
Aviso de Licitação
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO nº  025/2020.  Objeto: Aquisição de
mobiliários,  eletrodomésticos  e  brinquedos.  Abertura:  28/04/2020  às  14
horas.  Modalidade:  PREGÃO  ELETRÔNICO  nº  027/2020.  Objeto:
Aquisição de medicamentos. Abertura: 13/04/2020 às 8 horas. Modalidade:
PREGÃO ELETRÔNICO nº 029/2020. Objeto: Aquisição de água mineral.
Abertura: 15/04/2020 às 14 horas. Os Editais encontram-se disponíveis nos
sites www.portaldecompraspublicas.com.br e 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 sanciona e promulga as seguintes Leis:

LEI COMPLEMENTAR N° 456, DE 25 DE MARÇO DE 2020.
(Do Poder Executivo Municipal)

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE PASSO
FUNDO À RECEBER SERVIDOR EM CEDÊNCIA DO MUNICÍPIO

DE ERNESTINA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Art. 1º Fica autorizado o Poder Executivo do Município de Passo Fundo a
receber em cedência do Município de Ernestina um servidor público,  para
exercer as atribuições do cargo efetivo de motorista, carga horária semanal de
40 horas.
Art. 2º O prazo de vigência da cedência autorizada será de 12 (doze) meses,
prorrogáveis até o limite de 48 (quarenta e oito) meses.
Parágrafo  único.  A  cedência  poderá  ser  sobrestada  a  qualquer  tempo,
mediante  manifestação  de  quaisquer  das  partes,  inclusive  do  servidor
interessado.
Art. 3º A cedência de que trata esta Lei será realizada com ônus para Poder
Executivo do Município de Passo Fundo.
Art. 4º Para a consecução da finalidade desta Lei será firmado o termo de
cedência. 
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

LEI COMPLEMENTAR N° 457, DE 25 DE MARÇO DE 2020.
(Do Poder Executivo Municipal)

ALTERA A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DAS SECRETARIAS
DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DE FINANÇAS E DÁ

OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Art. 1º Esta Lei altera a estrutura administrativa da Secretaria de Finanças e
da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. 
Art.  2º  O  inciso  I  do  artigo  19  da  Lei  Complementar  nº  165,  de  25  de
setembro de 2006 passa a vigorar acrescido da alínea "d",  com a seguinte
redação: 
Art.19. [...] 
I - [...] 
d) Coordenadoria de Fiscalização e Licenciamento:
d.1. Núcleo de Fiscalização;
d.2. Núcleo de Licenciamento. 
Art. 3º O art. 8º da Lei Municipal nº 4.378, de 10 de janeiro de 2007, passa a
vigorar acrescido do inciso III, com a seguinte redação: 
Art.8º [...] 
III - Coordenadoria de Fiscalização e Licenciamento: coordena as atividades
de fiscalização e licenciamento de alvarás de localização e funcionamento;
autorizações para comércio em vias públicas; autorizações para realização de
eventos e fiscalizações diversas; orienta e auxilia os respectivos Núcleos na
execução das competências atribuídas; 
a) Núcleo de Fiscalização: verificação de denúncias; fiscalização de alvarás
de localização e funcionamento; fiscalização do comércio ambulante em vias
públicas;  lavratura  de  autos  de  infração;  apreensão  de  mercadorias
irregulares;  destruição  de  mercadorias  apreendidas  e/ou  doações  das
mercadorias,  após  o  prazo  legal;  fiscalização  em eventos,  festas,  feiras  e
shows;  intimações para apresentação de documentos; verificações no local
em  processos  de  alvarás  e  autorizações;  fiscalização  de  estabelecimentos
bancários  conforme  as  Leis  nº  3.467/99,  3.384/98,  3.424/98,fiscalização
noturna  em  bares,  boates  e  outros  estabelecimentos  noturnos  em  geral,
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inclusive com averiguação de comércio de bebidas alcoólicas para menores;
interdições  de  estabelecimentos  por  Decreto,  ou  preventivas;  fiscalizações
conjuntas com o Ministério Público, Brigada Militar, Conselho Tutelar, dentre
outros; entrega de notificações; 
b) Núcleo de Licenciamento: análise e andamento em processos de inscrição
de  atividades  no  Cadastro  Municipal  de  Contribuintes  de  Alvarás  de
Localização  e  Funcionamento;  análise  de  autorização  para  realização  de
eventos,  festas,  shows  e  feiras;  análise  de  processos  de  autorização  de
comércio  ambulante;  controle  do  comércio  de  cola  tóxica;  expedição  de
autorizações e licenças; atendimento ao público (requerentes de alvarás ou
denunciantes);  emissão  e  entrega  de  alvarás;  emissão  de  notificações  de
indeferimento, quando for o caso; renovações de alvarás. 
Art. 4º O art. 7º da Lei Municipal nº 4.378, de 10 de janeiro de 2007, passa a
vigorar acrescido do inciso VIII, com a seguinte redação: 
Art.7º [...] 
VIII  -  Coordenadoria  de  Planejamento  e  Programação  Orçamentária:
coordena  a  elaboração  do  Plano  Plurianual,  da  Lei  de  Diretrizes
Orçamentárias, e dos orçamento anuais; controle da execução orçamentária e
também  realiza  estudos  e  estabelece  normas  objetivando  o  progressivo
aperfeiçoamento  dos  Chave  de  Autenticação:  90B066DD
0007DA2C60009100278503AAC00187E7  processos  e  padrões
orçamentários;  orienta  e  auxilia  os  respectivos  Núcleos  na  execução  das
competências atribuídas; 
a) Núcleo de Estudos Econômicos e  Sociais  e  Planejamento Estratégico -
PPA: elabora diagnósticos globais e setoriais e monta cenários de médio e
longo prazos, visando à definição de diretrizes dos planos e programas de
ações governamentais; coordena, elabora, avalia e revisa o Plano Plurianual,
visando  atingir  as  metas  de  desenvolvimento  do  Município;  coordena  a
elaboração das programações setoriais específicas e o processo de elaboração
dos  relatórios  de  atividades  do  Poder  Executivo;  acompanha  e  avalia  a
execução dos programas setoriais dos órgãos da Administração Municipal;
coordena  o  processo  de  elaboração  dos  relatórios  de  atividades  do  Poder
Executivo  e  das  mensagens  a  serem encaminhadas  ao  Poder  Legislativo;
estuda e avalia as normas orçamentárias relativas ao PPA; 
b) Núcleo de Programação e Controle Orçamentário: participa da elaboração
do PPA, LDO e LOA; coordena a execução orçamentária visando à abertura
de créditos adicionais e alterações da LOA; controla a execução orçamentária
visando o cumprimento das metas estabelecidas na LDO e na LOA; coordena
e  elabora  estudos  de  impactos  orçamentários  e  financeiros;  controla  e
execução orçamentária realizada e o alcance das metas estabelecidas; estuda e
avalia as normas orçamentárias relativas à execução da receita e da despesa. 
Art. 5º Revoga-se a alínea "c" do inciso IV do art. 18 da Lei Complementar nº
165, de 25 de setembro de 2006 e o inciso III do art. 6º da Lei Municipal nº
4.378, de 10 de janeiro de 2007. 
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

LEI N°5.481, DE 26 DE MARÇO DE 2020.
(Do Poder Executivo Municipal)

“REVOGA A LEI MUNICIPAL N° 5252, DE 19 DE MAIO DE 2017,
QUE DESAFETA IMÓVEL PÚBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO
INDUSTRIAL INVERNADINHA , AUTORIZA DOAÇÃO DA ÁREA E
CONCEDE  INCENTIVOS FISCAIS E ECONÔMICOS À EMPRESA

CMF PARTICIPAÇÕES , INDÚSTRIA, COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÕES DE RESINAS FLEXÍVEIS LTDA, COM BASE

NAS LEIS N° 3.276/97, 3.340/98 E 4.360/06.”
Art.  1º Fica revogada a Lei  Municipal n° 5.252,  de 19 de maio de 2017,
devido à inexecução da finalidade determinada pelo artigo 3° da referida Lei.
Art. 2º  O imóvel público retorna a sua destinação de uso dominial.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

LEI N° 5.482, DE 25 DE MARÇO DE 2020.
(Do Poder Executivo Municipal)

DISPÕE SOBRE A REVISÃO GERAL ANUAL 2020 DOS
VENCIMENTOS, SALÁRIOS, PROVENTOS, PENSÕES, DIÁRIAS,

FUNÇÕES GRATIFICADAS E VALE- ALIMENTAÇÃO DOS



SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL, CONFORME

ESPECIFICA.
Art.  1º Esta Lei estabelece o índice da revisão geral anual,  de que trata o
inciso  X,  parte  final,  do  Art.  37  da  Constituição  Federal  aplicável  aos
vencimentos,  salários,  proventos,  pensões,  diárias,  funções  gratificadas  e
vale-alimentação dos servidores públicos municipais da Administração direta,
Autárquica e Fundacional, nos termos que especifica. 
Art. 2º Os valores dos padrões de vencimentos, salários, funções gratificadas,
vantagens, diárias, proventos e pensões não vinculadas a outros índices, dos
servidores  públicos  municipais  da  Administração  direta,  Autárquica  e
Fundacional ficam revisados em 4,01% (quatro vírgula zero um por cento).
§1º O índice de reajuste previsto no 'caput' deste artigo corresponde à revisão
geral  para  reposição  das  perdas  inflacionárias  ocorridas  no  período  de
março/2019 a fevereiro/2020, utilizando-se como fator de correção o Índice
Nacional  de  Preços  ao  Consumidor  Amplo  -  IPCA/IBGE  acumulado  no
período, conforme informações do Banco Central do Brasil. §2º O índice a
que se refere o art. 2º desta Lei, será concedido a contar de 1º de março de
2020. 
Art. 3º Aos membros do magistério público municipal cujos vencimentos não
atingirem o valor estabelecido para o piso salarial profissional do magistério
público, na forma estabelecida no artigo 2º, §1º da Lei Federal nº 11.738, de
16 de julho de 2008, considerada a proporcionalidade do valor em razão da
respectiva  jornada  de  trabalho,  fica  instituída,  quando  couber,  parcela
completiva  individual  sobre  a  qual  não  incidirá  quaisquer  vantagens,
correspondente a diferença a menor, apurada entre a remuneração bruta e o
valor  do  piso  nacional  fixado  para  o  ano  de  2020,  através  da  Portaria
Interministerial divulgada pelo MEC/MF. 
Parágrafo  único.  Para  efeitos  desta  Lei,  considera-se  remuneração bruta  o
vencimento  do  cargo  ocupado  pelo  servidor,  acrescido  das  vantagens
pecuniárias,  excluídas as quantias mensais  percebidas a título de ajuda de
custo e diárias, abono família e terço pelo gozo de férias. 
Art.  4º  O  vale-alimentação  dos  servidores  públicos  municipais  da
Administração direta e indireta será reajustado em 4,01% (quatro vírgula zero
um por cento), a contar de 1º de março de 2020.
Art.  5º  As  despesas  decorrentes  desta  Lei  correrão  à  conta  das  dotações
próprias do orçamento do Município. 
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus
efeitos a 01 de março de 2020.

LEI N° 5.483, DE 25 DE MARÇO DE 2020.
(Da Mesa Diretora)

ESTABELECE ÍNDICE DE REVISÃO GERAL ANUAL DOS
VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES, AUXÍLIOS, ABONOS,
DIÁRIAS, VERBAS, PROVENTOS, PENSÕES, FUNÇÕES
GRATIFICADAS E DEMAIS VANTAGENS E PARCELAS

PECUNIÁRIAS E ESTIPENDIAIS, REMUNERATÓRIAS E
INDENIZATÓRIAS, INCORPORADAS OU NÃO, PERCEBIDAS OU

DEVIDAS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER
LEGISLATIVO DE PASSO FUNDO, INCLUÍDO O AUXÍLIO

ALIMENTAÇÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
Art.  1º  Esta  Lei  estabelece índice  de  revisão  geral  anual  dos valores  dos
padrões  de  vencimento,  gratificações,  auxílios,  abonos,  diárias,  verbas,
proventos,  pensões,  funções  gratificadas  e  demais  vantagens  e  parcelas
pecuniárias e estipendiais, remuneratórias e indenizatórias, incorporadas ou
não, percebidas ou devidas aos servidores públicos do Poder Legislativo de
Passo Fundo, inclusive o valor diário do auxílio alimentação, no âmbito da
Câmara Municipal. 
Art.  2º  Os  valores  dos  padrões  de  vencimentos,  gratificações,  auxílios,
abonos, diárias, verbas, proventos, pensões, vales, funções gratificadas e das
demais  vantagens  e  parcelas  pecuniárias  e  estipendiais,  remuneratórias  e
indenizatórias,  incorporadas ou não,  percebidas ou devidas  aos servidores
públicos do Poder Legislativo, ficam revisados em 4,01% (quatro vírgula zero
um por cento) a partir de 1º de março de 2020. 



Art. 3º O valor diário do auxílio alimentação devido aos servidores públicos
do Poder Legislativo Municipal fica revisado em 4,01% (quatro vírgula zero
um por cento), a partir de 1º de março de 2020. 
Art.  4º  As  despesas  decorrentes  desta  Lei  correrão  à  conta  das  dotações
orçamentárias para gastos com pessoal e com o programa de alimentação dos
servidores públicos municipais da Câmara de Vereadores de Passo Fundo. 
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos
a partir de 1º de março de 2020.

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


