
Aviso
Modalidade:  CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2020.  Objeto:  Credenciar  estabelecimentos  especializados  para  a  prestação  de
serviços continuados de acolhimento Institucional de Longa Permanência para Idosos (ILPIs). Abertura: 11/02/2020, 14h. Edital:
Coordenadoria de Licitações e Contratos, Rua Dr. João Freitas, nº 75, Centro, Passo Fundo/RS ou site: www.pmpf.rs.gov.br.
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:

LEI COMPLEMENTAR N° 451, DE 03 DE JANEIRO DE 2020.
(Do Poder Executivo Municipal)

ALTERA O ARTIGO 10, O "CAPUT" DO ARTIGO 14 e O ARTIGO 17 TODOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 208, DE 06
DE AGOSTO DE 2008, QUE DISPÕE SOBRE O SISTEMA DE SAÚDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PASSO

FUNDO E ESTABELECE NORMAS E PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS QUE REGERÃO A ADMINISTRAÇÃO DA
CAIXA DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS DE SAÚDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PASSO

FUNDO - CAPASEMU E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
 Art. 1º O parágrafo único do artigo 10 da Lei Complementar nº 208, de 06 de agosto de 2008 passa a vigorar com a seguinte
redação:
Art. 10. (…)
Parágrafo único. Os cargos de Presidente, Diretor de Finanças e Diretor de Saúde serão comissionados e ocupados por servidor
segurado, mediante nomeação do Prefeito.
Art. 2º O "caput" do artigo 14 da Lei Complementar nº 208, de 06 de agosto de 2008 passa a vigorar com a seguinte redação:
Art.  14.  Os membros do Órgão Gestor,  no exercício das funções de Presidente,  Diretor de Finanças e Diretor de Saúde,  serão
remunerados nos seguintes valores: (…)
Art. 3º O art.17 da Lei Complementar nº 208, de 06 de agosto de 2008 passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 17. O servidor público ao entrar em exercício em qualquer dos cargos do Órgão Gestor deverá optar em receber a remuneração
pelas funções que exerce na CAPASEMU ou pela remuneração do cargo que ocupa no quadro geral dos servidores municipais.
§1º Aos membros do Órgão Gestor da CAPASEMU, cujas funções forem exercidas por servidores segurados ativos e optarem por
perceber a remuneração da autarquia, será aplicado o Programa de Alimentação nos termos da Lei Municipal nº 5.010, de 19 de
setembro de 2013 e o vale-transporte.
§2º Os benefícios previstos no parágrafo anterior serão suportados pela CAPASEMU.Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação 

LEI COMPLEMENTAR N° 452, DE 03 DE JANEIRO DE 2020.
(Do Poder Executivo Municipal)

ALTERA E ACRESCENTA DISPOSITIVOS À LEI COMPLEMENTAR Nº 208, DE 06 DE AGOSTO DE 2008 QUE
DISPÕE SOBRE O SISTEMA DE SAÚDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PASSO FUNDO E ESTABELECE

NORMAS E PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS QUE REGERÃO A ADMINISTRAÇÃO DA CAIXA DE PRESTAÇÃO
DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS DE SAÚDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PASSO FUNDO CAPASEMU E DÁ

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
Art. 1º A presente Lei altera e acrescenta dispositivos na Lei Complementar nº 208, de 06 de agosto de 2008. 
Art. 2º O art. 8º da Lei Complementar nº 208, de 06 de agosto de 2008 passa a vigorar acrescido do inciso IV, com a seguinte
redação: 
Art. 8º (…)
IV - Divisão Administrativa. 
Art. 3º A Lei Complementar nº 208, de 06 de agosto de 2008 passa a vigorar acrescida da Seção V e do artigo 36-A, 36-B e 36-C,
com a seguinte redação: : 
Seção V
Divisão Administrativa
Art.36-A. Compete à Divisão Administrativa:
I - responsabilidade pela documentação institucional da autarquia;
II - elaborar e expedir a correspondência oficial;
III - protocolar recebimento de expedientes e documentos;
IV - proceder na abertura e controle de processos administrativos;
V - elaborar portarias, ordens de serviço, editais e demais atos administrativos;
VI - manter o registro de todos os atos de administração;
VII - ciência e providências quanto aos serviços de manutenção da logística dos serviços da autarquia;
VIII - "ad referendum" da presidência, adotar meios de instrução sobre encaminhamentos e tramitação de serviços e procedimentos;
IX - encaminhar para a execução de serviços de terceiros e também recepcioná-los;
X - providenciar para manutenção e reparos de próprios da autarquia;
XI - providenciar cópia da documentação necessária à instrução de feitos ou requeridos;
XII - manter arquivos de contratos, convênios, credenciamentos e outros similares firmados pela CAPASEMU, de forma e quando
necessários, disponibilizar o rol e prestar informações;
XIII -  elaborar e manter rol,  os endereços e meios de comunicações das instituições públicas e privadas que mantêm relações
institucionais com a CAPASEMU;
XIV - organizar e manter os arquivos e as anotações funcionais dos servidores da CAPASEMU;
XV - providenciar as encadernações a cada final de exercício;
XVI - outros serviços próprios de administração, de expediente e atividades afins.
Art. 36-B. A direção da Divisão Administrativa será exercida por servidor efetivo.
Art. 36-C. Fica criada a função gratificada de Diretor de Divisão - FG-1, 01 (uma) vaga, para coordenar as funções da Divisão
Administrativa,  com remuneração  no  valor  de  R$  965,30  (novecentos  e  sessenta  e  cinco  reais  e  trinta  centavos),  reajustada
anualmente pelos mesmos índices aplicados ao vencimento dos servidores públicos municipais 



Art. 4º O art. 17 da Lei Complementar nº 208, de 06 de agosto de 2008 passa a vigorar acrescido do parágrafo único, com a seguinte
redação: 
Art.17. (...)Parágrafo único. Exercida a opção pelos subsídios, quando ocorrer o afastamento dos membros do órgão gestor, por
motivo de licença-saúde e se o benefício a ser concedido pelo Regime Geral, for proporcional, a CAPASEMU integralizará o valor
do subsídio durante esse período, a título de parcela indenizatória 
Art. 5º A Lei Complementar nº 208, de 06 de agosto de 2008 passa a vigorar acrescido do art.18-A com a seguinte redação: 
Art.18-A. Ocorrendo vacância do cargo de um dos membros do Órgão Gestor, não se tratando do Presidente que será substituído, por
ordem, pelo Diretor de Finanças ou pelo Diretor de Saúde, restando ainda mais da metade do período para findar o mandato, o
Conselho Deliberativo e o Conselho Fiscal, em sessão conjunta, indicarão dentre os seus membros um para recompor daquele órgão.
Parágrafo único. Lavrada a ata de indicação do novo membro, a decisão será comunicada ao Prefeito que providenciará o ato de
nomeação. 
Art. 6º Fica extinto o cargo de Programador previsto no inciso V do art. 19, da Lei Complementar nº 208, de 06 de agosto de 2008, ao
servidor público ocupante do referido cargo será posto em disponibilidade, de acordo com o art. 56 da Lei Complementar nº 203, de
04 de julho de 2008.
Art. 7º O artigo 38 da Lei Complementar nº 208, de 06 de agosto de 2008, passa a vigorar acrescido do §3º, com a seguinte redação 
Art. 38. (...)§3º Observado os valores de contribuição, aplica-se o disposto no "caput" deste artigo quando se tratar de retorno de
dependente ao Sistema de Saúde. 
Art. 8º O inciso II e os §§ 2º e 3º todos do artigo 41 da Lei Complementar nº 208, de 06 de agosto de 2008 passam a vigorar com a
seguinte redação: 
Art. 41. (...) 
I - os filhos dos 18 anos até completarem 28 anos de idade, solteiros. 
(…)
§2º Até que cálculo atuarial a modifique, a contribuição dos dependentes constantes dos inciso I e II, deste artigo, será, da seguinte
forma, para os dependentes previstos :
I - no inciso I, do "caput" deste artigo de R$ 115,17 (cento e quinze reais e dezessete centavos);I
I - no inciso II, do "caput" deste artigo de R$ 85,00 (oitenta e cinco reais). 
§3º O Conselho Deliberativo, através de resolução, com base nos cálculos atuariais e dados contábeis, fixará percentual de reembolso
específico para os dependentes especiais constantes dos incisos I e II, do "caput" deste artigo, a título de coparticipação nas despesas
geradas na área da saúde. 
Art. 9º O art. 41 da Lei Complementar nº 208, de 06 de agosto de 2008 passa a vigorar acrescido do §5º com a seguinte redação: 
Art. 41. (…)
§5º Considerando ser finalística e excepcional a condição de dependente especial, respeitados os dependentes inscritos sob a égide da
legislação anterior,  é vedado à  pensionista  ou ao pensionista a inclusão de outros dependentes,  exceto quanto ao resultante  de
gravidez no período que antecedeu o falecimento do titular. 
Art. 10. O inciso III e o §2º ambos do art. 44 da Lei Complementar nº 208, de 06 de agosto de 2008 passam a vigorar com a seguinte
redação: 
Art. 44. (…)
III - contribuição mensal fixada através de Resolução do Conselho Deliberativo, após feitura dos cálculos atuariais constantes dos
incisos I e II do art. 41 desta Lei, descontada em folha de pagamento pelo filiado titular; 
(...) 
§2º Ao servidor municipal cedido para outro órgão público sem ônus ao Município ou permutado é facultada a permanência como
filiado da CAPASEMU, desde que continue a recolher mensalmente os valores correspondentes as contribuições dele e do órgão de
origem 
Art. 11. O art. 44 da Lei Complementar nº 208, de 06 de agosto de 2008, passa a vigorar acrescido do §5º com a seguinte redação: 
Art. 44. (...) 
§5º Ao servidor que estiver gozando de licença interesse ficará a sua filiação suspensa até o retorno às suas atividades. 
Art.  12.  Até  que  haja  expressa solicitação  para  a  exclusão,  ficam ratificadas todas as  inscrições  de  cônjuges,  companheiros  e
companheiras de filiados, até então existentes, sobre as quais, 60 (sessenta) dias após a publicação desta Lei, passarão incidir a
contribuição prevista no inciso I do §2º do art. 8º desta Lei. 
Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação 

LEI N° 5.461 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2019
(Do Poder Executivo Municipal)

DISPÕE SOBRE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE TÉCNICOS DE ENFERMAGEM PARA
ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO HOSPITAL MUNICIPAL

DR. CÉSAR SANTOS NOS TERMOS DO INCISO IX, DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Art. 1º Fica o Hospital Beneficente Doutor César Santos, autorizado a contratar, em caráter temporário e emergencial, para fins de
excepcional interesse público, profissionais na área de técnico de enfermagem.
Art.2º Para atender necessidade excepcional do hospital serão contratados 10(dez) profissionais de técnico em enfermagem com
carga horária de 40horas/semanais.
Art. 3º A contratação será pelo período de 12 meses, a contar da assinatura dos contratos.
Parágrafo único. O prazo de contratação estabelecido no “caput” desse artigo poderá ser prorrogado uma única vez e por igual
período.
Art. 4º O recrutamento do profissional a ser contratado e para formação de cadastro reserva, nos termos desta Lei, será feito mediante
processo seletivo simplificado sujeito à ampla divulgação, inclusive através de jornais locais, prescindindo do concurso. 
Art. 5º Para os fins do artigo anterior, o candidato terá que comprovar instrução e habilitação profissional ensino médio completo,
curso de técnico em enfermagem e registro no conselho da classe.
Art. 6º Ao profissional contratado nos termos desta Lei será adotado o regime administrativo/estatutário, nos termos previstos nesta
Lei, observada uma jornada máxima semanal de 40 (quarenta) horas.
Art. 7º A remuneração dos profissionais contratados será de R$ 1.609,80 (um mil seiscentos e nove reais e oitenta centavos)



§ 1º Os valores previstos neste artigo, serão reajustados nas mesmas épocas e nos mesmos índices concedidos aos servidores públicos
municipais a título de revisão geral.
§ 2º Os profissionais contratados não perceberão vale-transporte e vale-refeição.                      
Art. 8º O contrato firmado na forma desta Lei poderá ser rescindido a qualquer tempo, sem direito a indenização, nas seguintes
hipóteses:
I – pelo término do prazo contratual;
II – pela extinção ou conclusão do projeto ou atividade contratada;
III - quando do provimento dos cargos por servidores concursados para os casos específicos de carência de servidores; 
IV – no caso de falta disciplinar cometida pelo contratado;
V – quando ocorrer insuficiência de desempenho do contratado;
VI - no caso de acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas;
VII – quando houver necessidade de redução de quadro de pessoal, por excesso de despesa;
VIII - por iniciativa do contratado.
§ 1º. A extinção do contrato, no caso do inciso VIII, deverá ser comunicada à Administração Pública com a antecedência, mínima, de
30 (trinta) dias.
§ 2º Havendo rescisão do contrato por uma das hipóteses previstas nos incisos I, II, III, VII ou VIII será devido ao contratado o saldo
de salário, as férias vencidas e proporcionais, acrescidas de um terço e o 13º salário proporcional.
§ 3º No caso de rescisão do contrato por uma das hipóteses previstas nos incisos IV, V ou VI será devido ao contratado o saldo de
salário, as férias vencidas, acrescidas de um terço e o 13º salário proporcional.
Art. 9º Aplica-se ao pessoal contratado nos termos desta Lei o disposto nos arts.20 33; 50; 63 a 69; 71 a 80; 108; 109; 115, incisos I a
V, § 1º a 3º; 116 a 118; 121 a 124; 127 a 129; 131 a 134; 136; 137; 140 a 167 da Lei Complementar nº 205, de 18 de julho de 2008.
§1º Para apuração das irregularidades no serviço municipal ou de faltas funcionais será adotado procedimento com rito sumário, haja
vista a natureza do contrato, nos seguintes termos:
I – formação da comissão específica processante, formada por três servidores estáveis e/ou cargos em comissão;

II  –  ao instalar  os  trabalhos o presidente da comissão designará dia,  hora  e  local  para  audiência una e a citação do indiciado
advertindo este de que, na data aprazada, deverá apresentar sua defesa oral ou escrita, bem como as demais provas que pretende
produzir, inclusive, testemunhal;
III - após a defesa e produção de provas do indiciado, a comissão apreciará todos os elementos do processo, apresentando relatório
sucinto, no qual apontará as irregularidades/faltas de que o servidor foi acusado, propondo justificadamente a absolvição ou punição
do indiciado e indicando, se for o caso, a pena cabível e seu fundamento legal;
IV – é assegurado ao servidor o prazo de 03(três) dias para interposição de recurso da decisão da comissão, a contar da ciência,
dirigida à Secretária de Administração, a qual julgará o recurso.
§2º O pessoal contratado nos termos desta Lei terá direito à auxílio-doença,  auxílio-doença acidentário, salário-maternidade, licença
paternidade e salário-família, de acordo com as legislações do Regime Geral. 
§3º Será concedida, também, licença remunerada por: 
I - 3 (três) dias no caso de falecimento de cônjuge, companheiro (a), pais, sogros, avós, madrasta, padrasto, filhos, enteados, menor
sob guarda e irmãos.
II – 05 (cinco) dias consecutivos no caso de casamento, a partir da data do evento.
Art. 10 O exercício do trabalho em condições insalubres assegura ao servidor contratado temporariamente a percepção de adicional
de 40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento) ou 10% (dez por cento), conforme se classifiquem respectivamente, nos graus
máximo, médio e mínimo,  calculado sobre o Padrão 01 da Tabela  de padrões,  prevista  no artigo 3º  da Lei Complementar n.º
205/2008.
§1º Para fins de estabelecimento do adicional de insalubridade, e ou determinar o grau, será elaborado laudo técnico de condições
ambientais de trabalho a cargo de Engenheiro de Segurança do Trabalho ou Médico do Trabalho, em conformidade com a legislação
federal atinente a matéria.
§2º O direito ao adicional de insalubridade cessará com a eliminação ou neutralização do risco a sua saúde ou integridade física.
Art. 11 Os contratos firmados na forma desta Lei serão segurados pelo Regime Geral da Previdência Social, conforme disposição
contida no § 13 do artigo 40 da Constituição Federal.
Art. 12 As despesas decorrentes das contratações correrão por conta das dotações orçamentárias específicas do Hospital Municipal
Dr. César Santos.
Art. 13 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

LEI N°5.470, DE 03 DE JANEIRO DE 2020.
(Do Poder Executivo Municipal)

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CELEBRAR CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO DE BEM IMÓVEL
PÚBLICO CONHECIDO COMO "PARQUE DE EXPOSIÇÕES WOLMAR SALTON" E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar contrato de concessão de uso do imóvel público identificado como
"PARQUE DE EXPOSIÇÕES WOLMAR SALTON" com área superficial de 78.900,00m², com benfeitorias, distando 291,20m do
entrocamento da BR 285 com a RS 32, antiga estrada da Camponesa, com as seguintes confrontações: ao Norte, frente para a RS 32,
onde mede 267,50m; ao Leste, por uma linha de 177,70m, e ainda, por um córrego abaixo, na extensão de 169,00m, dividindo com
propriedade da CODEPAS; daí ao Sul, segue por uma linha de 125,00m, rumo Sudoeste; após, uma linha de 60,00m, rumo a Oeste, e
ainda,  em direção  Noroeste,  por  uma  linha  de  160,00m,  dividindo  com terras  do  Sindicato  Rural  de  Passo  Fundo  Categoria
Empregador; daí ao Oeste, numa extensão de 109,00, após em direção Noroeste, por uma Norte, até encontrar o ponto de partida,
conforme matrícula nº 56.360 do Ofício do Registro de Imóveis da Comarca de Imóveis de Passo Fundo/RS. 
Parágrafo único. A finalidade da concessão de uso é a exploração do espaço público e o prazo será de 20 (vinte) anos, podendo ser
prorrogado por igual período.
Art. 2º A concessão de uso, de que trata o artigo anterior, será feita mediante prévio processo licitatório. 
§1º Para se habilitar na licitação o interessado deve preencher os requisitos exigidos pela Lei de Licitações, conforme edital a ser
expedido pela administração municipal. 



§2º O interessado vencedor da licitação terá a concessão do imóvel público acompanhado das benfeitorias, nele existentes, no estado
em que se encontram, não se responsabilizando o Município por reformas nas mesmas. 
§3º Para a concessão de uso o interessado deverá respeitar as legislações urbanísticas, ambientais e demais legislações aplicáveis ao
imóvel público. 
Art. 3º Em caso de destinação diversa ao preceituado na presente Lei, o imóvel reverterá automaticamente ao poder concedente, sem
qualquer direito a indenizações pelas benfeitorias realizadas pelo concessionário. 
Art. 4º As benfeitorias realizadas no imóvel incorporam-se ao patrimônio do município, não cabendo aos concessionários, em caso de
rescisão do contrato ou findo o prazo de concessão, qualquer indenização ou retenção dos bens a qualquer título.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

LEI N°5.472, DE 03 DE JANEIRO DE 2020.
(Do Poder Executivo Municipal)

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A REPASSAR AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE O
INCENTIVO FINANCEIRO ESTADUAL ADICIONAL À ESTRATÉGIA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE -
EACS OU ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF COM AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS . 
Art. 1º Fica autorizado o repasse do incentivo financeiro estadual adicional à Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - EACS
ou Estratégia Saúde da Família - ESF com Agente Comunitário de Saúde, a título de bônus aos Agentes Comunitários de Saúde
vinculados às equipes de Saúde da Família.  
Art.  2º  O pagamento do incentivo adicional  será  realizado com recursos financeiros repassados pelo Fundo Estadual  de Saúde
diretamente ao Fundo Municipal de Saúde, de acordo com a Portaria nº 391/2016, de origem da Secretaria Estadual de Saúde.
Parágrafo único. O valor do incentivo financeiro repassado ao Fundo Municipal de Saúde será rateado de forma igualitária entre os
Agentes Comunitários de Saúde  
Art. 3º O bônus, de que trata esta Lei, será pago em parcela única, na folha de pagamento do servidor, e não terá natureza salarial, não
se incorporará aos vencimentos e não servirá de base de cálculo para outras vantagens.
Art. 4º O bônus somente será pago aos Agentes Comunitários de Saúde enquanto perdurar o repasse realizado pelo governo estadual
cessando a obrigação da Municipalidade em caso de término dos respectivos repasses.
Art. 5º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta de dotações próprias do orçamento vigente. 
Art .6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Luciano Palma de Azevedo – Prefeito de Passo Fundo
Dorlei Francisco Maffi - Secretário de Administração Substituto


