
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS,
RESOLUÇÃO N° 07/2020, de 06 de outubro de 2020.

 Dispõe sobre a Manutenção da Inscrição neste Conselho de Entidades e
Ofertas.

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL –  CMAS,  em
reunião  ordinária  realizada  no  dia  06  de  outubro  de  2020,  no  uso  da
competência que lhe confere a Lei Federal nº 8.742, de 07 de dezembro de
1993 – Lei Orgânica de Assistência Social e Lei Municipal nº 5.294/2017 –
Sistema Único de Assistência Social  e, Considerando Resolução CNAS nº
14/2014 e Resolução do CMAS nº 003/2015, RESOLVE:
Art.  1ºAprovar  a  MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO neste  Conselho  das
seguintes ENTIDADES e OFERTAS, com validade até 31/08/2021.
ENTIDADES
INSCRIÇÃO
SERVIÇOS PRESTADOS
Associação Cristã dos Deficientes Físicos – ACD
Atendimento
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
Associação Educativa Agostini – AEA
Atendimento
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.
Agentes do Amor Divino – ONG Amor
Atendimento
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
Assistência Social Arquidiocesana Leão XIII
Atendimento
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.
Associação das Entidades do Projeto Transformação
Atendimento
Assessoramento, Defesa e Garantia de Direitos
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. 
Assessoramento político, técnico, administrativo e financeiro.
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE
Atendimento
Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e
suas Famílias.
Associação de Pais e Amigos dos Surdos – APAS
Assessoramento, Defesa e Garantia de Direitos
Promoção da defesa de direitos já estabelecidos através de distintas formas de
ação e reivindicação na esfera política e no contexto da sociedade, inclusive
por meio da articulação com órgãos públicos e privados de defesa de direitos.
Associação Passofundense de Cegos – APACE
Assessoramento, Defesa e Garantia de Direitos
Promoção da defesa de direitos já estabelecidos através de distintas formas de
ação e reivindicação na esfera política e no contexto da sociedade, inclusive
por meio da articulação com órgãos públicos e privados de defesa de direitos.
Cáritas Arquidiocesana de Passo Fundo
Assessoramento, e Defesa e Garantia de Direitos
Sistematização e disseminação de projetos inovadores de inclusão cidadã, que
possam apresentar  soluções  alternativas  para  enfrentamento  da  pobreza,  a
serem incorporadas nas políticas públicas. 
Centro de Tecnologias e Alternativas Populares – CETAP
Assessoramento e Defesa e Garantia de Direitos
Estímulo ao desenvolvimento integral sustentável das comunidades, cadeias
organizativas, redes de empreendimentos e à geração de renda.
Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente – CEDEDICA
Assessoramento, Defesa e Garantia de Direitos
Promoção da defesa de direitos já estabelecidos através de distintas formas de
ação e reivindicação na esfera política e no contexto da sociedade, inclusive
por meio da articulação com órgãos públicos e privados de defesa de direitos.
Cooperativa  de  Trabalho   dos  Recicladores  do  Parque  Bela  Vista  –
RECIBELA
Assessoramento, Defesa e Garantia de Direitos



Estímulo ao desenvolvimento integral sustentável das comunidades, cadeias
organizativas, redes de empreendimentos e a geração de renda.
Cooperativa de Trabalho Amigos do Meio Ambiente – COAMA
Assessoramento, Defesa e Garantia de Direitos
Estímulo ao desenvolvimento integral sustentável das comunidades, cadeias
organizativas, redes de empreendimentos e à geração de renda.
Cooperativa  de  Trabalho  dos  Recicladores  da  Santa  Marta   –
COOTRAEMPO
Assessoramento, Defesa e Garantia de Direitos
Estímulo ao desenvolvimento integral sustentável das comunidades, cadeias
organizativas, redes de empreendimentos e à geração de renda.
Fundação Beneficente Lucas Araújo
Atendimento
Serviço  de  Convivência  e  Fortalecimento  de  Vínculos  e  Acolhimento
Institucional de Idosos.
Lar Emiliano Lopes
Atendimento
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
Liga Feminina de Combate ao Câncer
Atendimento
Serviço  de  Acolhimento  Institucional  para  pessoas  em  tratamento  de
saúde/oncológico.
Obra Social São Vicente de Paulo
Atendimento
Acolhimento Institucional de Idosos.
Sociedade de Auxílio à Maternidade e à Infância – SAMI
Atendimento
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
OFERTAS
INSCRIÇÃO
SERVIÇOS PRESTADOS
ASCAR/Emater
Assessoramento, Defesa e Garantia de Direitos 
Assessoramento político, técnico, administrativo e financeiro.
CIEE
Programa Aprendiz Legal;
POD – Programa Oportunidades e Direitos 
Atendimento
Ações de Integração ao Mundo do Trabalho.
Projeto: Sementes do Jardim – Congregação Missionária Redentorista
Atendimento
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.
Sociedade Cultural, Recreativa e Beneficente São João Bosco – SOCREBE
Atendimento
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.
Art. 2° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Passo Fundo, 06 de outubro de 2020.
Maria Isabel Teixeira da Silva

Presidenta do Conselho Municipal de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO
LEI COMPLEMENTAR N° 463, DE 06 DE OUTUBRO DE 2020.

(Do Poder Executivo Municipal)
ALTERA A ALÍNEA “A” DO  INCISO II DO ART.18 DA LEI

COMPLEMENTAR N.º 165, DE 25 DE SETEMBRO DE 2006 E
ALTERA AS ALÍNEAS “C” E “D” AMBAS DO INCISO I DO ART.4º,

ACRESCENTA A ALÍNEA “E” AO INCISO I Do ARTIGO 4º E
ALTERA OS INCISOS II E III DO ART.4º, TODOS DA LEI

ORDINÁRIA N.º 4.378, DE 10 DE JANEIRO DE 2007 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 sanciona e promulga a seguinte Lei:



Art.1º A alínea “a” do inciso II do artigo 18 da Lei Complementar n.º 165, de
25 de setembro  de 2006 passa a  vigorar  acrescido da alínea “a.5” com a
seguinte redação:
Art.18. (...)
II - Secretaria de Administração: (...):
a.  Coordenadoria  de  Tecnologia  da  Informação,  contendo  os  seguintes
núcleos:
(…)
a.5. Núcleo de Gestão pela Qualidade; 
Art.2º As alíneas “c.2” e “c.3” do inciso II art. 18 da Lei Complementar n.º
165, de 25 de setembro de 2006 passam a vigorar com a seguinte redação:
Art.18(...(
II – Secretaria de Administração: (…)
c.2. Núcleo de Arquivo Municipal;
c.3. Núcleo de Expedição de Documentos;
Art.3º Altera as alíneas “c” e “d” ambas do inciso I do art. 4º da Lei Ordinária
n.º 4.378, de 10 de janeiro de 2007, que passam a vigorar com a seguinte
redação:
Art.4º.(…)
I - (...)
c)  Núcleo  de  Apoio  Tecnológico:  coordenar  a  execução  dos  serviços  de
segurança, redes e banco de dados; projetar a implantação de softwares de
comunicação,  banco  de  dados  e  segurança;  avaliar  e  coordenar  a
administração das bases de dados e redes de computadores; criar normas e
procedimentos de administração para acesso dos usuários à rede, à internet e
banco  de  dados;  criar,  manter  e  controlar  as  políticas  de  segurança  das
informações;  verificar  periodicamente  as  condições  da  segurança  lógica  e
física; aplicar mecanismos de avaliação de desempenho das redes e do banco
de dados; prestar suporte técnico aos usuários da rede e do banco de dados;
fazer a instalação lógica das redes de micros e servidores; planejar, controlar
e executar os procedimentos de segurança, tais como o controle de backup,
restore  e  acessos;  manter  e  atualizar  os  softwares  de  redes  e  segurança;
propor medidas para manter a segurança da comunicação; gerenciar a rede
corporativa,  tendo  em  vista  um  funcionamento  seguro  e  otimizado;
desenvolver, documentar e implementar rotinas de gerência, de operação e de
segurança;  participar  do  desenvolvimento  de  projetos  para  implantação,
operação, gerência e segurança de redes e de banco de dados, de ambientes
operacionais e conectividade; planejar, implantar e configurar servidores no
ambiente  interno;  garantir  a  integridade  dos  dados  dos  usuários  da  rede;
avaliar,  gerenciar  e  propor  políticas  de  segurança  para  a  rede  de
computadores;  acesso  à  internet  e  ao  banco  de  dados;  implementação,
configuração  e  gerenciamento  de  ferramentas  para  segurança,  firewalls,
roteadores,  ferramentas  para  criptografia,  antivírus,  protocolos  e  serviços;
configuração, manutenção e suporte de infraestrutura de rede para telefonia
IP; implantar, manter e dar suporte ao software de banco de dados, softwares
de acesso e  uso ao banco de dados; analisar e avaliar  o  desempenho dos
softwares  de banco de dados,  definindo  critérios  e  adotando medidas que
garantam a melhoria do serviço; dar suporte aos usuários de banco de dados;
fornecer  manutenção  preventiva  e  corretiva  do  banco  de  dados;  fornecer,
manter e monitorar o desempenho e acessos às bases de dados; executar todas
as atividades de administração e segurança de banco de dados
d) Núcleo de Apoio Operacional: planejar, executar e fiscalizar projetos de
treinamento,  cursos  e  palestras  de  acordo  com  as  necessidades  e/ou
implantação  de  novas  tecnologias;  adquirir  ou  desenvolver  e  divulgar
materiais de treinamento sobre informática; realizar atendimento aos usuários
e  auxílio  na  utilização  dos  recursos  de  informática,  solucionando  os
problemas,  tanto  na  área  de  software  quanto  hardware;  dar  suporte  aos
usuários  de  telefonia  IP,  bem  como  aos  aparelhos  relacionados  a  essa
tecnologia;  criar  políticas  de  atendimento  ao  usuário;  avaliar  os  serviços
executados  após  o  atendimento  aos  usuários;  manter  um  controle  das
solicitações  e  execuções  de  serviços  realizados;  manter  atualizadas  as
informações referentes ao atendimento ao usuário para emissão de relatórios
estatísticos e gerenciais; avaliar o desempenho e necessidades dos usuários na
utilização  dos  recursos  computacionais;  planejar,  controlar  e  manter



atualizadas  informações  sobre  o  parque  de  equipamentos  de  informática;
manter  a  documentação  sobre  programas,  hardware,  sistemas  e
procedimentos  administrativos  locais;  planejar  e  efetuar  o  levantamento
periódico, recebimento, conferência, distribuição, readequação e controle dos
equipamentos de informática.
realizados; manter atualizadas as informações referentes ao atendimento ao
usuário  para  emissão  de  relatórios  estatísticos  e  gerenciais;  avaliar  o
desempenho  e  necessidades  dos  usuários  na  utilização  dos  recursos
computacionais; planejar, controlar e manter atualizadas informações sobre o
parque  de  equipamentos  de  informática;  manter  a  documentação  sobre
programas,  hardware,  sistemas  e  procedimentos  administrativos  locais;
planejar  e  efetuar  o  levantamento  periódico,  recebimento,  conferência,
distribuição, readequação e controle dos equipamentos de informática.
Art.4º O inciso I do art. 4º da Lei Ordinária n.º 4.378, de 10 de janeiro de
2007 , passa a vigorar acrescido da alínea “e”, com a seguinte redação:
Art. 4º (…)
I - (...)
e) Núcleo de Gestão pela Qualidade: responsável por melhorar a qualidade
dos  serviços  prestados  aos  cidadãos,  como  resultado  da  adoção  de  uma
administração  pública  gerencial,  flexível  e  desburocratizada;  verificar  e
simplificar  os  processos;  implantar  sistemas  que  auxiliem  a  qualificação
funcional;  disseminar  a  cultura  de  excelência  em  serviço  público;
disponibilizar  e  gerenciar  recursos  tecnológicos  para  promover  serviços
públicos digitais e Diário Oficial  Eletrônico; sugerir  medidas que visem a
desburocratização; orientar a ação, envolver e obter o compromisso de todos
os servidores com a melhoria contínua; criar programas da qualidade; tomar a
gestão  participativa;  criar  ações  relacionadas  com  treinamento  para  a
melhoria  da  qualidade  dos  serviços  e  combater  todas  as  formas  de
desperdício. 
Art.5º Os incisos II e III ambos do art.4º da Lei Ordinária n.º 4378, de 10 de
janeiro de 2007, passam a vigorar com a seguinte redação:
II - Coordenadoria de Recursos Humanos: responsável pelos registros, análise
e controle da situação funcional de todos os agentes públicos da Prefeitura
Municipal  de  Passo  Fundo;  orientar  e  auxiliar  os  respectivos  Núcleos  na
execução das competências atribuídas;
a)  Núcleo  de  Registro  e  Controle:  assegurar  a  descrição  sistemática  dos
procedimentos administrativos promovidos durante as atividades laborais dos
servidores municipais, bem como assegurar a prestação de informações aos
órgãos de controle, tanto interno quanto externo, descritos quanto:
1 - Atendimento: aos funcionários, Tribunal de Contas, Ministério Público e
Autarquias; 
2  -  Processos:  exame  e  encaminhamento  de  processos  que  tratam  de:
adicional trienal; promoção; progressões; averbações e desaverbações; abono
permanência; análise de incorporação de função gratificada (FGS); análise e 
revisão  das  incorporações  de  vantagens  para  aposentadoria;  a   uxílio
financeiro;  licença- paternidade;  afastamento  por  reclusão;  designação  e
desistência   de   cargos;  cedências;  férias;    licença -prêmio  em  dinheiro;
flexibilidade  de  horário;lançamento de vantagens concedidas judicialmente;
3  -  Organização  e  Incrementação:  procedimentos  para  realização  de
concursos públicos e processos seletivos,  emissão de aditivos de contrato;
controle  e  emissão  de  férias  dos  servidores;  controle  e  registro  do  ponto
biométrico; fiscalização de saldos positivos e negativos do banco de horas;
apuração  e  integração  do  ponto  com a  folha  de  pagamento;  cadastro  das
digitais  de  novos  servidores,  junto as  Coordenadorias  de  Administração  e
Planejamento e manutenção do banco de dados; alimentação dos sistemas de
recursos humanos (inclusão e manutenção da vida funcional dos servidores
municipais);  descarga  de documentos  ao  Núcleo de  Documentos;  busca e
encaminhamento  de  documentos  para  os  processos  administrativos;
cadastramento de novos servidores e atualização dos dados pessoais (nome,
endereço, telefone, CPF, CI, PIS, grau de escolaridade, faixa salarial, carga
horária, cargo, conta bancária);
4  -  Certidões,  declarações  e  relatórios:  levantamento  de  informações  para
certidões de tempo de serviço; Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP;
grades de tempo de serviço;



5  -  Controle,  análise  e  lançamentos:  adicional  trienal,  progressões,
gratificação  adicional,  avanços,  licença-prêmio,  e  licenças  diversas;
lançamento de afastamentos remunerados: luto, gala, doação de sangue, folga
por trabalho em eleições.
6 -  Exigências  legais:  Cadastro Geral  de Empregados e  Desempregados  -
CAGED,  informações  mensais  de  admissão  e  demissão  de  servidores
celetistas  e  contratos  por  tempo  de  serviço;  Sistema  Informatizado  de
Auditoria  de  Pessoal  -  SIAPES,  informações  bimestrais  de  todos  os
servidores nomeados através de concurso público para cargo de provimento
efetivo e suas exonerações.
b) Núcleo de Folha de Pagamento: responsável pela prestação e coordenação
dos  serviços  relacionados  com  o  pagamento  dos  funcionários  ativos  da
Administração Municipal;
1- Lançamentos e cadastros
Lançamento de descontos e multas de trânsito autorizadas pelos servidores;
Cadastramento  de  pensões  alimentícias,  geração  da  folha  das  pensões,
fechamento e encaminhamento dos arquivos para crédito dos beneficiários;
Lançamento de horas extras (50% e 100%), adicional noturno, faltas, horas
faltas, dos servidores não abrangidos pelo ponto biométrico a fim de manter
regularizada a situação dos funcionários;
Lançamento de vantagens como insalubridade, periculosidade, risco de vida,
regimes  especiais,  gratificações  por  exercício  em  escolas  de  alunos
excepcionais, gratificação de direção, gratificação de docência, cálculos para
pagamento retroativos conforme portarias.
Lançamento de funções gratificadas, FG substituição, FG incorporada para
pagamento em folha;
Geração  de  senha  de  acesso  ao  contracheque  dos  servidores;  filiações  e
desfiliações CAPASEMU, SIMPASSO, Sindicato dos Professores.
Lançamento de descontos e multas de trânsito autorizadas pelos servidores;
Cadastramento  de  pensões  alimentícias,  geração  da  folha  das  pensões,
fechamento e encaminhamento dos arquivos para crédito dos beneficiários;
Lançamento de horas extras (50% e 100%), adicional noturno, faltas, horas
faltas, dos servidores não abrangidos pelo ponto biométrico a fim de manter
regularizada a situação dos funcionários;
Lançamento de vantagens como insalubridade, periculosidade, risco de vida,
regimes  especiais,  gratificações  por  exercício  em  escolas  de  alunos
excepcionais, gratificação de direção, gratificação de docência, cálculos para
pagamento retroativos conforme portarias.
Lançamento de funções gratificadas, FG substituição, FG incorporada para
pagamento em folha;
Geração  de  senha  de  acesso  ao  contracheque  dos  servidores;  filiações  e
desfiliações CAPASEMU, SIMPASSO, Sindicato dos Professores.
2- Efetividade
Emissão e envio da efetividade para as Secretarias; digitação da efetividade e
alteração  dos  recursos  da  Secretaria  de  Educação  (SME)  conforme
informação  recebida,  ajuste  da  escala  horária  de  servidores  contratados
temporariamente.
3- Auxílio-alimentação e vale-transporte
Envio dos arquivos de crédito referente ao auxílio-alimentação dos servidores
municipais;
Recadastramento, inclusão e exclusão no sistema de recursos humanos dos
servidores  que utilizam vale-transporte;  emissão de relatórios,  empenhos e
disponibilização do cronograma da entrega dos vales;
4- Empenhos, relatórios e projeções
Emissão de relatórios bancários da folha de pagamento dos funcionários;
Controle de empréstimos consignados descontados em folha de pagamento,
controle  e  emissão  da  autorização  para  empréstimo  consignado  conforme
margem disponível; empenho e envio do arquivo para pagamento referente as
rescisões; análise do processo e pagamento de auxílio-funeral;
Geração  de  relatórios  para  o  empenho  da  folha;  fechamento,  empenho  e
pagamento  da  antecipação  de  férias  de  servidores  celetistas;  impactos
financeiros de horas extras, regimes, docências, gratificações, e novos cargos;
elaboração  do  13º  salário  (disponibilização dos contracheques  e  relatórios



relacionados ao 13º, e procedimentos afins para efetivo cálculo e pagamento
dos valores devidos);
Emissão  de  relatórios  dos  valores  fixos  e  variáveis  do  Sindicato  dos
Servidores  Municipais  de  Passo  Fundo  -  SIMPASSO,  Sindicato  dos
Professores  Municipais  de  Passo  Fundo  –  CMP,  Caixa  de  Prestação  de
Assistência e Serviços de Saúde dos Servidores Municipais de Passo Fundo –
CAPASEMU, Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de
Passo Fundo – IPPASSO”..
5- Exigências Legais
Cálculo de rescisões e exonerações; atualização da Carteira de Trabalho de
servidores celetistas;
Suporte  na  geração  e  transmissão  de arquivos  referentes  a  informação  da
Guia de Recolhimento de Informações da Previdência Social - GFIP e SEFIP
(recolhimento  ao  FGTS  e  informação  ao  INSS),  recolhimento  do  INSS
seguros  e  empresa  CLTs;  empenho  através  da  folha  de  pagamento  para
efetivo recolhimento da funcional e da patronal IPPASSO e CAPASEMU; 
auxilio para transmissão dos arquivos anuais para a Receita Federal (DIRF),
referente  ao  Imposto  de  Renda  dos  funcionários;  auxílio  na  geração  de
informações prestadas pela  Relação Anual de Informações Sociais (RAIS)
para o Governo Federal para geração do PIS e PASEP; prestar e fornecer
informações e documentações que envolvam a folha de pagamento; auditoria
interna  e  TCE  (Tribunal  de  Contas  do  Estado).  Disponibilização  do
comprovante  de  rendimentos  anual  para  imposto  de  renda.  Alteração  das
alíquotas de IRF, INSS e salário-família quando atualizadas; atualização do
valor do salário mínimo no sistema;
c)  Núcleo  de  Biometria:  por  meio  do  serviço  de  segurança  do  trabalho,
serviço  de  intervenção  psicossocial  e  serviço  de  medicina  do  trabalho,  é
responsável pelo recebimento, lançamento e avaliação de atestados médicos e
capacidade laboral;  avaliação médica para  isenção de IPTU e Imposto  de
Renda;  avaliação  de  exames  admissionais,  periódicos  e  demissionais;
constituição  de  junta  médica  em  casos  em  que  envolvem  limitações  e
readaptações; fornecimento de relatórios de atestados; processos referentes à
saúde  e  segurança  dos  servidores;  programa  de  prevenção  de  riscos
ambientais;  programa de controle médico de saúde ocupacional;  entrega e
orientações  sobre  equipamentos  de  proteção  individuais  e  coletivos;
processos de insalubridade; prevenção e promoção de saúde e qualidade de
vida  no  trabalho;  estratégias  de  acesso  aos  direitos  dos  servidores  e  de
condições favoráveis  de trabalho; processos de limitação e readaptação de
função;  relotação;  redução  de  carga  horária;  avaliação  de  concessão  de
benefícios;  e  elaboração  de  programas  de  formação  continuada  e
treinamentos.
III - Coordenadoria de Administração e Planejamento: observação dos prazos
para sancionar ou vetar leis; controle de pedidos de informações; publicação
dos atos  oficiais  tais  como:  portarias,  decretos,  leis  e  editais;  controle  de
frequência (assiduidade e pontualidade) dos servidores com a elaboração da
efetividade  mensal;  elaboração  do  registro  e  acompanhamento  de  férias,
licenças  e  outras  situações  funcionais;  recebimento,  controle  interno  e
expedição dos processos internos e administrativos; elaboração de 
requisições de materiais, serviços, equipamentos e o consequente empenho
entrada de materiais e equipamentos adquiridos para controle da demanda e 
com  o  anexo  do  documento  fiscal  respectivo,  bem  como  o  registro  de
conservação dos mesmos; apoio administrativo às demais Coordenadorias e
Núcleos da Secretaria; controle da eficiência e eficácia de todos os órgãos da
Secretaria, e de todos os processos e procedimentos administrativos; controle
da  execução  orçamentária  da  Secretaria;  correspondência  oficial  e  demais
serviços da Secretaria; orientar e auxiliar os respectivos Núcleos na execução
das competências atribuídas.
a) Núcleo de Atendimento: atendimento direto do contribuinte em relação a
processos,  andamento  de  processos  administrativos  e  internos  de  toda  a
Prefeitura;  protocolar requerimento dos contribuintes, entrega de processos
encaminhados a todas as Secretarias, processar relatórios quando solicitados
de processos protocolados  por  assunto,  secretaria,  número  ou interessado;
distribuir,  controlar  e  manter  relatórios  sobre  os  pedidos  oriundos  do



Legislativo; recebimento da documentação do Legislativo e sua distribuição;
Serviço de Informação ao Cidadão – SIC.
b)  Núcleo  de  Arquivo  Municipal:  responsável  pelo  arquivamento  de  toda
documentação  gerada  na  Prefeitura;  efetua  a  preparação  dos  documentos
encaminhados  anualmente  pelas  Secretarias  em  ordem  cronológica,
codificados e indexados; realiza a digitalização de documentos, encaminha
para microfilmagem e mantém em arquivo para posterior pesquisa ou cópias;
encaminha  e  acompanha  a  destruição  de  documentos  que  a  legislação
autoriza a eliminação;  atendimento ao contribuinte;
c)  Núcleo  de  expedição  de  Documentos:  Expedição  de  documentos,  tais
como  leis  e  projetos  de  leis  ao  Legislativo;  decretos,  portarias,  editais,
certidões e atestados relacionados à Secretaria de Administração; alvarás de
concessão de terrenos de cemitérios; conferência de processos e documentos.
Art.6º  Fica  revogado  a  alínea  “b.4”  do  inciso  II  do  art.  18  da  Lei
Complementar n.º 165, de 25 de setembro de 2006 e a alínea “d” do inciso II
do art. 4º da Lei Ordinária n.º 4378, de 10 de janeiro de 2007.
Art.7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

LEI N° 5.508, DE 14 DE OUTUBRO DE 2020.
(Da Mesa Diretora)

RECONHECE A PRÁTICA DA ATIVIDADE FÍSICA E DO
EXERCÍCIO FÍSICO COMO ESSENCIAIS PARA A POPULAÇÃO DE

PASSO FUNDO EM ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE
SERVIÇOS DESTINADOS A ESSA FINALIDADE EM TEMPOS DE
CRISES OCASIONADAS POR MOLÉSTIAS CONTAGIOSAS OU

CATÁSTROFES NATURAIS.
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 Fica reconhecido no Município de Passo Fundo a prática da atividade
física e do exercício físico como essenciais para a população, podendo ser
realizados  em estabelecimentos  prestadores  de  serviços  destinados  a  essa
finalidade  em tempos  de  crises  ocasionadas  por  moléstias  contagiosas  ou
catástrofes naturais.
Parágrafo  único.  Poderá  a  autoridade  competente  restringir  o  direito  da
prática das atividades citadas no caput deste artigo desde que com decisão
fundamentada em normas sanitárias ou de segurança pública, a qual indicará
a  extensão,  os  motivos  e  critérios  técnicos  e  científicos  embasadores  das
restrições que porventura venham a ser expostas. 
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

DECRETO Nº 148/2020
SUSPENDE OS PRAZOS DE VALIDADE DOS CONCURSOS PÚBLICOS
REALIZADOS  PELO  MUNICÍPIO  DE  PASSO  FUNDO  E
HOMOLOGADOS  ANTERIORMENTE  A  DECLARAÇÃO  DE
CALAMIDADE PÚBLICA DECORRENTE DA PANDEMIA DO COVID-
19.

DECRETO Nº 151/2020
ESTABELECE O CALENDÁRIO DE OBRIGAÇÕES FISCAIS PARA O
EXERCÍCIO DE 2021, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DECRETO Nº 152/2020
CONFERE O DIPLOMA DE EDUCADOR EMÉRITO, NO ANO DE 2020,
À PROFª. IVONE ARAÚJO DE ALMEIDA.

PORTARIAS
1418 a 1420 – Aut. Viagem: Alaer Miranda, a Porto Alegre, levar amostras de
sangue; Claudemir Rogerio Lodi Vicari, Rosilei Ines Lopes, a Porto Alegre,
levar  paciente;  Dorval  de  Barros,  Renan  Volmir  de  Bortoli,  a  Mato
Castelhano, levar paciente.
1313 – Concede abono de permanencia a Fabiane Placedino, a/c 05/09/2020.
1327 – Anula a Portaria 923/2020, de concessão de abono de permanencia a
Luiza  Mara  de  Oliveira  de  Souza,  permanecendo  a  concessão  dada  pela
Portaria 2467/2019.
1343 –  Revoga  a  Portaria  1159/20,  de  licença  para  concorrer  a  mandato
eletivo a Fabio Lineu Comin, a/c 22/09/2020.
1344 – Concede abono de permanencia a Ana Dalva Mathias, a/c 29/07/2020.



1347  –  Concede  abono  de  permanencia  a  Maristela  Padilha  Kaiser,  a/c
18/04/2020.
1368 – Concede abono de permanencia a Roselene de Fatima Wessolowski,
a/c 24/06/2016.
1383 – Incorpora FG aos venc. De Eduardo da Costa Matze, 100% de FG-1,
a/c 24/08/2020.
1384 – Incorprora FG aos venc. de Marianne Marini, 120% sobre FG-3, a/c
09/09/2020.
1396  –  Concede  abono  de  permanência  a  Rosicler  Rosso  Attolini,  a/c
28/08/2020.
1398 – Incorpora FG aos venc. De Jair Leandro Maffi, 100% de FG-3, a/c
01/09/2020.
1406 – Concede abono de permanencia a Marines Boff, a/c 10/06/2020.
1407 – Nomeia integrantes da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa
Civil – COMPDEC, nos termos da Lei Complementar 358/2013.
1408 – Relota Leda Santin da SMS para SDE, a/c 19/10/2020.
1422 – Revoga FG de Aislam Goulart Gomes, FGS-1, AGM, a/c 13/10/2020.
1423 – Nomeia integrantes da Comissão Especial de Processo Administrativo
Especial a fim de apurar conduta de contratado por tempo determinado.
1427 – Designa Elisandro Ribeiro de Moraes para FG-3, SEF, a/c 07/10/2020.
1431  –  Concede  Ad.  Trienal  a  Ini  Margarida  Gasparin,  mais  7%  a/c
12/01/2020.
1434 – Incorpora aos venc. De Ini Margarida Gasparin, ad. De insalubridade
20% na proporção de 12/25.

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


