
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO
PORTARIAS 
71- Torna sem efeito nom. de RUDIMAR DOS SANTOS cte. na port. 
28/13
86-  Promove  retif.  Na  port.  47/13  qto  nom.  de  CC  da  PGM: 
ROBERTO  ARIOTTI  –  CC  Assessor  Superior,  GIOVANA 
DEMARCHI-  CC Assessor  Superior,  LUCIA HELENA BROTTO- 
CC Assessor Superior, JOSSANA FORNARI- CC Assessor Superior
69- Conc. Adic. Insal. a servidores diversos
65- Conc. Pror. Lic. Acidente de trabalho a serv. 
 62- Relota serv. p/ SECRINT
63-  Av.  na  ficha  de  NEUZA  REBECHI  p/  aposentadoria  tempo 
público de 09 A 06M e 23D 
64- Ret. Port. 1204/10 de ROSMARI MOREIRA p/ tempo público de 
05 A, 04M e 12 D e acrescenta 09M e 11D de serv.  Prestados  ao 
Estado do RGS
60- Rev.  Port.  738/12  e averba na ficha de ILVANIA PRAUZE p/ 
aposent. Serv. Privado de 05A 09M e  25D
67- Ret. Port. 1819/12 qto. A serv. REJANE ALMEIDA VIEIRA p/ 
inicio a/c 06.11.12
68- Ret port. 1760/12 de REJANE ALMEIDA VIEIRA qto ao inicio 
da lic. p/ 27.10.12
66- Conc. Lic. Saude a div. Servidores e professores
LEI          N°        4.982           DE          17          DE       JANEIRO 
DE              2013
(Do Vereador Patric Cavalcanti)
DISPÕE SOBRE A PERMANÊNCIA DE AMBULÂNCIAS NOS 
LOCAIS  DE  REALIZAÇÃO  DE  EVENTOS  PÚBLICOS,  OU 
COM  PARTICIPAÇÃO  DE  RECURSOS  PÚBLICOS,  COM 
AGLOMERAÇÃO  DE  PESSOAS,  EM  ESPECIAL, 
REALIZADOS  AO  AR  LIVRE,  DO  TIPO  ESPORTIVOS, 
CULTURAIS, SOCIAIS E CONGÊNERES, NO MUNICÍPIO DE 
PASSO FUNDO, 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 Esta Lei obriga a permanência de ambulâncias nos locais de 
realização  de  eventos  públicos,  ou  com  participação  de  recursos 
públicos, com aglomeração de pessoas, em especial, realizados ao ar 
livre, do tipo esportivos, culturais, sociais e congêneres, no município 
de Passo Fundo, e dá outras providências.
Art.2º Os responsáveis pela organização e/ou realização dos eventos, 
deverão manter  no  lugar  de realização do  evento,  equipe médica e 
ambulância para atendimento e ocorrências médicas.
§  1º  Os profissionais  da equipe  médica de que trata  a presente  lei 
deverão  estar  habilitados  e  inscritos  nos  órgãos  profissionais 
competentes, na forma da legislação vigente.
§ 2º Os veículos utilizados na atividade prevista por esta lei, além de 
dispor  de  sinais  identificadores  deverão  contar  com equipamentos 
médicos necessários para a manutenção da vida e atender as condições 
mínimas  destinadas  ao  transporte  inter-hospitalar  e  ao  atendimento 
pré-hospitalar.
§ 3º A disponibilidade da ambulância é a mesma que o período de 
realização do evento, devendo a sua permanência anteceder meia hora 
à abertura do evento e meia hora após o encerramento, posicionando-
se em local estratégico, com facilidade de acesso e locomoção.
Art.3º Os promotores do evento serão responsabilizados pelos danos 
decorrentes da falta dos recursos instituídos por esta lei.



Art.4º Vetado.... 
Art.5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.
Comunicado referente ao Simples Nacional:

Comunicamos nos termos do § 6° do artigo 16 da Lei Complementar 
123, de 14 de dezembro de 2006 e no artigo 14 da Resolução CGSN 
n°  94,  de  29  de  novembro  de  2011  e  Instrução  Normativa  SEF 
001/2007  que  as  pessoas jurídicas  abaixo  identificadas  tiveram sua 
opção pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e 
Contribuições (Simples Nacional) indeferida pelo município de Passo 
Fundo por incorrer na (s) seguinte (s) situação (ões):
-CNPJ com pendência cadastral ou fiscal com o município.

17.163.638/0001-46
17.210.635/0001-16
17.244.779/0001-93
17.245.058/0001-06 
17.257.273/0001-19 

O interessado poderá impugnar o indeferimento da opção pelo Simples 
Nacional  no  prazo  30  (trinta)  dias  contados  da  data  de  publicação 
deste comunicado, nos termos da Instrução Normativa SEF 001/ 2007.
Para obter o Termo de Indeferimento o responsável legal (responsável 
pela  empresa  ou  contador  com a  procuração)  deve  comparecer  na 
secretaria  no  setor  de  Coordenadoria  de  Receita  e  Serviços,  onde 
solicitará o Termo de Indeferimento para adotar as providências que 
julgar  necessárias.-  Passo  Fundo  07  de  Janeiro  de  2013.-
Coordenadoria de Receitas e Serviços e Outras.-Daniel de Oliveira  
Silmar dos Santos.-
LUCIANO PALMA DE AZEVEDO– Pref. Municipal 
MARLISE LAMAISON SOARES - Secret. de Administração  
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