.08 2020 - COMDICA
TORNA PÚBLICO O REGIMENTO INTERNO DOS CONSELHOS

TUTELARES DE PASSO FUNDO, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO
MUNICIPAL

O  CONSELHO  MUNICIPAL  DOS  DIREITOS  DA  CRIANÇA  E  DO
ADOLESCENTE,  no  uso  de  suas  atribuições  legais,  estabelecidas  na  Lei
Municipal 4.148, de 20.07.2004, alterada pelas leis  4.966/2012 e 5.371/2018
e considerando que:- O presente Regimento Interno Único foi elaborado de
acordo  com  o  art.  17  da  Lei  acima  citada,  por  comissão  composta  por
02(dois) representantes de cada Conselho Tutelar, 02(dois) representantes da
Corregedoria e 02(dois) representantes do COMDICA;- Houve apreciação e
aprovação da Corregedoria do Conselho Tutelar como determina o art. 17 da
Lei Municipal vigente;RESOLVE: Art. 1º - Os Conselhos Tutelares de Passo
Fundo,  Rio Grande do Sul,  criados pela  Lei  Municipal  nº  4.148/2004,  de
20.07.2004, órgãos permanentes, autônomos, não jurisdicionais, encarregados
pela  sociedade  de  zelar  pelo  cumprimento  dos  direitos  da  criança  e  do
adolescente,  reger-se-ão  pelo  presente  Regimento  e  segundo  as  diretrizes
traçadas pelas Leis municipais e Resoluções emanadas por este. Conselho de
Direitos. Art. 2º - Instituir e tornar público o presente Regimento Interno dos
Conselhos Tutelares de Passo Fundo, o qual passa a fazer parte integrante da
presente Resolução.
REGIMENTO  INTERNO  DOS  CONSELHOS  TUTELARES  DE  PASSO
FUNDO – RS        DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES    Art. 1º - Os
Conselhos  Tutelares,  órgãos  permanentes  e  autônomos,  não  jurisdicionais,
criados pela Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990 e regulamentados
pela  Lei  Municipal  4.148,  de  20  de  julho  de  2004,  alterada  pelas  leis
municipais 4.966/2012 e 5.371/2018, reger-se-ão pelo presente Regimento e
segundo as  diretrizes  traçadas pelas  Leis  Municipais.  Art.  2º  -  Os limites
territoriais de cada microrregião serão estabelecidos mediante Resolução do
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – COMDICA,
consoante Lei Municipal 4.148, de 20 de julho de 2004. Art. 3º - Aplica-se
aos Conselhos Tutelares a regra de competência constante do artigo 147 do
Estatuto da Criança e do Adolescente.
DA ORGANIZAÇÃO   Art.  4º  -  A organização  dos  Conselhos  Tutelares
compreende os Colegiados de cada Conselho Tutelar, as Coordenações dos
Conselhos  Tutelares  e  a  Assembleia  Geral  dos  conselheiros
tutelares.Parágrafo único – O número de Conselhos Tutelares está definido na
Lei Municipal 4.148/ 2004.             DAS ATRIBUIÇÕES     Art. 5º - Os
Conselhos Tutelares sãs órgãos permanentes, autônomos, não jurisdicionais,
encarregados pela comunidade local de zelar pelo cumprimento dos Direitos
da Criança e do Adolescente, definidos na Lei nº 8.069/1990 e Constituição
Federal.Art.  6º  -  São  atribuições  dos  Conselhos  Tutelares,  além  das  já
previstas  no  art.  15  da  Lei  Municipal  4.148/2004:I  –  atender  crianças  e
adolescentes nas hipóteses previstas nos artigos 98 e 105, aplicando medidas
relacionadas  no  art.101,  de  I  a  VII  da  Lei  nº  8.069/1990;  II  –  atender  e
aconselhar pais ou responsáveis nas mesmas hipóteses acima relacionadas,
aplicando as medidas previstas no art. 129, I a VII da Lei nº 8.069/1990;III –
fiscalizar as entidades governamentais e não governamentais de atendimento
de crianças e  adolescentes  situadas no município e  os programas por  elas
executados,  conforme  art.95  da  Lei  8.069/1990,  devendo  em  caso  de
irregularidades representar à autoridade judiciária no sentido da instauração
de procedimento judicial específico, nos moldes do previsto no art  191 do
mesmo Diploma Legal;IV – promover a execução de suas decisões, podendo
para  tanto:  requisitar  junto  à  Secretaria  ou  Departamento  Municipal
competente, serviços públicos nas áreas da saúde, educação, serviço social,
previdência, trabalho e segurança; representar junto à autoridade judiciária no
caso  de  descumprimento  injustificado  de  suas  deliberações,  propondo  a
instauração de procedimento judicial por infração ao disposto no art.249, da
Lei  nº  8.069/1990,  sem  prejuízo  de  outras  medidas  administrativas  e/ou
judiciais, no sentido da garantia das prerrogativas do Conselho Tutelar e da



proteção  integral  das  crianças,  adolescentes  e/ou  famílias  atendidas;  V-
encaminhar  ao  Ministério  Público  notícia  de  fato  que  constitua  infração
administrativa  ou  penal  contra  os  direitos  da  criança  e  do  adolescente
(arts.228  a  258  da  Lei  nº  8.069/1990),  inclusive  quando  decorrente  das
notificações obrigatórias a que aludem os artigos 13 e 56, inciso I, da Lei nº
8.069/1990; VI – representar ao Ministério Público para efeito das ações de
perda ou suspensão do poder familiar, sempre que constatar a ocorrência das
situações previstas nos artigos 1.637 e 1.638 do Código Civil (cfe. arts.24,
136, inciso XI e 201, inciso III,  da Lei nº 8.069/1990;VII – encaminhar à
autoridade  judiciária  os  casos  de  sua  competência  (art.  148  da  Lei  nº
8.069/1990); VIII – representar ao Juiz da Infância e da Juventude nos casos
de infração administrativa às normas de proteção à criança e/ou adolescente,
para  fim  de  aplicação  das  penalidades  administrativas  correspondentes
(artigos 194 e 245 a 258A, da Lei nº 8.069/1990); IX – providenciar a medida
estabelecida pela autoridade judiciária dentre as previstas no art. 101, de I à
IV,  da  Lei  nº  8.069/1990,  para  adolescente  autor  de  ato  infracional,  com
encaminhamento  aos  serviços  públicos  e  programas  de  atendimento
correspondentes; X – expedir notificações;XI – requisitar, junto ao cartórios
competentes, as segundas vias das certidões de nascimento e óbito de criança
e adolescente, quando necessários; XII – representar, em nome da pessoa e da
família,  contra  programas  ou  programações  de  rádio  ou  televisão  que
desrespeitem  valores  éticos  e  sociais,  bem  como  contra  propaganda  de
produtos, práticas e serviços que possam ser nocivos à saúde da criança e do
adolescente. (art.202, §3º, inciso II da Constituição Federal, e art. 136, inciso
X, da Lei 8.069/1990); XIII – fornecer ao Conselho Municipal dos Direitos
da  Criança  e  do  Adolescente,  trimestralmente,  dados  relativos  às  maiores
demandas de atendimento e deficiências estruturais existentes no município,
propondo a adequação do atendimento prestado à população infanto-juvenil
pelos órgãos públicos encarregados da execução das políticas públicas (art.4º,
parágrafo único, alíneas “c” e “d” combinado com art.259, parágrafo único da
Lei nº 8.069/1990), assim como a elaboração e implementação de políticas
públicas  específicas,  de  acordo  com  as   necessidades  de  atendimento  à
criança  e  ao  adolescente,  ressalvada  a  necessidade  de  encaminhamento
tempestivo dos casos urgentes; XIV – assessorar o Poder Executivo local na
elaboração da proposta orçamentária para planos e programas de atendimento
aos direitos da criança e do adolescente, devendo acompanhar, desde o início,
todo  processo  de  elaboração,  discussão  e  aprovação  das  propostas  das
diversas leis orçamentárias (Plano Orçamentário Plurianual, Lei de Diretrizes
Orçamentárias  e  Lei  Orçamentária  Anual),  apresentando  junto  ao  setor
competente  da  Administração  Pública  )Secretaria  ou  Departamento  de
Planejamento  e/ou  Finanças),  assim  como  ao  Conselho  Municipal  dos
Direitos da Criança e do Adolescente, dados relativos às maiores demandas e
deficiências  estruturais  de  atendimento  à  criança  e  ao  adolescente  que  o
município possui, que deverão ser atendidas em caráter prioritário, por ações,
serviços públicos e programas específicos a serem implementados pelo Poder
Público, em respeito ao disposto no art.4º, caput e parágrafo único, alíneas
“c” e “d”, da Lei nº 8.069/1990 e art.227, caput , da Constituição Federal; XV
– recepcionar as comunicações dos dirigentes de estabelecimentos de atenção
à saúde e de ensino fundamental e médio, creches e pré-escolas, mencionadas
nos  artigos  13  e  56  da  Lei  nº  8.069/1990,  promovendo  as  medidas
pertinentes,  inclusive  com  o  acionamento  do  Ministério  Público,  quando
houver notícia da prática de infração penal contra criança ou adolescente; §1º
- Ao atender qualquer criança ou adolescente, o Conselheiro Tutelar conferirá
sempre  o  seu  registro  civil  e,  verificando  sua  inexistência  ou  grave
irregularidade no mesmo, comunicará pessoalmente ou através do Colegiado,
o fato ao Ministério Público, para os fins dos artigos 102 e 148, parágrafo
único, letra “h”, da Lei nº 8.069/1990. §2º - O atendimento prestado à criança
e ao adolescente pelo Conselho Tutelar pressupõe o atendimento de seus pais
ou responsável, assim como os demais integrantes de sua família natural ou
substituta, que têm direito a especial proteção por parte do Estado (latu sensu)
e a ser encaminhada a programas específicos de orientação, apoio e promoção
social (cfe.art.226, caput e §8º, da Constituição Federal, art.101, inciso IV e



129, incisos I a IV, da Lei nº 8.069/1990 e disposições correlatas, contidas na
Lei  nº  8742/1993 – LOAS);  §3º  -  O atendimento prestado pelo Conselho
Tutelar à criança acusada da prática de ato infracional se restringe à análise da
presença de alguma das situações previstas no art. 98, da Li nº 8.069/1990,
com a subsequente aplicação das medidas de proteção e destinadas aos pais
ou responsável, nos moldes do art.101, incisos I a VII e 129, incisos I a VII
do  mesmo  Diploma  Legal,  ficando  a  investigação  do  ato  infracional
respectivo, inclusive no que diz respeito à participação de adolescentes ou
imputáveis, assim como eventual apreensão de armas, drogas ou do produto
da infração, a cargo da autoridade policial responsável; §4º - As medidas de
proteção  aplicadas  pelo  Conselho  Tutelar  deverão  levar  em  conta  as
necessidades pedagógicas específicas da criança ou adolescente (apuradas, se
necessário, por intermédio de uma avaliação psicossocial, levada a efeito por
profissionais  das  áreas  da  pedagogia,  psicologia  e  serviço  social,  cujos
serviços poderão ser requisitados junto aos órgãos públicos competentes –
cfe. art.136, inciso III, letra “a”, da Lei nº 8.069/1990), procurando sempre
manter e fortalecer os vínculos familiares existentes (cfe. art.100, da Lei nº
8.069/1990);  §5º  -  O  Conselho  Tutelar  somente  requisitará  medida  de
acolhimento institucional constatada a falta dos pais ou responsável, devendo
zelar pela estrita observância de seu caráter provisório e excepcional, a ser
executada  em  entidade  própria,  cujo  programa  respeite  aos  princípios
relacionados no art. 92 da Lei nº 8.069/1990, não importando em restrição de
liberdade  e  nem  ter  duração  superior  ao  estritamente  necessário  para  a
reintegração à família natural ou colocação em família substituta, devendo a
aplicação desta  última medida ficar  exclusivamente  a  cargo  da autoridade
judiciária  competente;  §6º  -  Caso  o  Conselho  Tutelar,  após  esgotadas  as
tentativas  de manutenção e  fortalecimento  dos vínculos  familiares,  ou em
virtude da prática, por parte dos pais ou responsável, de grave violação dos
deveres  inerentes  ao  poder  familiar,  assim como decorrentes  de  tutela  ou
guarda,  se  convencer  da  necessidade  de  afastamento  da  criança  ou
adolescente do convívio familiar e/ou da propositura de ação de suspensão ou
destituição  do  poder  familiar,  fará  imediata  comunicação  do  fato  ao
Ministério Público, art.136, incisos IV e V combinados com art.201, inciso III
, da Lei nº 8.069/1990), ao qual incumbirá a propositura das medidas judiciais
correspondentes; §7º - O disposto no parágrafo anterior deve ser observado
mesmo nos casos de suspeita ou confirmação de maus tratos ou abuso sexual
impostos pelos pais ou responsável, sendo em qualquer hipótese aplicável o
disposto no art.130 da Lei  nº  8.069/1990,  com o afastamento  cautelar  do
agressor da companhia da criança ou do adolescente e seus demais familiares.
Apenas caso esta providência não se mostrar viável, por qualquer razão, é que
será  a  criança  ou  adolescente  (juntamente  com seus  irmãos,  se  houver),
colocada em acolhimento institucional, devendo ser a medida respectiva ser
aplicada  em  sede  de  procedimento  judicial  contencioso,  no  qual  seja
garantido aos pais ou responsável o direito ao contraditório, ampla defesa e
devido processo legal (cfe. art.5º, incisos
 LIV e LV, da Constituição Federal);  §8º -  Nos casos em que o Conselho
Tutelar  aplicar  a  medida  de  acolhimento  institucional  (com  estrita
observância  do  §4º  acima)  o  fato  deverá  ser  comunicado  ao  Juiz  e  ao
Promotor da Vara da Infância e da Juventude, no prazo improrrogável de 02
(dois) dias úteis, e se por qualquer razão não for possível o imediato recâmbio
à família de origem, deverá o Conselho Tutelar zelar para que seja deflagrado
procedimento  judicial  específico,  destinado  à  suspensão  ou  destituição  do
poder familiar e/ou à colocação em família substituta, de modo que a criança
ou adolescente permaneça acolhida pelo menor período de tempo possível.
Art. 7º - As decisões do Conselho Tutelar somente poderão ser revistas pela
autoridade judiciária  a  pedido de quem tenha legítimo interesse.  Art.  8º  -
Sempre que necessário, os membros do Conselho Tutelar deverão orientar a
todos que,  na forma do disposto no art.  236,  da Lei  8.069/1990, constitui
crime, punível de 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de detenção, impedir ou
embaraçar a ação de membro do Conselho Tutelar, no exercício da atribuição
prevista  no  referido  Diploma  Legal,  podendo,  a  depender  da  situação,



requisitar o concurso da força policial e mesmo dar voz de prisão àqueles que
incorrerem na prática ilícita respectiva. 
DA SEDE   Art. 9º - Os Conselhos Tutelares devem ser instalados em prédio
de fácil acesso, localizado na zona central do município, cada um em sua área
de abrangência. 
DA ESTRUTURA E APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO   Art. 10 - Os
Conselhos  Tutelares  terão  igual  estrutura  material  e  pessoal  de  apoio
administrativo,  responsável  pela  sua  manutenção  e  pela  organização  dos
serviços, para plena garantia do funcionamento dos Conselhos. Art.11 – Os
Conselhos  Tutelares  deverão  contar  com  Equipe  Técnica  de  Assessoria,
composta por Psicólogo, Assistente Social e Estagiário de Direito, podendo
recorrer  aos  órgãos  técnicos  das  Secretarias  Municipais  e  à  Procuradoria
Geral do Município,  para exercício de suas atribuições.  Parágrafo único -
Cada Conselho Tutelar é responsável pela manutenção e conservação de um
acervo de informações, prioritariamente das Políticas Sociais e de interesse
coletivo,  devendo  obrigatoriamente  conter  o  seguinte  material:  pasta  de
arquivo de atas da Coordenação;pasta de arquivo de legislação Municipal,
Estadual  e  Federal;pasta  de  arquivos  de  taxações  da  imprensa;pasta  de
arquivos  de  Resoluções,  Circulares,  Acordos  Operacionais  e  outros
documentos correlatos.
DO FUNCIONAMENTO    Art.12 – Os Conselhos Tutelares funcionarão
diariamente, inclusive aos sábados, domingos e feriados, durante 24 (vinte e
quatro) horas, observado o seguinte: I – em regime ordinário, de segunda a
sexta-feira, das 08 (oito) às 12 (doze) horas e das 13h30 (treze horas e trinta)
minutos às 17h30 (dezessete horas e trinta) minutos, na sede dos Conselhos
Tutelares.II  –  em regime de  sobreaviso,  de  segunda  a  sexta-feira,  das  12
(doze) horas às 13h30 (treze horas e trinta) minutos e das 17h30 (dezessete
horas e trinta) minutos às 08 (oito) horas do dia posterior.III – em regime de
sobreaviso,  aos sábados e  domingos,  das 08 (oito) horas  de sábado às  08
(oito) horas de domingo e das 08 (oito) horas de domingo às 08 (oito) horas d
e segunda-feira, sendo um Conselheiro para o sábado e um Conselheiro para
o domingo. IV –em regime de sobreaviso, aos feriados das 08 (oito) horas até
às 08 (oito) horas do dia seguinte, sendo um Conselheiro atendendo as duas
Microrregiões.Parágrafo  único  –  O  regime  de  sobreaviso  dos  Conselhos
Tutelares será executado de forma a atender as demandas.Art. 13 – A forma
de prestar o trabalho e o horário dos Conselheiros Tutelares serão organizados
pela Coordenação de cada um dos Conselhos Tutelares. §1º - Os Conselheiros
Tutelares  deverão  cumprir  jornada  de  32  (trinta  e  duas)  horas  semanais,
incluídas as trabalhadas na sede do Conselho Tutelar. §2º - Os horários de
trabalho  e  as  escalas  de  sobreaviso  deverão  ficar  fixados  nas  sedes  dos
Conselhos  Tutelares,  em local  visível  ao  público.  Art.  14  –  A escala  de
trabalho  será  organizada  anualmente  pelo  Colegiado  de  cada  Conselho
Tutelar.§1º - O Conselheiro Tutelar escalado é responsável pela prestação do
sobreaviso  e,  em  caso  de  eventual  impossibilidade,  deverá  comunicar
antecipadamente  a  Coordenação  de  sua  Microrregião  que  nomeará  outro
conselheiro.§2º - Os Conselhos Tutelares devem informar aos órgãos afins,
anualmente, a escala de sobreaviso para o período subsequente, sendo eles:
Corregedoria  do  Conselho  Tutelar,  Conselho  Municipal  dos  Direitos  da
Criança e do Adolescente, Polícia Civil (Delegacia de Pronto Atendimento e
Delegacia  de  Proteção  à  Criança  e  ao  Adolescente),  Brigada  Militar,
Ministério Público, Juizado Regional da Infância e Juventude, Secretarias da
Saúde, Educação e Assistência Social, Poder Executivo e Poder Legislativo. 
DA COORDENAÇÃO DOS CONSELHOS  TUTELARES   Art.  15  –  A
Coordenação dos Conselhos Tutelares será constituída pela coordenação de
cada  Conselho  Tutelar,  com  a  finalidade  de  coordenar  e  uniformizar  as
atividades  destes  no  cumprimento  de  suas  atribuições,  a  partir  das
deliberações  da  Assembleia  dos  conselheiros  tutelares.§1º  Compete  à
Coordenação  dos  Conselhos  Tutelares:I  –  manifestar-se  em  nome  dos
Conselheiros  Tutelares  de  Passo  Fundo,  podendo  delegar  a  função  a  um
Conselheiro;  II  –  representar  publicamente  os  Conselhos  Tutelares  ou
designar  representantes  deste  junto à  sociedade  e  ao Poder  Público;  III  –
prestar  contas  dos  trabalhos  realizados  pelos  Conselhos  Tutelares



semestralmente, enviando relatório ao Executivo e Legislativo Municipal e ao
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, avaliando a
necessidade  de  sugerir  medidas  para  melhoria  e  aperfeiçoamento  das
atividades  desenvolvidas  pelos  Conselhos;  IV  –  disciplinar  o  horário  de
trabalho dos conselheiros tutelares, observando o disposto no artigo 9º deste
Regimento; V – convocar e coordenar a Assembleia Geral dos conselheiros
tutelares;VI – criar grupos de trabalho, sempre que necessário, designando
seus  membros  integrantes;  VII  –  designar  conselheiros  tutelares  para
representarem o Conselho Tutelar em cursos, eventos, reuniões de trabalho e
outros  eventos similares.Art.  16 – O Colegiado de cada Conselho Tutelar
indicará, dentre seus membros, um conselheiro que exercerá as atribuições de
Coordenador e um que exercerá as funções de Secretário.§1º - A Coordenação
exercerá essa função por 01 (um) ano, estimulando-se o regime de rodízio e
admitida uma recondução.§2º - O conselheiro tutelar suplente somente poderá
ser representante titular na Coordenação caso venha a assumir por definitivo
o mandato no respectivo Conselho Tutelar.Art. 17 – Compete ao Coordenador
de cada Microrregião:I –  coordenar  e  dirigir  as  reuniões,  bem como seus
pontos de pauta;II – submeter as matérias e casos à apreciação, discussão e
votação,  colhendo  os  votos,  proclamando  o  resultado  e  os
encaminhamentos;III  –  estimular  as  formas  colegiadas  de  ação,  com
prevalência da vontade do Conselho Tutelar sobre a do Conselheiro; IV –
firmar a correspondência e a documentação oficial emitida pela Coordenação;
V  –  convocar  reunião  extraordinária  para  apreciar  matéria  de  casos  de
urgência.Art.  18 – Compete ao Secretário:I –  redigir  a  ata  da reunião,  na
ausência do apoio administrativo; II – fazer a chamada dos conselheiros; III –
proceder à leitura da ata da reunião anterior; IV – auxiliar o coordenador no
cumprimento de suas atribuições e substituí-lo quando necessário.
DO COLEGIADO    Art.  19  – O Colegiado  é  o órgão  que representa  a
autonomia  do  Conselho  Tutelar,  sendo  soberano  nas  decisões  de  seus
casos.Art. 20 – Cada Conselho Tutelar terá um Colegiado formado por 05
(cinco)  conselheiros(as)  que  disciplinará  o  funcionamento  interno  do
Conselho  e  apreciará  os  casos  em  atendimento.Parágrafo  único  –  Os
Colegiados  se  reunirão  ordinariamente  às  segundas-feiras,  sendo  os
Colegiados das Microrregiões das 8h às 10h30min e o Colegiado Geral das
10h30min  às  12hs,  implicando  no  atendimento  externo  na  sede,  ocorrer
somente no horário da tarde.Art. 21 – Compete ao Colegiado:I – decidir os
casos em atendimento, aplicar as medidas previstas no Estatuto da Criança e
do Adolescente, observando os procedimentos definidos por este órgão;II –
estimular a decisão colegiada, respeitando as divergências de opinião, com
prevalência do decidido;III – designar representantes do Conselho Tutelar,
assegurando a participação de todos;IV – reunir-se semanalmente, em horário
a  ser  estabelecido  entre  seus  pares;V –  solicitar  assessoria  e  consultas  a
órgãos  técnicos públicos e  privados;VI – manifestar-se  publicamente  pelo
Conselho Tutelar e pelos seus conselheiros junto à comunidade e ao Poder
Público;VII – redigir e assinar a correspondência e a documentação oficial do
Conselho  Tutelar;VIII  –  prestar  conta  anualmente,  nos  meses  de  julho  e
dezembro,  sobre  os  trabalhos  e  atividades  desenvolvidas  pelo  Conselho
Tutelar  para  a  comunidade;IX  –  acompanhar  o  controle  do  fluxo  da
documentação junto ao apoio administrativo e técnico.Parágrafo único – As
decisões  do  Colegiado  sempre  serão  tomadas  pela  maioria  absoluta  dos
conselheiros,  possibilitando  o  acompanhamento  periódico  na  aplicação  de
medidas.Art. 22 – A reunião do Colegiado de cada Microrregião desenvolver-
se-á da seguinte forma:I – chamada dos conselheiros e abertura da reunião;II
–  leitura  da  ata  da  reunião  anterior;III  –  leitura  das  correspondências
recebidas e distribuição dos casos a serem avaliados pela Coordenação;IV –
informes  dos conselheiros  acerca do trabalho desenvolvido  nos Conselhos
Tutelares;V  –  relatos  das  participações  exercidas  pela  Coordenação;VI  –
organização  da  pauta;VII  –  condução  dos  trabalhos,  com  apreciação,
discussão  e  votação  das  matérias  e  casos  a  serem  deliberados,
compreendendo:exposição do caso pelo responsável;discussão geral e única
da  matéria;deliberações  dos  encaminhamentos  e  medidas  a  serem
aplicadas;votação.VIII  –  proclamação  do resultado  final  da votação  e  dos



encaminhamentos  decorrentes;IX –  demais  assuntos e  deliberações;  e,X –
encerramento da reunião.Art. 23 – A votação será aberta e nominal, votando
em primeiro lugar o responsável pelo caso, seguido dos demais conselheiros,
sem ordem de preferência.
DA ASSEMBLEIA GERAL   Art. 24 – A Assembleia Geral dos Conselhos
Tutelares  é  a  instância  máxima dos Conselhos Tutelares  do Município de
Passo Fundo, composta por todos os conselheiros tutelares, com a finalidade
de  debater  e  decidir  assuntos  pertinentes  ao  trabalho  dos  Conselhos,
encaminhando deliberações. Parágrafo único – A Assembleia será chamada
através  de  ofício  pela  Coordenação  dos  Conselhos  Tutelares  ou  a
requerimento  de  1/3  (um  terço)  dos  conselheiros  tutelares.Art.  25  –  A
Assembleia Geral debaterá, decidirá e encaminhará exclusivamente a matéria
pela  qual  foi  chamada,  sendo coordenada  por  quem a  solicitou,  devendo
obedecer a antecedência mínima de 05 (cinco) dias e, sendo extraordinária, de
24 (vinte e quatro) horas, realizada através de instrumento próprio dirigido
pessoalmente a cada conselheiro e informando a pauta a ser apreciada.Art. 26
– Os trabalhos da Assembleia Geral serão abertos, em primeira chamada, com
a  presença  da  maioria  absoluta  dos  conselheiros  tutelares  e,  em segunda
chamada, 30 (trinta) minutos após, com 2/3 (dois terços) dos conselheiros,
sendo  que  as  decisões  somente  poderão  ser  tomadas  com a  maioria  dos
conselheiros  presentes.Parágrafo  único  –  As  deliberações  administrativas
tomadas em Assembleia deverão ser submetidas a apreciação da Corregedoria
dos  Conselhos  Tutelares  e  submetidas  a  aprovação  do  COMDICA,  que
ocorrerá anualmente, na primeira quinzena do mês de abril. 
DAS  COMISSÕES  E  GRUPOS  DE  TRABALHO     Art.27  –  Serão
constituídas Comissões e Grupos de Trabalho para estudos e/ou execução de
atribuições e procedimentos relativos à ação do Conselho Tutelar.§1º -  As
Comissões ou Grupos de Trabalho ao constituírem-se terão que eleger um
Coordenador  e  um  Vice-Coordenador.§2º  -  As  Comissões  ou  Grupos  de
Trabalho deverão proporcionar aos demais conselheiros tutelares momentos
de estudo e aprofundamento mensais coordenado por tal comissão, com data
a ser definida em reunião de Colegiado.
DA COMPETÊNCIA    Art. 28 – A competência de atuação dos conselheiros
tutelares está circunscrita  aos limites  dos Conselhos Tutelares  para o qual
foram eleitos.
DO  PROCEDIMENTO  DO  CONSELHO  TUTELAR    Art.  29  –  Os
conselheiros  e  Conselhos  Tutelares  deverão  observar  os  procedimentos
contidos  no  Manual  d  e  Procedimentos,  revisado  quando  necessário  pela
Assembleia Geral dos conselheiros tutelares.  
DO  REGISTRO  DE  COMUNICAÇÃO  E  DENÚNCIA   Art.  30  –  As
comunicações  e/ou  denúncias  serão  encaminhadas  ao  Conselho  Tutelar
através de:I – de pais ou responsáveis; II – de qualquer cidadão ou pessoa
jurídica;III - da criança e do adolescente;IV – do conselheiro tutelar;V – de
entidade  de  atendimento.  Parágrafo  único  –  Admitir-se-á  a  denúncia  ou
comunicação por qualquer meio, inclusive sob anonimato ou sob sigilo de
identificação.  Art.  31 – As denúncias e/ou comunicações serão registradas
pelos conselheiros após adotarem as medidas previstas no Estatuto da Criança
e do Adolescente. Parágrafo único – Os casos serão registrados em ordem
cronológica para fins de atendimento, ressalvadas as situações de emergência.
DA DISTRIBUIÇÃO E REDISTRIBUIÇÃO    Art. 32 – A distribuição é o
ato pelo qual  repartem-se entre  os  conselheiros  tutelares  com igualdade  e
alternadamente, os casos registrados no Conselho Tutelar. Distribuído o caso,
o conselheiro que o recebe passará a ser o responsável pelo acompanhamento
da  execução  das  medidas  e  demais  procedimentos  definidos  pelo
Colegiado.§1º - Havendo violação de direito individual, abrir-se-á expediente
em nome da criança ou adolescente que teve seu direito violado; em sendo
violação de direito  coletivo,  abrir-se-á expediente em nome da criança ou
adolescente mais novo do grupo familiar e, em qualquer caso, registrar-se-á
no expediente os dados de toda a família.§2º - É vedada a distribuição por
livre escolha.. Art. 33 – A redistribuição é o ato pelo qual se promove nova
repartição dos casos, entre os demais conselheiros tutelares, em razão de fato
que impeça o conselheiro de assumi-lo ou obrigue seu afastamento, conforme



previsto no caput do art. 23, da Lei Municipal nº 4.148/2004, acrescido dos
seguintes itens: afinidade e parentesco. Parágrafo único – Estes dois últimos
casos serão submetidos ao Colegiado, para decisão. Art. 34 – O conselheiro,
quando  considerar  necessário,  procederá  a  abertura  do  expediente  de
atendimento,  que  conterá  o  registro  dos  dados  disponíveis  e  todas
providências  adotadas.§1º  -  Os  expedientes  dos  conselheiros  tutelares  são
sigilosos e terão caráter reservado.§2º - Constarão no expediente:I – o registro
da situação inicial;II – os dados identificadores das pessoas envolvidas;III – o
tipo  de  violação  de  direito;IV  –  a  descrição  do  fato;V-  as  providências
inicialmente adotadas;VI – as verificações realizadas;VII – as notificações
expedidas;VIII  –  a  opinião  conclusiva  do  Colegiado;IX  –  a  aplicação  de
medida  e  os  encaminhamentos  adotados;X  –  os  pareceres  da  Assessoria,
quando necessário;XI – os laudos e avaliações realizadas pelos serviços de
atendimento;XII – a execução das medidas aplicadas;XIII – os pareceres do
Colegiado sobre as medidas adotadas; e, XIV – outros documentos relevantes
e relacionados com o caso.
DOS  DIREITOS  DOS  CONSELHEIROS  TUTELARES     Art.  35  –  É
assegurado  aos  Conselheiros  Tutelares,  conforme  legislação  vigente:I  -
cobertura previdenciária;II - gozo de férias anuais remuneradas, acrescidas de
1/3 (um terço) do valor da remuneração mensal;III - licença-maternidade;IV -
licença-paternidade;V – percepção do décimo terceiro salário; e VI – auxílio
alimentação.
Art.  36  -  As  férias  serão  programadas  em  escala,  sendo  gozadas  pelos
Conselheiros Tutelares, em conformidade com a legislação vigente. Art. 37 -
Nos  casos  de  afastamento,  impedimento,  morte  ou  perda  da  função,  o
COMDICA providenciará imediatamente na posse do novo Conselheiro, que
substituirá o anterior, temporária ou definitivamente, até a complementação
do  respectivo  mandato,  obedecida  a  ordem  de  suplência.  Art.  38  -   A
participação  em  cursos,  seminários  e  congressos  será  aprovada  pelos
Colegiados, garantindo-se a participação em rodízio dos membros. Parágrafo
único  –  O  custeio  das  despesas  de  capacitação  correrá  por  conta  do
COMDICA, através de fundo específico.
DOS DEVERES, VEDAÇÕES E IMPEDIMENTOS DOS MEMBROS DOS
CONSELHOS  TUTELARES     Art.  39  -  Sem  prejuízo  das  disposições
específicas contidas no Estatuto da Criança e do Adolescente, são deveres dos
membros dos Conselhos Tutelares,  I  -  manter conduta pública e particular
ilibada;II - zelar pelo prestígio da instituição;III - indicar os fundamentos de
seus  pronunciamentos  administrativos,  submetendo  sua  manifestação  à
deliberação  do  colegiado;IV -  obedecer  aos  prazos  regimentais  para  suas
manifestações e exercício das demais atribuições; V - comparecer às sessões
deliberativas do Conselho Tutelar e do Conselho Municipal dos Direitos da
Criança  e  do  Adolescente,  conforme  dispuser  o  Regimento  Interno;VI  -
desempenhar suas funções com zelo, presteza e dedicação;VII - declarar-se
suspeitos ou impedidos, nos termos desta Lei; VIII - adotar, nos limites de
suas  atribuições,  as  medidas  cabíveis  em  face  de  irregularidade  no
atendimento a crianças, adolescentes e famílias;. IX - tratar com urbanidade
os interessados, testemunhas, funcionários e auxiliares do Conselho Tutelar e
dos  demais  integrantes  de  órgãos  de  defesa  dos  direitos  da  criança  e  do
adolescente; X - residir no município; XI - prestar as informações solicitadas
pelas autoridades públicas e pelas pessoas que tenham legítimo interesse ou
seus  procuradores  legalmente  constituídos;XII  -  identificar-se  em  suas
manifestações  funcionais;  e  XIII  -  atender  aos  interessados,  a  qualquer
momento,  nos  casos  urgentes.  XIV  –  dedicação  exclusiva  ao  cargo  de
Conselheiro Tutelar. 
DAS  INFRAÇÕES  E  PENALIDADES     Art.  40  -  As  infrações
administrativas tipificadas nesta Lei estão sujeitas às seguintes penalidades: I
- advertência; II - suspensão não remunerada, não podendo exceder 10
(dez)  meses;III  -  perda  da  função.
§ 1º Aplica-se a pena de advertência em qualquer das infrações, de acordo
com o previsto no art. 31 da Lei Municipal nº 4.148/2004; § 2º O conselheiro
punido com perda da função fica impedido de concorrer novamente ao cargo
pelo  prazo  de  oito  anos,  a  contar  do  trânsito  em  julgado  da  decisão



sujeitando-se  ao  previsto  na  Lei  nº  8.069/1990.  §  3º  De  acordo  com  a
gravidade  da  conduta  ou  para  garantia  da  instrução  do  procedimento
disciplinar, poderá ser solicitado ao MP o afastamento liminar do Conselheiro
Tutelar  até  a  conclusão  da  investigação.  .Art.  41  -   Constitui  infração
disciplinar, independente de responsabilidade administrativa, civil e criminal
(art.  29 da Lei Municipal nº 4.148/2004: I - usar da função para benefício
próprio; II – romper o sigilo em relação aos casos analisados pelo Conselho
Tutelar;  III  –  exceder-se  no exercício da função de modo a exorbitar  sua
competência, abusando da autoridade que lhe foi conferida; IV – recusar-se a
prestar atendimento; V – faltar ao decoro funcional; VI – omitir-se quanto ao
exercício  de  suas  atribuições,  legalmente  normatizadas;  VII  –  deixar  de
comparecer  no  horário  de  trabalho  estabelecido;  VIII  –  exercer  outra
atividade incompatível com a dedicação exclusiva prevista na Lei Municipal
nº 4.148/2004. IX- opor resistência injustificada ao andamento do serviço do
Conselho Tutelar.
DA REFORMA DO REGIMENTO     Art. 42 – O Regimento Interno dos
Conselhos Tutelares poderá ser modificado a qualquer tempo por indicação
da  Assembleia  Geral  especialmente  convocada  para  este  fim,  com
antecedência  mínima  de  15  (quinze)  dias,  e  após  ter  sido  a  modificação
aprovada pela Corregedoria e publicada através de Resolução do COMDICA.
DISPOSIÇÕES  FINAIS    Art.  43  –  Os  casos  omissos  deste  Regimento
Interno  serão  decididos  pela  Assembleia  Geral  dos  conselheiros  tutelares
especialmente convocada para este fim, obedecidos os prazos previstos no
artigo  25  supra.  Art.  44  –  O  não  cumprimento  deste  Regimento  Interno
acarretará: Avaliação da situação pela Coordenação dos Conselhos Tutelares;
e, Encaminhamento, se necessário, à Corregedoria do Conselho Tutelar para a
devida apreciação. Art. 45 – Este Regimento Interno entra em vigor na data
de sua publicação.
passo Fundo/RS, 06 de agosto de 2020.
Conselheiros Tutelares da Microrregião II Conselheiros  Tutelares  da
Microrregião I
Aline Severo Goelzer Moreira Clédio Paties
Eva Vanderli Chaves Miranda Júlio César Martins leite
Gabriela da Silva Merlim Elisabeth Lourdes Lisboa
Janessa Marina Chapuis Berdian dos Santos Guacira Rosano Souza
Valônia Melo de Vasconcelos Silva Suzana   Castilho  de  Souza
Cavalcante 
Comissão responsável pela elaboração e aprovação do Regimento Interno 
Clédio Paties – CT Microrregião I
Júlio Cesar Martins Leite - CT Microrregião I
Aline Goelzer  - CT Microrregião II 
Eva Vanderli Chaves Miranda - CT Microrregião II
Salete de Souza – COMDICA
Vera Lúcia Samora de Oliveira – COMDICA
Edenir Lottermann – Corregedoria dos Conselhos Tutelares
Laura Eliza da Rocha Bordignon - Corregedoria dos Conselhos Tutelares
Salete de Souza - Presidente do COMDICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO
Aviso de Licitação

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO nº  070/2020.  Objeto: Aquisição de
Material  Elétrico  e  Eletrônico.  Abertura:  16/09/2020,  14h.  Edital:
www.portaldecompraspublicas.com.br e www.pmpf.rs.gov.br.

EXTRATO DE ADITIVOS DO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO E:
ALINE ANLETTE DAL MASO. 2º Aditivo. Tomada de Preço nº 04/2018.
Processo Interno nº 2019/8011. Objeto: prorrogação do prazo contratual com
a manutenção dos valores do contrato de prestação de serviços de execução
de prótese (óculos), para atender crianças participantes do Programa Olhar de
Criança. Data: 13/07/2020.
ALISSON LUIS ULRICH EPP.  2º  Aditivo.  Tomada de Preço nº  32/2019.
Processo Interno nº 2020/13050. Objeto: prorrogação do prazo de conclusão



do contrato de prestação de serviço de instalação de academias ao ar livre.
Data: 19/08/2020.
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – APAE. 2º
Aditivo.  Processo  Administrativo  nº  2019/34861.  Objeto:  prorrogação  do
prazo  de  vigência  do  contrato  e  a  alteração  do  Plano  de  Trabalho  do
convênio. Data: 31/07/2020.
BECKER CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LT. 6º Aditivo. Dispensa
de Licitação. Processo Interno nº 2017/20330. Objeto: prorrogação do prazo
de vigência com a manutenção dos valores do contrato de locação localizado
na rua Morom nº 2968, salas 03,04 e 05, Ed. Becker, bairro Boqueirão para
abrigar  as  Coordenadorias  das  Mulheres,  dos  Idosos,  da  Juventude  e  da
Igualdade Racial. Data: 24/07/2020.
BOLOGNESI INFRA-ESTRUTURA LT. 4º Aditivo. Concorrência Pública nº
012/2017. Processo Administrativo nº 2018/32171 e apensos. Objeto: reajuste
de valores do contrato de prestação de serviços de execução de obras na Av
Brasil. Data: 11/08/2020.
BRAGAGNOLO CONSTRUÇÃO CIVIL LT. 2º Aditivo. Tomada de Preço nº
06/2019. Processo Interno nº 2020/11795. Objeto: o acréscimo de valor do
contrato de prestação de serviço de construção da Escola de Educação Infantil
Criança Feliz. Data: 07/08/2020.
CASA DE  RECUPERAÇÃO  DE  DROGADOS  MAANAIM.  5º  Aditivo.
Processo  Administrativo  nº  2019/15051.  Objeto:  Inclusão  e  exclusão  de
pacientes. Data: 21/07/2020.
COMPLEXO  DE  ENSINO  SUPERIOR  MERIDIONAL.  4º  Aditivo.
Chamamento  Público  nº  01/2016.  Processo Interno  nº  2017/37440.Objeto:
prorrogação  do  prazo  do  chamamento  Público,  referente  aos  estágios
curriculares obrigatórios, não remunerados. Data: 06/04/2020.
COMUNIDADE TERAPÊUTICA PENIEL. 9º Aditivo. Chamada Pública nº
08/2018.  Processo  Interno  nº  2019/10028.  Objeto:  inclusão  e  exclusão de
pacientes  com  a  data  de  entrada  e  saída/desistência,  acolhidos  em
comunidade terapêutica em regime de atendimento integral na área da saúde.
Data: 28/07/2020.
COOPERATIVA DE  TRABALHO  DOS  RECICLADORES  DA SANTA
MARTA –  COOTRAEMPO.  1º  Aditivo.  Dispensa  de  Licitação.  Processo
Administrativo nº 2020/1885. Objeto: prorrogação do prazo de vigência do
contrato com a Cooperativa de Reciclagem para desempenhar a atividade de
coleta e triagem de resíduos sólidos domiciliares urbanos do Município de
Passo Fundo. Data: 25/06/2020.
ÉLIO TRANCOSO HANNECKER – ME. 6º Aditivo. Chamamento Público
nº 07/2019. Processo Interno nº 2019/36545. Objeto: inclusão e exclusão de
01  (um)  idoso  do  contrato  de  prestação  desserviços  de  acolhimento
Institucional de Longa Permanência para idosos (ILPI's). Data: 18/08/2020.
EPAVI  SISTEMAS  INFORMATIZADOS  DE  SEGURANÇA  LT.  16º
Aditivo.  Pregão  Eletrônico  nº  036/2016.  Processo  Interno  nº  2017/12199.
Objeto:  alteração do endereço de instalação do sistema de monitoramento
eletrônico de 2 (dois) locais, objeto do contrato de prestação de serviços de
monitoramento eletrônico ostensivo 24 horas. Data: 28/07/2020.
EVIDÊNCIA GESTÃO E TREINAMENTO LT – EPP. 7º Aditivo. Pregão
Eletrônico nº 018/2016. Processo Interno nº 2016/18171. Objeto: suspensão
do  contrato  e  o  reequilíbrio  econômico-financeiro  com  base  no  dissídio
coletivo  de  2019  do  contrato  de  prestação  de  serviços  para  atender  às
necessidades da Coordenadoria Municipal de Atenção ao Idoso (COMAI).
Data: 22/07/2020.
EZEQUIEL SCHAEFFER ME. 5º Aditivo. Dispensa de Licitação. Processo
Interno  nº  2016/33363.  Objeto:  atualização  do  valor  do  benefício  e  a
prorrogação do prazo de vigência do contrato de prestação de serviços de
atendimento  especializado  em  clínica  para  acolhimento  de  idoso.  Data:
04/08/2020.
EZEQUIEL SCHAEFFER ME. 4º Aditivo. Chamamento Público nº 05/2019.
Processo Interno nº 2019/30374. Objeto: exclusão e inclusão de pacientes, a
alteração  do  valor  de  benefício e  a  prorrogação  do prazo  de  vigência  do



contrato de prestação de serviços de acolhimento em residencial terapêutico,
em caráter integral. Data: 17/08/2020.
FORNARI  ARQUITETURA  E  CONSTRUÇÕES  LTDA.  4º  Aditivo.
Concorrência  Pública nº  11/2017. Processo Interno nº  2018/31815 Objeto:
Supressão de valores e a reprogramação da planilha do recurso 07- próprio,
do contrato de prestação de serviços. Data: 05/08/20
FOCALLE  ENGENHARIA  VIÁRIA  LTDA.  5º  Aditivo.  Concorrência
Pública nº 05/2015. Processo Interno nº 2015/35844. Objeto: prorrogação do
prazo de vigência e a manutenção dos valores do contrato de prestação de
serviços. Data: 27/07/2020.
FUNDAÇÃO BENEFICENTE LUCAS ARAÚJO. 12º Aditivo. Chamamento
Público  nº  01/2018.  Processo  Interno  nº  2018/13529.  Objeto:  repasse
emergencial  de  verba  através  do  Termo  de  Colaboração  que  visa  o
acolhimento de até 70 idosos de ambos os sexos e compreendidos nos graus
de  dependência  I<  II  e  III  em  Instituição  de  Longa  Permanência.  Data:
13/08/2020.
GRUPO  DE  ENCAMINHAMENTO  E  APOIO  NA  PREVENÇÃO  E
REABILITAÇÃO  DE DEPENDENTES QUÍMICOS  –  VITA DE PASSO
FUNDO. 11º Aditivo. Chamamento Público nº 08/2018 Processo Interno nº
2019/5272. Objeto: A inclusão e exclusão de pacientes. Data: 21/07/2020.
HÉLIO EUGÊNIO ADAMI & CIA LT – EPP. Tomada de Preço nº 18/2020.
Processo Interno  nº  2019/36596.  Objeto:  reforma da capela  mortuária,  no
bairro  Planaltina,  com  o  fornecimento  dos  materiais  e  da  mão  de  obra
necessários. Data: 29/07/2020.
INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA À ÓRGÃOS PÚBLICOS LT. 2º
Aditivo.  Inexigibilidade  de  Licitação.  Processo  Interno  nº  2018/17825.
Objeto: prorrogação do prazo de vigência e reajuste de valores do contrato de
aquisição de informativos técnicos abrangendo as áreas: tributário, servidor
público,  contabilidade  aplicada  ao  setor  público,  licitações  e  compras,
previdenciário entre outros, de acordo com a proposta da contratada. Data:
14/07/2020.
JVS  CENTRO  TERAPÊUTICO  LT.  4º  Aditivo.  Chamamento  Público  nº
05/2019. Processo Interno nº 2019/30396. Objeto: prorrogação do prazo de
vigência  do  contrato  de  prestação  de  serviço  de  acolhimento.  Data:
21/07/2020.
MARCOS ANDRÉ REICHERT. 1º Aditivo. Pregão Eletrônico nº 037/2019.
Processo Interno nº  2020/1387.  Objeto:  prorrogação do prazo de vigência
com a manutenção dos valores e inclusão
de local ao contrato de prestação de serviços com fornecimento de mão de
obra especializada, materiais e equipamentos necessários para a execução dos
serviços, em regime de empreitada global. Data: 22/07/2020.
MED  EQUIPA  LT  –  EPP.  2º  Aditivo.  Pregão  Eletrônico  nº  063/2018.
Processo Interno nº 2019/24530. Objeto: prorrogação do prazo de vigência
com a manutenção dos valores ddo contrato de fornecimento de cilindros de
oxigênio e locação de concentrados, em regime de empreitada global. Data:
10/08/2020.
MELANIA  TEREZINHA  PERIN.  16º  Aditivo.  Dispensa  de  Licitação.
Processo Interno nº 2010/16219. Objeto: prorrogação do prazo de vigência
com a manutenção dos valores  do contrato  de locação localizado na rua
Antônio Grespan nº  49,  bairro Menino Deus,  para  abrigar  o  PSF Menino
Deus. Data: 27/07/2020.
RAZÃOINFO  INTERNET  LTDA.  3º  Aditivo.  Concorrência  Pública  nº
03/2017. Processo Interno nº 2018/30259. Objeto: prorrogação do prazo de
vigência coma a manutenção do preço unitário mensal por Mbps, do contrato
de  prestação  de  serviços,  para  o  Município  de  Passo  Fundo.  Data:
03/08/2020.
RESIDENCIAL ANGEL'S BOSQUE LT. 6º Aditivo. Chamamento Público nº
05/2019. Processo Interno nº2019/30375. Objeto: prorrogação do prazo de
vigência  e  a  exclusão  de  01  (um)  paciente  do  contrato  de  prestação  de
serviços. Data: 03/08/2020.
RTG  TRANSPORTES  E  LOCAÇÃO  DE  BENS  LT  –  ME.  1º  Aditivo.
Tomada  de  Preço  nº  09/2019.  Processo  Interno  nº  2020/12379.  Objeto:



prorrogação do prazo de vigência com o reajuste dos valores do contrato de
prestação de serviços da STSG. Data: 09/07/2020.
SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LT. 1º Aditivo. Tomada de Preço
nº 017/2019. Processo Administrativo nº 2020/4924. Objeto: inclusão de 02
(dois)  locais  ao  contrato  de  prestação  de  serviço,  com  fornecimento  de
materiais e da mão de obra. Data: 16/06/2020.
SOL NASCENTE SERVIÇOS GERIÁTRICOS LT. 1º Aditivo. Chamamento
Público nº 03/2020. Processo Interno nº 2020/14237. Objeto: inclusão de 12
(doze)  pacientes  ao  contrato  de  prestação  de  serviços  continuados  de
acolhimento Institucional de Longa Permanência para Idosos (ILPI's),com o
fornecimento dos materiais e da mão de obra necessários. Data: 07/08/2020 
SRV PROJETOS E CONSTRUÇÕES LT - ME. 3º Aditivo. Tomada de Preço
nº  30/2018. Processo Administrativo nº  2019/38489. Objeto:  acréscimo de
valores e a prorrogação do prazo de execução de conclusão da obra do Centro
de Referência em Assistência Social (CRAS), no bairro são Luiz Gonzaga.
Data: 24/07/2020.
WILLIAN JURANDIR DA SILVA – ME. 3ºAditivo. Chamamento Público nº
2019/30389.  Objeto:  prorrogação  do  prazo  de  vigência  do  contrato  de
prestação de serviços de acolhimento terapêutico, em caráter integral. Data:
24/07/2020.

 
EXTRATO DE CONTRATO DO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO E:

ADAIR DA SILVA MORAES & CIA LT. Dispensa de Licitação. Processo
Interno nº 2020/6208. Objeto: contratação de empresa especializada para a
execução  de  serviço  de  manutenção  corretiva  e  preventiva  mensal  de
elevador  e  plataforma elevatória  instalados na EMEI André Zaffari.  Data:
12/05/2020.
COPREL TELECOM  LTDA.  Concorrência  Pública  nº  03/2020.  Processo
Administrativo nº 2020/1325 Objeto: Concessão não onerosa de direito de
uso temporário  e  condicional  de  bens de  propriedade  do concedente  para
disponibilização de serviço de internet e intranet em distritos do município de
Passo Fundo. Data: 21/07/2020.
DUSUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LT. Tomada de
Preço nº 15/2020. Processo Administrativo nº 2020/2067. Objeto: reforma da
escola  Municipal  de  Ensino  Fundamental  Sebastião  Rocha,  no  bairro
Valinhos,  com fornecimento  dos  materiais  e  da  mão  de  obra  necessários.
Data: 23/07/2020.
FUNDAÇÃO  UNIVERSIDADE  DE  PASSO  FUNDO.  Dispensa  de
Licitação.  Processo  Administrativo  nº  2020/13392.  Objeto:  execução  do
projeto “Redes de cuidado territoriais  para  enfrentamento da pandemia da
Covid-19”,  através  de  visitas  domiciliares  a  famílias  selecionadas  pela
Secretaria Municipal da Saúde e Secretaria Municipal da Assistência Social
nos  bairros  Záchia,  Entre  Rios,  Valinhos,  e  Integração  (unidades  do
Jaboticabal e Groth. Data: 23/07/2020.
FAITEC  EQUIPAMENTOS  LT.  Tomada  de  Preços  nº  24/2020.  Processo
Interno nº 2020/13708. Objeto: conserto de um britador de mandíbula, marca
Faço  80  x  50,  com  o  fornecimento  dos  materiais  e  da  mão  de  obra
necessários. Data: 14/08/2020.

EXTRATO DE CONVÊNIOS DO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO E:
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS. Dispensa de
Licitação. Convênio. Processo Interno nº 2019/34861. Objeto: escolarização
de pessoas portadoras de deficiência intelectual e/ou múltipla,  na etapa do
Ensino  Fundamental  –  anos  iniciais  nas  modalidades  de  Ciclos  de
Aprendizagem e Educação de Jovens e Adultos, conforme definido no Plano
de Trabalho. Data: 29/06/2018.
ASSOCIAÇÃO  HOSPITALAR  BENEFICENTE  SÃO  VICENTE  DE
PAULO.  Chamamento  Público  01/2018  Processo  Interno  nº
2018/13529.Objeto: Reajuste de valores do Termo de Colaboração que visa o
acolhimento de até 70 idosos de ambos os sexos e compreendidos nos graus
de dependência I, II E III. Data: 23/03/2020.



FUNDAÇÃO  UNIVERSIDADE  DE  PASSO  FUNDO.  Dispensa  de
Licitação.  Convênio.  Processo  Interno  nº  2020/9939.  Objeto:  produção  e
aplicação de 2.000 (dois mil) testes de diagnóstico do Coronavírus SARS-
COV-2,  através  do  método  RT-qPCR,  em  conformidade  com  as
recomendações  da  Organização  Mundial  da  Saúde  (OMS),  que  detecta  e
amplifica o material genético do vírus, em tempo real. Data: 25/05/2020.

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 14 de novembro de 2019.
Autuado:  ATACADÃO  ECONÔMICO  COMÉRCIO  DE  PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS LTDA
Data da Autuação: 15 de novembro de 2019
CNPJ ou CPF: 01.161.436/0001-25
Localidade: Av. Presidente Vargas, 502 – Vila Rodrigues
Processo Nº: 2019/38287
Data Decisão: 12 de março de 2020
Dispositivos legais transgredidos e tipificação da infração: LEI FEDERAL
6.437/77, ARTIGO 10, incisos XVIII, XXIX e XXXV.
PENALIDADE: MULTA LEVE

DECRETO Nº 135/2020
Publicado no site www.pmpf.rs.gov.br em 31/08/2020.

PRORROGA  A  VIGÊNCIA  DOS  DECRETOS  NºS  29/2020,  31/2020,
32/2020, 034/2020, 36/2020, 37/2020, 39/2020, 40/2020, 41/2020, 47/2020,
51/2020, 52/2020, 61/2020, 63/2020, 65/2020 e 66/2020, QUE DISPÕEM
SOBRE  MEDIDAS  PARA  ENFRENTAMENTO,  PREVENÇÃO  E
MITIGAÇÃO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE
DO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO. 

PORTARIAS
1138  a 1140, 1149 a 1151, 1161 a 1163, 1166, 1168 a 1171, 1187, 1196  a
1199  –  Aut.  Viagem:  Alaer  Miranda,  a  Porto  Alegre,  levar  amostras  de
sangue; Claudemir Rogerio Lodi Vicari, a Porto Alegre, levar paciente; Renan
Volmir de Bortoli, a Ijui, levar paciente; Marcio Ferrão, a Porto Alegre, levar
paciente; Claudiomar da Silva Loss, a Marau, levar pacientes; José Vilmar
Borges,  Renan Volmir de Bortoli,  a Caxias do Sul,  buscar paciente;  Alaer
Miranda,  a Porto Alegre,  levar  amostras  de sangue;  Tiago Meine,  a  Porto
Alegre, acompanhar vistoria; Renan Volmir de Bortoli, a Caxias do Sul, levar
paciente; Dorval de Barros, Renan Volmir de Bortoli, a Carazinho, internação
de  paciente;  Alaer  Miranda,  a  Porto  Alegre,  levar  amostras  de  sangue;
Jeronimo  Eleodoro  Vieira,  a  Porto  Alegre,  levar  paciente;  Estevao  Luis
Coratto, a Porto Alegre, levar paciente; Dorval de Barros, Renana Volmir de
Bortoli,  a Sertao, internação de paciente; Gilson de Lima Teixeira, a Porto
Alegre,  levar  paciente;  Alaer  Miranda,  a  Porto  Alegre,  levar  amostras  de
sangue;  Marcio  Ferrao,  a  Porto  Alegre,  levar  paciente;  Renan  Volmir  de
Bortoli, a Ijui, levar paciente; Jeronimo Eleodoro Vieira, Jose Vilmar Borges,
a Casca, internação de paciente.
1164 – Nomeia Ccs a/c 01/09/20: Rudinei Utzig Da Silva, CCD-1, SEPLAN;
Matheus Onofre, CCD-2, SECRINT; João Vinícius Dos Santos Duarte, CC-3,
SEF.
1165 – Revoga FG: Tamara de Fatima Zmieski, FGS-2, SME, a/c 15/08/2020.
1217 – Nomeia CC: Tuany Dias Dalmas, CCD-2, SMS, a/c 01/09/20.

ERRATA
Na publicação do dia 19/08/20, da Portaria 1102/2020, onde se lê: “Estevão
Luis Coratto, a Sertão, levar paciente”, leia-se: “Estevão Luis Coratto, a Porto
Alegre, levar paciente”.

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


