
LEI N° 5342, DE 16 DE AGOSTO DE 2018.
(Do Poder Executivo)

AUTORIZA CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS, POR
EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, EM VIRTUDE DA

CONTINUIDADE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE
URGÊNCIA - SAMU 192, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE PASSO

FUNDO.
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 o Município de Passo Fundo autorizado a contratar, em caráter
temporário  e  emergencial,  para  fins  de  excepcional  interesse  público,  nos
termos  do  artigo  37,  inciso  IX  da  Constituição  Federal,  tendo  em vista  a
continuidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192, os
profissionais devidamente habilitados a seguir descritos, com os respectivos,
número de vagas e vencimentos:
PROFISSIONAIS                                            VAGAS VENCIMENTO
TÉCNICO EM ENFERMAGEM - SAMU 06     R$ 1.817,89
MOTORISTA DO SAMU                      06     R$ 1.727,00
§1º  Os contratados desempenharão suas atribuições em turno de 12 (doze)
horas ininterruptas por 36 (trinta e seis) de descanso.
§ 2º Os valores previstos neste artigo, serão reajustados nas mesmas épocas e
nos mesmos índices concedidos aos servidores públicos municipais a título de
revisão geral.
Art. 2º 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.  3º  O recrutamento  dos  profissionais  será  mediante  processo  seletivo
simplificado sujeito à ampla divulgação, inclusive através de jornais locais,
prescindindo do concurso.
Parágrafo único. No processo seletivo deverão ser observados os critérios para
seleção exigidos conforme nota técnica da Secretaria Estadual de Saúde.
Art.  4º  Aos  profissionais  contratados  nos  termos  desta  Lei  será  adotado
regime administrativo/estatutário.
Art. 5º  Aplica-se ao pessoal contratado nos termos desta Lei o disposto nos
arts. 49; 76; 77 a 86; 89; 107 a 112; 113; 114 a 119; 177; 178, incisos I a XIII,
XV e XVII a XXIII; 184, incisos I a V, § 1º a 3º; 185 a 187; 190 a 193; 196 a
198; 200 a 203; 205; 206; 209 a 247 da Lei Complementar nº 203, de 04 de
julho de 2008.
§ 1º 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 I, grau A, da tabela de vencimento dos cargos de nível básico
do Quadro de Funcionários Públicos Municipais de Passo Fundo.
§  2º  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.
§  3º  O direito  do adicional  de insalubridade cessará  com a eliminação  ou
neutralização do risco a sua saúde ou integridade física.
§ 4º 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.



§ 5º Será concedida 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.  6º  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. 7º O contrato firmado de acordo com esta Lei, extinguir-se-á, sem direito
a outras indenizações, nos seguintes casos:
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;
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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;
IX  -  quando da  contratação  dos  profissionais  aprovados  em nova  seleção
pública, realizada com base nesta Lei.
§ 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, VIII ou IX 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.
§ 4º Ocorrendo a extinção do contrato por iniciativa da Administração Pública
Municipal,  decorrente  de  conveniência  administrativa,  será  devido  ao
contratado uma indenização correspondente a um mês do vencimento básico.
Art.  8º  Fica prorrogada,  pelo prazo de 90(noventa)  dias a contratação dos
profissionais selecionados e admitidos com base na Lei Municipal nº 5.135 de
26 de junho de 2015.
Parágrafo único. Poderá o Município rescindir unilateralmente e sem direito a
qualquer  indenização  os  contratos  decorrentes  desta  prorrogação  após  a
conclusão do processo seletivo a que se refere esta Lei.
Art.  9º  As  despesas  decorrentes  das  contratações  correrão  por  conta  das
dotações  orçamentárias  específicas  da  Secretaria  de  Saúde  e  repasses  do
Ministério  da  Saúde e  da  Secretaria  Estadual  de  Saúde do  Estado do  Rio
Grande do Sul.
Art.10.  Esta  Lei  entra  em vigor  na  data  de  sua publicação,  surtindo  seus
efeitos a contar de 20 de julho de 2018.



LEI N° 5343, DE 16 DE AGOSTO DE 2018.
(Do Poder Executivo)

ALTERA O INCISO I DO PARÁGRAFO 3º DO ARTIGO 1º DA LEI
MUNICIPAL Nº 5.246, DE 27 DE ABRIL DE 2017, QUE “AUTORIZA

O PODER EXECUTIVO A CELEBRAR CONTRATO DE
CONCESSÃO DE USO DE BEM IMÓVEL PÚBLICO COM O

AEROCLUBE DE PASSO FUNDO.
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  -  Esta  Lei  altera  o  inciso  I  do  parágrafo  3º  do  artigo  1º  da  Lei
Municipal nº 5.246,  de 27 de abril  de 2017,  que “AUTORIZA O PODER
EXECUTIVO A CELEBRAR CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO DE
BEM IMÓVEL PÚBLICO COM O AEROCLUBE DE PASSO FUNDO”.
Art. 2º - O inciso I, do parágrafo 3º, do artigo 1º da Lei Municipal nº 5.246, de
27 de abril de 2017,  passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 1º…
....
§3º - …
I - obter junto à União, por meio da Secretaria de Avião Civil - Departamento
de Outorgas, o Termo de Outorga para exploração de Aeródromo Aeroclube
de Passo Fundo, até 31 de dezembro de 2018, admitida prorrogação, por prazo
a ser definido pelo Poder Concedente, mediante justificativa, se assim restar
demonstrada sua necessidade para a conclusão do procedimento de outorga
perante os órgãos anuentes.
...
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

COMUNICADO

O  PODER  EXECUTIVO  MUNICIPAL  DE  PASSO  FUNDO,  EM
ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº 9.452, DE 20 DE MARÇO DE
1997,  INFORMA  AOS  PARTIDOS  POLÍTICOS,  SINDICATOS  E
ASSOCIAÇÕES, O RECEBIMENTO DOS SEGUINTES RECURSOS:
MÊS: JULHO 2018

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTA R$
TRANSPORTE ESCOLAR UNIÃO 6.765,65
PROGRAMA NAC. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 176.612,60
SALÁRIO EDUCAÇÃO 460.264,48
PROINFANCIA CONST. EMEI SANTA MARIA 52.538,26
TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL       530.059,01

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTA R$
CONVIVÊNCIA E FORT. DE VINC. 35.000,00
BOLSA FAMÍLIA IGD BF 18586,02
CENTRO DE REF. ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS 48.000,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTA R$
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 55.770,00
FARMÁCIA BÁSICA  APOIO 91.976,07
PROG. AIDS/HEPATITES VIRAIS 23.174,22
PAB FIXO 395.596,00
PAB- VARIAVEL 76.590,00
SERV. ATEND.  – SAMU 13.135,00
TETO  VIG. SAÚDE 91.740,36
TETO ALTA MÉDIA COMPLEXIDADE 266.996,25

JOÃO PEDRO NUNES
                  -Vice-Prefeito no exercício do cargo de Prefeito Municipal

Marlise Lamaison Soares 
 Sec. de Administração
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