
Aviso de retificação de licitação
Modalidade:  TOMADA DE PREÇOS nº  04/2020.  Objeto:  Construção  do
Quartel da 1ª Cia de Bombeiro Militar de Passo Fundo – Estação Alebrante,
no Bairro Petrópolis. Anexos retificados: 04, 09 e 10. Nova data de abertura:
28/04/2020, 14h. Edital e anexos retificados: Coordenadoria de Licitações e
Contratos,  Rua  Dr.  João  Freitas,  75,  Passo  Fundo/RS  ou  no  site
www.pmpf.rs.gov.br.

ERRATA
Na publicação do dia 20/03/2020, do Decreto 32/2020, onde constou: “Art. 3º
[…] XII – Estação Rodoviária e Aeroporto, desde que respeita a circulação e
atendimento às questões de saúde pública; XII - Lavanderias  e  Serviços  de
Higienização; XII – Serviços de Telentrega; XIII – Serviços Laboratoriais;
XIV – Serviços Bancários, assim consideradas agências, postos bancários e
Agências Lotéricas”; leia-se: “XII – Estação Rodoviária e Aeroporto, desde
que respeita a circulação e atendimento às questões de saúde pública; XIII -
Lavanderias e Serviços de Higienização; XIV – Serviços de Telentrega; XV –
Serviços  Laboratoriais;  XVI  –  Serviços  Bancários,  assim  consideradas
agências, postos bancários e Agências Lotéricas”.

DECRETO Nº 35/2020
ALTERA E ACRESCENTA DISPOSITIVOS NO DECRETO Nº 32, DE

20 DE MARÇO DE 2020, QUE “DECRETA SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA, DISPÕE SOBRE NOVAS MEDIDAS PARA

ENFRENTAMENTO, PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO DA
EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID-19
NO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO, ESTABELECE LIMITAÇÕES

DE FUNCIONAMENTO DE DETERMINADAS ATIVIDADES,
ESTABELECE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS ESSENCIAIS E

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
Art. 1º – Este Decreto altera e acrescenta dispositivos ao Decreto nº 32, de 20
de  março  de  2020,  que  “DECRETA  SITUAÇÃO  DE  EMERGÊNCIA,
DISPÕE  SOBRE  NOVAS  MEDIDAS  PARA  ENFRENTAMENTO,
PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA
DECORRENTE  DO  COVID-19  NO  MUNICÍPIO  DE  PASSO  FUNDO,
ESTABELECE  LIMITAÇÕES  DE  FUNCIONAMENTO  DE
DETERMINADAS ATIVIDADES, ESTABELECE SERVIÇOS PÚBLICOS
MUNICIPAIS ESSENCIAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
Art. 2º – Fica acrescido ao artigo 2º do Decreto nº 32/2020, a proibição de
abertura  e  funcionamento,  mediante  atendimento  ao  público,  de
estabelecimento comercial e de prestação de serviço do seguinte tipo:
I – Agências bancárias, instituições financeira, pública e privadas, permitido o
atendimento mediante caixa eletrônico, aplicativos, internet e qualquer outro
meio que não exige o atendimento presencial ao público, ressalvados aqueles
referentes aos programas destinados a aliviar as consequências econômicas
do novo Coronavírus, bem como os atendimentos de pessoas com doenças
graves.
a) ficam os gerentes destes estabelecimentos autorizados a instituir sistema de
funcionamento administrativo, sem acesso ao público.
Art. 3º – Fica acrescido ao artigo 3º do Decreto nº 32/2020, a autorização  de
abertura  e funcionamento de estabelecimento  comercial  e  de prestação de
serviço do seguinte tipo:
Art. 3º - …
I – distribuidoras de alimentos e bebidas;
II – agências dos Correios e seus franqueados;
III – lavagem e higienização de veículos;
IV – oficinas mecânicas;
V - distribuidoras de produtos ou insumos essenciais para o exercício das
atividades descritas no artigo 3º do Decreto nº 32/2020.
Art. 4º – O artigo 3º, inciso I do Decreto nº 32/2020, passa a vigorar com a
seguinte redação:
Art. 3º - …
I –  farmácias  e  congêneres  destinados  a  fabricação  e  comercialização  de
produtos de higiene.
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Art.  5º – Fica acrescido parágrafo 1º ao artigo 3º do Decreto nº  32/2020,
renumerando-se  o  atual  parágrafo  primeiro  para  segundo,  com a  seguinte
redação:
Art. 3º - …
§ 1º  –  Fica  permitida  a  abertura  e  o  funcionamento  de  estabelecimentos
comerciais e de prestação de serviços indispensáveis para o atendimento das
atividades descritas no caput deste artigo.
Art. 6º – Revoga-se o inciso XIV do artigo 2º do Decreto 32/2020.
Art. 7º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

DECRETO 036/2020
ESTABELECE MEDIDAS A SEREM ADOTADAS PELO
TRANSPORTE COLETIVO URBANO PÚBLICO, PARA

ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE
IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO

CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO. 
Art. 1º Ficam estabelecidas novas medidas para os operadores do sistema de
mobilidade, em especial o transporte coletivo urbano para enfrentamento da
emergência de saúde da pandemia decorrente do novo Coronavírus (COVID-
19).
Art. 2º Para a efetiva atuação do Transporte Coletivo de Passageiros, assim
como para proteção da saúde dos trabalhadores do sistema, fica estabelecido
que  as  concessionárias  do  transporte  coletivo  deverão  adotar  as  seguintes
medidas:
I  –  Nos  horários  considerados  de  maior  demanda  ou  horários  de  “pico”,
deverão  as  concessionárias  estabelecer  procedimentos  que  garantam  um
maior número de ônibus para o transporte, a fim de evitar a superlotação nos
ônibus;
II – Fica autorizado às empresas concessionárias que, nos horários de menor
movimento  e  mediante  comprovação  oportuna,  diminuam,  o  número  de
ônibus em circulação;
III – Para fins do disposto no inciso I, fica determinado que os veículos de
transporte  de  passageiros  somente  poderão  ter  a  capacidade  máxima  de
passageiros  sentados,  sendo orientado  que não se  execute  o  transporte  de
passageiros em pé;
IV – Fica recomendado que o transporte e o acesso aos ônibus de pessoas
com mais de 65 (sessenta e cinco) anos de idade seja restringido;
V – É recomendando que as empresas evitem o transporte, quando possível,
de pessoas com reconhecidas e diagnosticadas doenças crônicas, às gestantes
e portadores de doenças imunossupressoras.
VI – Fica autorizado às empresas concessionárias a manutenção das tabelas
de transportes específicos nos finais de semana.
Art.  3º  –  Este  Decreto deverá  ser  afixado,  obrigatoriamente,  em todos os
ônibus em circulação no Município de Passo Fundo e nas garagens e locais de
circulação nas empresas concessionárias.
Art.  4º  -  As  medidas  previstas  neste  Decreto  poderão  ser  reavaliadas  a
qualquer momento, de acordo com a situação epidemiológica do Município;
Art. 5º . Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e terá validade
pelo  prazo  de  30  (trinta)  dias  e  será  publicado  no  endereço  eletrônico
www.pmpf.rs.gov.br, tendo em vista a inexistência de publicações oficiais no
Município de Passo Fundo.

DECRETO Nº 37/2020
DISPÕE SOBRE NOVAS MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO,
PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE

PÚBLICA DECORRENTE DO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE PASSO
FUNDO, EM COMPLEMENTAÇÃO AQUELAS JÁ ESTABELECIDAS

NOS DECRETOS MUNICIPAIS N.ºS 032/2020 E 035/2020, EM
ESPECIAL NOS SETORES DA INDÚSTRIA, CONSTRUÇÃO CIVIL E

OUTROS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Art.  1º  Fica  vedada  a  abertura  e  o  funcionamento  de  todos  os
estabelecimentos industriais, centros administrativos e similares, bem como
as atividades de construção civil.
§  1º  -  Fica  permitida  a  realização  de  obras  da  construção  civil  quando
realizadas para manutenção das atividades descritas no art. 3º deste Decreto,



assim  como  aquelas  cujas  atividades  estejam autorizadas  para  abertura  e
funcionamento definidas nos Decretos n.ºs 032/2020 e 035/2020.
§  2º  O  disposto  neste  artigo  não  se  aplica  às  atividades  internas  e
administrativas  dos  estabelecimentos  comerciais  e  industriais  para  a
manutenção e segurança, bem como à realização de transações comerciais por
meio de aplicativos, internet, telefone ou outros instrumentos similares e os
serviços de entrega de mercadorias (delivery).
§ 3º - Permite-se o funcionamento dos setores administrativos, desde que seja
realizado remoto e individualmente, sem atendimento ao público.
Art.  2º  -  Fica  vedada  a  realização  de  atividades  não  essenciais  para  o
funcionamento de Centros Administrativos, Centros de Distribuição e todos
aqueles  ambientes  similares,  anexos  às  indústrias  ou  qualquer  setor  de
serviços.
§ 1º  – Nos estabelecimentos definidos no caput  do artigo ficam mantidos
apenas  os  serviços  essenciais,  assim  considerados  aqueles  do  setor  de
Recursos  Humanos  –  RH,  Tecnologia  da  Informação  –  TI,  Folha  de
Pagamento,  Pagamento  e  Recebimento  de  Valores  e  aqueles  inerentes  à
própria atividade do estabelecimento.
§  2º  -  Os  estabelecimentos  definidos  no  caput  deverão  definir  equipes
mínimas  para  a  execução  dos  serviços  indicados  no  parágrafo  anterior,
devendo  ser  adotadas  todas  as  medidas  de  higienização  e  prevenção  ao
contágio  do  COVID-19,  assim  como  deve  ser  previsto  o  rodízio  de
trabalhadores, quando possível.
Art. 3º A proibição a que se refere o art. 1º deste Decreto não se aplica aos
seguintes estabelecimentos:
I - indústria na área da saúde;
II – indústrias alimentícias, de produtos perecíveis, de alimentação animal, de
higiene, limpeza, assepsia, e as que atendam os serviços de saúde;
III– lojas de venda de água mineral;
IV– padarias, ficando proibido o consumo de alimentos no local;
V– hotéis e motéis;
VI– serviços de processamentos de dados; 
VII – telemarketing;
VIII– óticas; 
IX – transportadoras;
X– produção de embalagens de papel, papelão, vidro e plástico;
XI – indústria de produtos farmoquímicos e farmacêuticos e de instrumentos
e materiais para uso médico e odontológico e de artigos ópticos;
XII–  fabricação  de  sabões,  detergentes,  produtos  de  limpeza,  cosméticos,
produtos de perfumaria e de higiene pessoal; 
XIII–  fabricação  de  equipamentos  e  acessórios  para  segurança  e  proteção
pessoal e profissional;
XIV – fabricação de combustíveis ou derivados, assim como aqueles insumos
essenciais para a produção de combustíveis e derivados;
Parágrafo Único. Fica vedado o funcionamento das áreas comuns dos hotéis e
todas as refeições devem ser servidas exclusivamente no quarto.
Art.  4º  As  atividades  e  os  estabelecimentos  comerciais,  industriais  e  de
serviços  que  tenham  regramento  específico  para  enfrentamento  da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo
Coronavírus (COVID-19) no Município de Passo Fundo em especial aquelas
excepcionadas nos Decretos n.ºs 032/2020 e 035/2020, não se enquadram na
presente vedação.
Art.  5º  Ficam excetuadas  as  atividades  e  os  estabelecimentos  comerciais,
industriais e de serviços de qualquer ramo quando da prestação de serviços
para o poder público federal, estadual e municipal.
Art.  6º  As  atividades  e  os  estabelecimentos  comerciais,  industriais  e  de
serviços que forem essenciais para o interesse público poderão ser excetuadas
por ato do Chefe do Poder Executivo a qualquer momento.
Art.  7º  -  Em  caso  de  descumprimento  aplicam-se,  cumulativamente,  as
penalidades de multa, interdição total da atividade e cassação de alvará de
localização  e  funcionamento,  assim  como  todas  aquelas  previstas  na
legislação  local  e  legislações  correlatas,  sem prejuízos  de  outras  sanções
administrativas, cíveis e penais.



Parágrafo único – A fiscalização do cumprimento do presente Decreto será
realizada  pelos  órgãos  competentes  da  Administração  Pública  Municipal,
devendo  ser  remetida  cópia  ao  Ministério  Público  Estadual,  Federal  e  do
Trabalho, Polícias Civil e Militar e Polícias Rodoviárias Estadual e Federal,
para  fins  de  acompanhamento  das  atividades  e  tomada  das  providências
necessárias, dentro de suas respectivas atribuições.
Art.  8º  -  As  medidas  previstas  neste  Decreto  poderão  ser  reavaliadas  a
qualquer momento, de acordo com a situação epidemiológica do Município.
Art. 9º - Fica revogado o inciso IV, do artigo 3º do Decreto n.º 035/2020, a
exceção  dos  serviços  de  mecânica  e  de  chapeação  para  atendimento  aos
serviços  cuja  autorização  está  estabelecida  neste  Decreto  e  nos  Decretos
números 032/2020 e 035/2020. 
Art.  10  -  Este  Decreto  entra  em vigor  na  data  de  sua  publicação  e  terá
validade  pelo  prazo  de  15  (quinze)  dias  e  será  publicado  no  endereço
eletrônico www.pmpf.rs.gov.br, tendo em vista a inexistência de publicações
oficiais no Município de Passo Fundo na data de sua publicação.

DECRETO Nº 38/2020
ALTERA O DECRETO Nº 32, DE 20 DE MARÇO DE 2020, QUE

“DECRETA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, DISPÕE SOBRE NOVAS
MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO, PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO

DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO
COVID-19 NO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO, ESTABELECE
LIMITAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DE DETERMINADAS

ATIVIDADES, ESTABELECE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS
ESSENCIAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

Art. 1º – Este Decreto altera o Decreto nº 32, de 20 de março de 2020, que
“DECRETA SITUAÇÃO  DE  EMERGÊNCIA,  DISPÕE  SOBRE  NOVAS
MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO, PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO DA
EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID-19 NO
MUNICÍPIO  DE  PASSO  FUNDO,  ESTABELECE  LIMITAÇÕES  DE
FUNCIONAMENTO  DE  DETERMINADAS  ATIVIDADES,
ESTABELECE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS ESSENCIAIS E DÁ
OUTRAS  PROVIDÊNCIAS”,  com  as  alterações  que  lhe  introduziu  o
Decreto 35/2020.
Art. 2º – O inciso I, do artigo 2º do Decreto nº 32/2020, com a redação que
lhe foi dada pelo Decreto nº 35/2020, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art.2º - ..
I  –  Agências  bancárias,  instituições  financeira  e  cooperativas  de  créditos,
pública  e  privadas,  permitido  o  atendimento  mediante  caixa  eletrônico,
aplicativos,  internet  e  qualquer  outro  meio  que  não  exige  o  atendimento
presencial  ao  público,  ressalvados  aqueles  referentes  aos  programas
destinados a aliviar as consequências econômicas do novo coronavírus, bem
como os atendimentos de pessoas com doenças graves.
Art.  3º  Em  caso  de  descumprimento  aplicam-se,  cumulativamente,  as
penalidades de multa, interdição total da atividade e cassação de alvará de
localização  e  funcionamento,  assim  como  todas  aquelas  previstas  na
legislação  local  e  legislações  correlatas,  sem prejuízos  de  outras  sanções
administrativas, cíveis e penais.
Parágrafo único – A fiscalização do cumprimento do presente Decreto será
realizada  pelos  órgãos  competentes  da  Administração  Pública  Municipal,
devendo  ser  remetida  cópia  ao  Ministério  Público  Estadual,  Federal  e  do
Trabalho, Polícias Civil e Milita e Polícias Rodoviárias Estadual e Federal,
para  fins  de  acompanhamento  das  atividades  e  tomada  das  providências
necessárias, dentro de suas respectivas atribuições.
Art.  4º  -  As  medidas  previstas  neste  Decreto  poderão  ser  reavaliadas  a
qualquer momento, de acordo com a situação epidemiológica do Município;
Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação no endereço
eletrônico www.pmpf.rs.gov.br, tendo em vista a inexistência de publicações
oficiais no Município de Passo Fundo na data de sua publicação.

DECRETO Nº 39/2020
ESTABELECE MEDIDAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PÚBLICOS ESSENCIAIS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO



PÚBLICA DIRETA PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA
CAUSADA PELO COVID 19 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º Fica autorizado a prestação de serviço extraordinário pelos servidores
públicos lotados nas seguintes secretarias:
I – Saúde;
II – Segurança Pública;
III – Transportes e Serviços Gerais;
IV - Cidadania e Assistência Social;
V – Obras.
§  1º  Os  serviços  previstos  no  “caput”  deste  artigo  ficam  limitados  até
máximo de 60 (sessenta) horas/mensais.
§2º  De  modo  a  comprovar  a  necessidade,  somente  poderão  solicitar  o
pagamento de horas extras, aqueles servidores que cumprirem a carga horária
semanal prevista em lei durante todo o mês da solicitação. 
§3º Fica facultado ao servidor, de acordo com a necessidade e conveniência
do  serviço,  compensar  os  horários  extraordinários  autorizados  por  este
Decreto,  num prazo  máximo  de  até  180  dias,  contados  da  realização  do
serviço.
Art.  2º  A realização dos serviços extraordinários  deverão  ser  analisados e
justificados, considerando a necessidade do serviço, pelos Secretários de cada
pasta.
Parágrafo único.  Caberá a cada Secretário a  fixação do número de horas,
observado o limite máximo estabelecido por este Decreto, necessários para o
cumprimento do serviço extraordinário.
Art.3º  Este  Decreto  entra  em vigor  na  data  de  sua  publicação  e  terá  sua
vigência pelo prazo de 60 dias, podendo ser prorrogado se necessário.

EDITAL Nº 20/2020
EDITAL DE NOMEAÇÃO – ATENÇÃO BÁSICA

Art. 1º NOMEAR o(a)(s) cidadã(o)(s) abaixo relacionado(a)(s), por meio da
Portaria nº 129/2020, para ocuparem o(s) cargo(s) indicado(s) do Quadro de
Servidores  Municipais,  criados  pela  Lei  Complementar  nº  427/2018,
conforme  Concurso  Público  Edital  nº  36/2019  e  Homologação  da
Classificação Final - Edital 91/2019, retificado pelo Edital 106/2019:
CARGO: ENFERMEIRO ATENÇÃO BÁSICA Classificação
JUCELIA MACHADO SOARES 44º
CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA                    Classificação
ROBERTA CRISTIANE NADAL CIAPPARINI BOLNER 16º
Art. 2º Os candidatos, quando em posse dos resultados dos exames médicos
exigidos (Relação no site www.pmpf.rs.gov.br/Servidor/Documento Ingresso
Estatutário  /  Exames)  deverão  agendar  pelo  fone  54-3313-7525  o  exame
admissional no Núcleo de Biometria, sito à Rua Uruguai, nº 760, para exames
de sanidade física e mental, por médico oficial do Município.
Art. 3º Preenchidos os requisitos para admissão e sendo considerado apto a
assumir  a  função,  conforme  exame  admissional,  o  candidato  deverá
comparecer  à  Coordenadoria  de  Recursos  Humanos,  na  Rua  Doutor  João
Freitas, nº 75, Prédio A, 2º andar, com os documentos e com a ficha registro
devidamente  preenchida,  conforme relação  no  site  (www.pmpf.rs.gov.br  >
Servidor  >  Documento  Ingresso  Estatutário),  em até  20  dias  da  data  de
publicação deste Edital, para viabilizar os procedimentos de posse.
Art. 4º A posse ocorrerá no prazo de 30 dias a contar da publicação deste
Edital, e a data será informada na data de entrega de documentos.
Art. 5º Fica anulado o Edital nº 08/2020,  publicado no dia 06/02/2020.

EDITAL Nº 23/2020
CHAMAMENTO PÚBLICO SIMPLIFICADO PARA A

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PROFISSIONAIS DA ÁREA
DA SAÚDE PARA ATUAR JUNTO À FRENTE DE COMBATE AO
CORONAVÍRUS (COVID-19) NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS.

Considerando  o  estabelecimento  do  estado  de  pandemia  pelo  Novo
Coronavírus (COVID-19) estabelecido pela Organização Mundial da Saúde e
o pedido para que os países redobrem o comprometimento contra a pandemia;
considerando a decretação do estado de calamidade pública no Estado do Rio
Grande do Sul e a expectativa no aumento significativo do número de casos;
considerando  os  casos  suspeitos  no  Município  de  Passo  Fundo  e  região;



considerando o fato do Município de Passo Fundo ser uma cidade de grande
fluxo de pessoas; considerando a previsão contida no artigo 5º, § 2º c/c art. 6º
da Constituição Federal; considerando as previsões constantes na Lei Federal
13.979/2020; considerando a edição dos Decretos Municipais nº 29/2020 a nº
39/2020  que  estabelecem  as  medidas  para  enfrentamento,  prevenção,
controle, contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública decorrente do
COVID-19 no  Município  de  Passo  Fundo/RS;  e,  considerando o  Decreto
Legislativo  nº  6  de  20/03/2020,  no  qual  o  Senado  Federal  reconheceu  a
ocorrência  do estado de calamidade pública,  nos termos da solicitação do
Presidente  da  República  encaminhada  por  meio  da  Mensagem  nº  93  de
18/03/2020; O MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO, pessoa jurídica de direito
público interno, através de seu Prefeito Municipal, Sr. LUCIANO PALMA
DE  AZEVEDO,  no  uso  de  suas  atribuições  legais,  à  vista  do  Processo
Administrativo  nº  2020/9347,  faz  saber  por  este  Edital,  que  realizará
CHAMAMENTO PÚBLICO  SIMPLIFICADO,  visando  a  contratação  por
tempo determinado de 48 (quarenta e oito) MÉDICOS, 24 (vinte e quatro)
ENFERMEIROS,  04  (quatro)  FARMACÊUTICOS e  48  (quarenta  e  oito)
TÉCNICOS  DE  ENFERMAGEM,  mais  cadastro  reserva  para  todas  as
funções, com registro em vigor nos seus respectivos Conselhos Profissionais,
para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público do
Município de Passo Fundo, no âmbito das considerações citadas acima e nos
termos do inciso IX do Art. 37 da Constituição Federal e Lei Orgânica do
Município.  O  Chamamento  Público  Simplificado  reger-se-á  sob  a
coordenação técnico-administrativa da Secretaria Municipal de Saúde, pelas
disposições  contidas  na  Legislação  acima  referida  e  com  o  seguinte
cronograma:
ATIVIDADES DATAS
Período de inscrições De 25 a 27 de março de 2020
Classificação preliminar 30 de março 2020
Prazo para Recurso da classificação preliminar 31 de março de 2020
Classificação final 1º de abril de 2020
1 – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 O Chamamento Público Simplificado destina-se ao provimento de vagas
de caráter temporário e formação de cadastro para as funções de 48 (quarenta
e  oito)  MÉDICOS,  24  (vinte  e  quatro)  ENFERMEIROS,  04  (quatro)
FARMACÊUTICOS  e  48  (quarenta  e  oito)  TÉCNICOS  DE
ENFERMAGEM, mais cadastro reserva para todas as funções,  com Curso
Superior  na  respectiva  área  do  cargo,  em Instituição  de  Ensino  Superior
reconhecido  ou  revalidado  pelo  MEC,  e  com  registro  em  vigor  no  seu
respectivo Conselho Profissional, para prestar atendimento nas unidades da
rede  pública  de  saúde  do  Município  de  Passo  Fundo/RS,  conforme  as
especificações contidas na tabela a seguir:



1.2 O número de profissionais da área da saúde contratados ficará limitado ao
necessário  para  o  cumprimento  de  uma  jornada  de  3.474  (três  mil,
quatrocentos e setenta e quatro) horas semanais, sendo que o total de vagas
poderá variar de acordo com a declaração de disponibilidade de horário dos
candidatos  a  ser  informado  no  momento  da  inscrição,  sendo  que  esta
disponibilidade deve ser para o turno diurno (7h às 13h ou 13h às 19h), com
jornadas de no máximo de 6h ou turno noturno (19h às 7h) com jornadas de
12h. A carga horária semanal máxima será de 42h.
Parágrafo único – Os candidatos selecionados, quando convocados, atuarão
nas unidades da rede pública  de saúde do Município de Passo Fundo/RS,
construídas ou adaptadas, com a finalidade de combater a ação do COVID-
19,  de  acordo  com o  interesse  e  a  necessidade  da  administração  pública
municipal.
1.3 A contratação será pelo período de 06 (seis) meses, a contar da assinatura
dos contratos, sendo que ao profissional contratado será adotado o regime de
trabalho com Contrato  Temporário,  com base no artigo  37,  inciso IX,  da
Constituição Federal.
Parágrafo  único  –  O  prazo  de  contratação  estabelecido  no  “caput”  desse
artigo poderá ser prorrogado por sucessivos períodos, conforme a necessidade
dos serviços e até a extinção do estado de pandemia do COVID-19.
1.4 A desistência parcial ou total por parte do candidato em relação à carga
horária, autoriza a Administração Municipal a chamar o próximo candidato,
observando  a  ordem de  classificação,  para  preencher  a  carga  horária  em
aberto.
2 – REMUNERAÇÃO
2.1  A remuneração  dos  profissionais  contratados  será  realizada  por  hora
trabalhada com o respectivo adicional, conforme tabela a seguir:



Parágrafo único – Aos profissionais da área da saúde, considerando a atuação
em linha de frente em combate  ao COVID-19, receberão,  além do salário
base, um adicional de:
a) 20% (vinte  por  cento)  quando cumprirem a jornada de segunda-feira  a
sexta-feira, no turno diurno;
b) 30% (trinta por cento) quando cumprirem a jornada de sábado a domingo,
no turno diurno;
c)  40%  (quarenta  por  cento)  quando  cumprirem  a  jornada  de  sábado  a
domingo, no turno noturno.
2.2  Os  valores  previstos  tabela  do  subitem  2.1  serão  reajustados,  se
necessário, na mesma época e nos mesmos índices concedidos aos servidores
públicos municipais a título de revisão geral.
Parágrafo  único  –  Os  profissionais  contratados  não  perceberão  vale-
transporte e vale-refeição.
3 – DAS INSCRIÇÕES
3.1  A  inscrição  do  candidato  implicará  o  conhecimento  das  presentes
disposições  e  a  tácita  aceitação  das  condições  do  Chamamento  Público
Simplificado,  tais  como se acham estabelecidas neste  edital  e  nas  normas
legais  pertinentes,  bem  como  em  eventuais  aditamentos  comunicados  e
instruções  específicas  para  a  realização  do  certame,  acerca  das  quais  não
poderá alegar desconhecimento.
3.2 São requisitos para a inscrição:
3.2.1 Ser brasileiro(a), nato ou naturalizado(a), de acordo com o que dispõe o
artigo 12 da Constituição Federal de 1988;
3.2.2 Apresentar currículo documentado;
3.2.3 Apresentar comprovante de estar quite com as obrigações eleitorais;
3.2.4 Apresentar comprovante de quitação com as obrigações militares (esta
última para os candidatos do sexo masculino);
3.2.5 Não se enquadrar no grupo de risco do COVID-19.
3.3  As  inscrições  deverão  ser  realizadas,  exclusivamente,  por  meio  do
endereço  eletrônico  www.pmpf.rs.gov.br  no  ícone  “CHAMAMENTO
PÚBLICO SIMPLIFICADO” mediante  o preenchimento do formulário de
inscrição e do envio da documentação exigida em formato .pdf, no período de
25 a 27 de março de 2020, incluindo-se o primeiro e o último dia do prazo,
das 09h às 11h e das 14h às 16h;
Parágrafo único – Os documentos necessários para a inscrição ser efetivada
de forma satisfatória são:
a) documento de identificação (Registro Geral, Cadastro de Pessoa Física ou
Carteira Nacional de Habilitação);
b) diploma do Curso Superior na respectiva área do cargo, em Instituição de
Ensino Superior reconhecido ou revalidado pelo MEC; e
c) Registro, em vigor, no seu respectivo Conselho Profissional competente.



3.4 Não será admitida a inserção de qualquer documentação posteriormente
ao ato da inscrição;
3.5 O comprovante de inscrição validada,  enviada ao candidato no ato de
recebimento  do  e-mail  com  os  documentos,  será  prova  da  entrega  dos
documentos e a realização da inscrição pelo candidato;
3.6 Na inscrição deve constar, obrigatoriamente, telefone, endereço e e-mail
atualizados,  que  serão  utilizados  para  os  contatos  posteriores  com  os
interessados;
3.7 Em nenhum caso será aceita inscrição por via que não seja o envio por
meio do endereço eletrônico;
3.8  Em atenção  à  Lei  Municipal  nº  3.951/2002,  o  candidato  portador  de
deficiência  física  deverá  no  ato  da  inscrição  declarar-se  pessoa  com
deficiência e apresentar atestado médico expedido há no máximo 06 (seis)
meses que comprove a deficiência alegada com expressa referência ao código
correspondente  da  Classificação  Internacional  de  Doenças  (CID)  e,
posteriormente,  no  caso  de  ser  contratado,  deverá  submeter-se  à  perícia
médica realizada por médico da Biometria, o qual verificará sua qualificação
como pessoa com deficiência ou não, o grau de deficiência, e se ela permite o
exercício da função;
3.8.1 Quando no ato da inscrição o candidato não declarar  a condição de
portador de deficiência, não será assim considerado e não concorrerá às vagas
reservadas,  disputando  apenas  as  de  ampla  concorrência.  Na  hipótese  do
candidato selecionado para contratação for reprovado na perícia médica junto
à  Biometria  seja  pela  não  comprovação  da  deficiência  ou  ausência  de
condições para desempenho da função,  acarretará a perda do direito de se
submeter ao pleito concorrencial atinente às vagas reservadas aos candidatos
em tais condições;
3.8.2  O  candidato  que  se  declarar  na  ficha  de  inscrição  pessoa  com
deficiência, se aprovado na seleção, figurará em duas listagens, na primeira, a
qual conterá a classificação de todos os candidatos, inclusive das pessoas com
deficiência e, na segunda, somente a classificação destes últimos;
3.8.3  As  vagas  reservadas  às  pessoas  com  deficiência  que  não  forem
preenchidas  por  falta  de  candidatos  na  seleção  ou  reprovação  na  perícia
médica pela não comprovação da deficiência ou ausência de condições para
desempenho da função serão ocupadas pelos demais selecionados, observada
a ordem geral de classificação.
4 – DO PROCEDIMENTO (TODO ITEM NOVO PARA SIMPLIFICAR O
PROCESSO E DIMINUIR O PRAZO PARA INÍCIO DA CONTRATAÇÃO)
4.1  A seleção  se  dará  através  da  avaliação  dos  documentos  enviados  no
momento da inscrição;
4.2 A classificação se dará através da ordem de recebimento das inscrições
pela Secretaria Municipal de Saúde;
4.3 A publicação da Classificação Preliminar dos candidatos será feita no dia
30 de março de 2020, conforme a ordem de classificação dos mesmos. E a
data  de  31  de  março  de  2020  será  para  a  interposição  de  recursos,  que
deverão ser enviados no endereço eletrônico seletivosms@pmpf.rs.gov.br, das
09h às 11h e das 14h às 16h;
4.4 O resultado final do Chamamento Público Simplificado, com a respectiva
classificação final dos candidatos acontecerá no dia 1º de abril de 2020, no
site  www.pmpf.rs.gov.br  e  no  órgão  de  imprensa  responsável  pelas
publicações oficiais do Município (Jornal O Nacional);
4.5 Os atos sequentes a este edital serão publicados no jornal local onde são
publicados os atos oficiais, no site www.pmpf.rs.gov.br.
4.6  É  de  inteira  responsabilidade  do  candidato  o  acompanhamento  das
publicações referentes ao presente Chamamento Público Simplificado.
5 – DA ADMISSÃO
5.1  Os  classificados  serão  chamados,  por  meio  de  edital,  o  qual  será
publicado no jornal local e no site da Prefeitura de Passo Fundo, obedecida a
ordem decrescente de classificação, e terão o prazo de até 02 (dois) dias úteis
para  se  apresentarem  junto  à  Coordenadoria  de  Recursos  Humanos  da
Prefeitura de Passo Fundo, e comprovarem os documentos necessários para
assumir a vaga;
5.2 Serão requisitos e documentos necessários para admissão:



a) Documento de Identidade ou CNH e CPF (original e cópia); 
b) Comprovante de residência;
c) Título de eleitor e comprovante da última eleição;
d)  Ser  brasileiro  ou  gozar  das  prerrogativas  contidas  no  Art.  12  da
Constituição Federal;
e) Possuir a escolaridade exigida para a função pública;
f) Estar em dia com as obrigações eleitorais;
g) Não registrar antecedentes criminais, achando-se em pleno gozo de seus
direitos civis e políticos (Folhas corridas judicial e policial), de acordo com
Art. 12 da Constituição Federal;
h) Estar regularizada a situação com o serviço militar (candidatos do sexo
masculino);
i) Conhecer e estar de acordo com as exigências contidas neste edital;
J) Ser considerado apto no exame de sanidade física e mental, por médico
oficial do Município;
k)  Apresentar  declaração  de  que  ocupa  ou  não  outro  cargo,  emprego  ou
função pública, bem como aposentadoria, incompatível com a nomeação;
l) Apresentar Declaração de Bens e Valores de acordo com o artigo 13 da Lei
n. 8.429 de 1992 ou última declaração do IRPF;
m) Ser aprovado no Chamamento Público Simplificado em que se inscreveu;
n)  Comprovar  habilitação  legal  para  o  exercício  da  profissão  inerente  à
Função Pública a ser assumida,  inclusive com a apresentação do revalida,
quando for o caso.
o) 1 foto 3x4 recente;
p) Certidão de nascimento ou casamento
q) PIS/PASEP
r) Certidão de nascimento e carteira de vacinação de filhos menores de 18
anos;
s) Carteira de vacinação do candidato (hepatite B, tétano e gripe).
5.3 É facultado ao candidato aprovado, quando chamado para admissão, optar
pelo deslocamento para o final da lista de aprovados;
5.4 Serão considerados desistentes do Chamamento Público Simplificado, os
candidatos  que  não  comparecerem  quando  chamados  pelo  edital  para
assumirem a vaga;
5.5 No silêncio do candidato será aplicado o disposto neste edital.
6 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
6.1 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de
todos  os  atos  e  comunicados  referentes  a  este  Chamamento  Público
Simplificado  junto  ao site  da  Prefeitura  de  Passo Fundo,  bem como pelo
órgão de imprensa responsável pelas publicações oficiais do Município;
6.2 A aprovação no Chamamento Público Simplificado gera para o candidato
apenas a expectativa de direito de contratação. O Município de Passo Fundo
reserva-se o direito de proceder às contratações conforme a necessidade do
serviço;
6.3 A convocação dos candidatos para contratação será realizada de acordo
com a necessidade do serviço, observando-se a ordem de classificação;
6.4 O Chefe do Poder Executivo Municipal poderá, a seu critério, antes da
homologação,  suspender,  revogar  ou  invalidar  o  Chamamento  Público
Simplificado,  desde  que  devidamente  fundamentado,  não  assistindo  aos
candidatos direito à reclamação de qualquer natureza;
6.5 O resultado do Chamamento Público Simplificado será homologado pelo
Chefe do Poder Executivo Municipal;
6.6 Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Saúde,
pela Procuradoria Geral do Município e pela Secretaria de Administração.

PORTARIAS
383 – Nomeia aprovados em concurso público, conforme Edital 20/2020.
387 - TORNA SEM EFEITO a nomeação do(s) aprovados(s) em Concurso
Público  abaixo  relacionado(s),  conforme  Portaria  nº  129/2020 e  Edital  nº
09/2020, tendo em vista não ter(em) tomado posse no cargo: Karla Cristina
Viana  Pereira,  Enfermeiro  Atenç.  Básica,  42º;  Thais  Marques  da  Costa,
Médico  Atenção  Básica,  15º,   Priscila  Lesly  Perlas  Condori,  Cirurgião
Dentista, 15º. RETIFICA a Portaria nº 128/2020, onde se lê: “EXCLUIR o(a)
(s)  cidadã(o)(s)  abaixo  relacionado(a)(s),  da  portaria  nº  2.462/2019,  pelo



motivo de não comparecimento ou postergação”,  leia-se:  “TORNAR SEM
EFEITO  a  nomeação  do(s)  aprovados(s)  em  Concurso  Público  abaixo
relacionado(s), conforme Portaria nº 2.462/2019 e Edital nº 110/2019, tendo
em vista  não  ter(em)  tomado  posse  no  cargo”,  permanecendo  as  demais
disposições.
389  –  Nomeia  Comissão  de  Avaliação  dos  Planos  de  Trabalho  do
Chamamento Público, objeto do processo 2019/27248.
398 – Nomeia CC's a/c 16/03/2020: Elem Rabelo Duarte Vaz, CCD-2, SMS;
Lisandra Zancanaro, CCD-1, SMS; Itamar Antonio Garbins, CCD-1, SEAD;
Marlon dos Santos Vieira, CCD-1, Seplan; Angelica Pulga da Silva, CCD-1,
SME;  Volmir  Carlos  Telecken,  CC-1,  SEDEC.  Altera  CC  Andre  Luis
Rodrigues  dos  Santos,  CCD-1,  SEAD  passa  para  CCD-1,  SMS,  a/c
16/03/2020.
408 –  Concede  redução  de  CHS em 50% a  Luciana  Correa  Zanette,  a/c
01/03/2020.
409  –  Altera  a  Portaria  1548/2015  e  nomeia  integrantes  do  Conselho
Municipal da Criança e do Adolescente, em substituição.
432 – Exonera  CC: Valesca Cristine Deczka Morsch,  CCD-1,  Seplan,  a/c
18/03/2020.
443  –  Relota  Elzephir  Rocha  da  Silva,  da  SEDEC  para  SMAM,  a/c
19/03/2020.
445  –  Designa  Nharam  Vieira  de  Carvalho  para  Sec.  de  Transportes  e
Serviços  Gerais,  em  substituição  ao  titular  afastado  por  14  dias  a/c
18/03/2020, conforme Decreto 28/2020.
446 – Revoga FG: Marianne Marini, FG-3, SMS, a/c 18/03/2020. Designa
FG: Michelle Souto, FG-3, SMS, a/c 18/03/2020.
451 – Designa José Fernando Sachetti para Sec. Do Gabinete, em substituição
ao titular afastado a contar de 19/03/2020, em função do Decreto 31/2020.
452  –  Designa  Jeanete  Basso  para  função  de  Sec.  De  Educação,  em
substituição ao titular, afastado por 14 dias a/c 19/03/2020, conforme Decreto
29/2020.
453  –  Relota  Fabio  Vidal  Pinheiro  Del  Duca  da  SEF  para  SMS,  a/c
18/03/2020, em permuta a Lucia Carmen Waskievicz Werka.
456 – Averna na ficha func. De Francieli Ceccon Pinheiro, o tempo de serviço
público de 01A, 11M e 17D.
458  –  Revoga  ad.  Insalubridade  20%  de  Daniela  da  Silva  Dias,  a/c
01/02/2020.
463 – Revoga Port. 255/2020, tornando sem efeito a exoneração de Maria de
Lourdes Secorun Inacio, CCD-2, SMAM.

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


