
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO
LEI          N°        5.045          de        19   de   dezembro   de   2013
(Do Poder Executivo Municipal)
AUTORIZA  A  CONCESSÃO  DE  USO  DE  BENS  MÓVEIS 
PÚBLICOS  À  ASSOCIAÇÃO  DE  RECICLADORES  DA  VILA 
DONÁRIA – RECIDONÁRIA, 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 Fica o Executivo Municipal autorizado a outorgar concessão 
de uso, gratuita, nos termos do § 1º , do artigo 55, da Lei Orgânica, à 
Associação de Recicladores da Vila Donária - RECIDONÁRIA dos 
seguintes bens públicos:
a) um carrinho, tipo plataforma 2 eixos, com capacidade mínima para 
400Kg e máxima para 600Kg, marca Stopcar, nota de empenho nº 
2012/16929, lançado no patrimônio sob o n.º 4500003685;
b)  uma  balança  mecânica,  com  capacidade  para  1.000Kg,  marca 
Micheletti, nota de empenho nº 2012/16927, lançada no patrimônio 
sob o n.º 4500003252;
c)  uma  prensa  de  enfardamento  vertical,  com  capacidade  de  20 
toneladas, marca Metalmax, nota de empenho nº 2012/16930, lançada 
no patrimônio sob o n.º 4500004327; e, 
d)  uma  empilhadeira  simples,  com  capacidade  de  1.000Kg,  com 
deslocamento manual  e  elevação elétrica,  marca  Paletrans,  modelo 
LE 1034C, nota de empenho nº 2012/16928, lançada no patrimônio 
sob o n.º 4500004498.
Art. 2º A concessão de uso dos bens móveis públicos, descritos no 
Art.1º desta Lei , tem como finalidade a ampliação da reciclagem de 
lixo  pela  Associação  de  Recicladores  da  Vila  Donária  - 
RECIDONÁRIA.
Parágrafo único. O prazo de concessão de uso será de 10(dez) anos e 
vincula-se à finalidade especificada no “caput” desse artigo. 
Art. 3º Em caso de destinação diversa ao preceituado na presente Lei, 
os  bens  reverterão  automaticamente  ao  poder  concedente,  sem 
qualquer  direito  a  indenização  pelas  benfeitorias  realizadas  pela 
concessionária.
Art. 4º Fica dispensada de concorrência pública, a presente concessão 
de uso, em vista do permissivo do § 1º, “in fine”, do artigo 55 da Lei 
Orgânica do Município, dado relevante interesse público em questão.
Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação.
LEI          N°        5.046          de        19   de   dezembro   de   2013
(Do Poder Executivo Municipal)
INSTITUI  O  CHEQUE  LIVRO  AOS  PROFESSORES 
MUNICIPAIS 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 Fica instituído o cheque livro a ser concedido aos professores 
da rede municipal de ensino, com objetivo de incentivar a leitura.
Art.  2º  O  cheque  livro  será  concedido  por  professor  a  cada 
quadrimestre,  não  sendo  cumulativo,  no  valor  de  até  R$  50,00, 
mediante ressarcimento.
§1º O professor que adquirir o livro deverá requerer o ressarcimento 
do valor junto à Secretaria de Educação, mediante o preenchimento 
de um formulário elaborado pela referida Secretaria, acompanhado da 
nota fiscal.
§2º Os livros deverão ser adquiridos nas livrarias com sede na cidade 
de Passo Fundo e as obras a serem adquiridas deverão ser voltadas à 
leitura do professor.
§3º O ressarcimento será efetuado diretamente na folha de pagamento 
do professor.



§4º O professor deverá solicitar o ressarcimento até 30 dias, a contar 
da emissão da nota fiscal.
Art.3º O cheque livro possui caráter indenizatório, sendo pessoal e 
intransferível e será custeado integralmente pelo Poder Executivo.
Art.4º  As  despesas  decorrentes  da  aplicação  da  presente  Lei 
decorrerão  as  expensas  de  dotação  orçamentária  da  Secretaria  de 
Educação.
Art.5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
LEI          N°        5.047          de        19   de   dezembro   de   2013
(Do Poder Executivo Municipal)
DISPÕE  SOBRE  A  CONTRATAÇÃO  POR  TEMPO 
DETERMINADO  DE  OPERADOR  DE  ESPAGIDOR  DE 
ASFALTO,  OPERADOR  DE  MÁQUINA  RODOVIÁRIA  E 
OPERÁRIO,   PARA  ATENDER  A  NECESSIDADE 
TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO 
MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO, NOS TERMOS DO INCISO IX, 
DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
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 Fica o Município de Passo Fundo autorizado a contratar, em 
caráter temporário e emergencial, para fins de excepcional interesse 
público,dos seguintes profissionais:
I -  01 (um) Operador de Espagidor de Asfalto;
II -  08 (oito) Operadores de Máquinas Rodoviárias;
III - 10(dez) Operários.
Parágrafo  único.  As atribuições e  as  habilitações dos profissionais 
contratados são aquelas previstas nas Leis Complementares n.º 28, de 
26 de dezembro de 1994 e  nº 103, de 28 de maio de 2002.
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 do profissional a ser contratado, nos termos 
desta Lei, será feito mediante processo seletivo simplificado sujeito à 
ampla divulgação, inclusive através de jornais locais, prescindindo do 
concurso. 
Art.  4º  A  carga  horária  para  os  profissionais   será  de  44 
horas/semanais e a remuneração mensal  será de :
I –  R$ 1.083,92 para o operador de espagidor de asfalto;
II – R$ 1.200,24 para operador de máquinas rodoviária;
III – R$ 866,76 para operário.
Parágrafo único.  Os profissionais contratados não perceberão vale-
transporte e vale-refeição.
Art. 5º O contrato firmado de acordo com esta Lei extinguir-se-á sem 
direito a indenizações:
I- pelo término do prazo contratual; 
II - por iniciativa do contratado;
Parágrafo único. O contratado, caso desejar rescindir o contrato antes 
de seu término,  deverá comunicar o contratante, com antecedência 
mínima de 30 (trinta) dias.
Art.  6º  O contrato  de trabalho por  tempo determinado  poderá  ser 
rescindido por ato unilateral da Administração Pública nas seguintes 
hipóteses:
I  -  prática  de  falta  grave,  dentre  as  enumeradas  no  art.  482  da 
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT;
II - acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas;
III  - necessidade de redução de quadro de pessoal, por excesso de 
despesa;
IV - insuficiência de desempenho;
Art. 7º As relações trabalhistas e as previdenciárias decorrentes desse 
contrato serão regulados pelo Consolidação das Leis do Trabalho e 



pelo  Regime  Geral  de  Previdência  Social   vigente  no  país, 
respectivamente. 
Art. 8º. As despesas decorrentes das contratações correrão por conta 
das dotações orçamentárias específicas da Secretaria de Obras e do 
Interior.
Art. 9º.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
LEI          N°        5.048          de        19   de   dezembro   de   2013
(Do Poder Executivo Municipal)
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CELEBRAR TERMO DE 
CESSÃO  ONEROSA  DE  USO  DE  IMÓVEL  PÚBLICO  COM 
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL.
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  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  celebrar  Termo  de 
Cessão  Onerosa  de  Uso  de  imóvel  público,  de  uma  área  de  no 
máximo 20-m², localizado nas dependências da Prefeitura situada na 
Av.  Brasil,  nº  75,  ao  Banco  do  Estado  do  Rio  Grande  do  Sul- 
BANRISUL.
Art.2º A cessão de uso do imóvel, referido no artigo anterior, tem por 
finalidade  a  permanência  de um posto de atendimento  bancário  – 
PAB do BANRISUL que prestará serviços de interesse exclusivo do 
Município e dos servidores públicos municipais.
§1º  O  prazo  da  cessão  de  uso  é  de  10(anos)  anos  a  contar  da 
assinatura  do  termo  de  cessão  de  uso  onerosa,  podendo  ser 
prorrogado por igual período.
§2º  Em  contrapartida  o  cessionário  deverá  repassar  ao  Poder 
Executivo  Municipal  o  valor  de  R$  2.000,00  mensal,  reajustado 
anualmente pelo IGP-M ou qualquer outro índice que vier a substituí-
lo.
Art. 3º Em caso de destinação diversa ao preceituado na presente lei, 
o  bem reverterá  automaticamente  ao poder  cedente,  sem direito  a 
indenizações pelas benfeitorias realizadas pelo cessionário.
Art.4º Todas modificações necessárias à utilização do espaço cedido, 
deverá  ser  solicitado  ao  Poder  Executivo,  sendo  que,  após  a  sua 
execução os benefícios incorporados ao imóvel passarão à posse do 
Município, sem qualquer direito a ressarcimento ao cessionário.
Art.5º  É  facultado  ao  Poder  Executivo  exercer  a  verificação  das 
condições do imóvel  e se  necessário  exigir  os  procedimentos para 
sanar a deficiência apontada.
Art.6º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
LEI          N°        5.049          de        19   de   dezembro   de   2013
(Do Poder Executivo Municipal)
REVOGA A LEI MUNICIPAL N.º 4.841, DE 15 DE DEZEMBRO 
DE 2011.
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 Revoga-se a Lei Municipal n.º 4.841, de 15 de dezembro de 
2011.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
LEI          N°        5.050          de        19   de   dezembro   de   2013
(Do Poder Executivo Municipal)
ALTERA O ANEXO II, QUADROS 01.A, 01.B, 01.C E 03 DA LEI 
Nº 5.006 DE 10 DE SETEMBRO DE 2013 QUE DISPÕE SOBRE 
AS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 
2014.
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 Altera o Anexo II,  Quadros 01.a, 01.b, 01.c e 03 da Lei nº 
5.006  de  10  de  setembro  de  2013 que  dispõe  sobre  as  Diretrizes 
Orçamentárias  para  o  exercício  de  2014,  conforme  abaixo 
especificado:

 

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
LEI          N°        5.051          de        19   de   dezembro   de   2013
(Do Poder Executivo Municipal)



AUTORIZA  A CONCESSÃO DE USO DE ÁREA PÚBLICA À 
ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE DEFICIENTES FÍSICOS DE PASSO 
FUNDO/RS – ACD.
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  Fica  o  Poder  Executivo  Municipal  autorizado  a  fazer 
concessão de uso gratuita, à Associação Cristã de Deficientes Físicos 
de Passo Fundo/RS-ACD, de um imóvel de seu patrimônio dominial, 
com área superficial de 6.405,30m² , inscrita na matrícula n.º 22.333 
do  Ofício  de  Registro  de  Imóveis  da  Comarca  de  Passo  Fundo, 
situada  na  Vila  Donária,  com  frente  para  a  Avenida  Domingos 
Gomes, distando 199,30-m da esquina formada com a estrada para 
Botucaraí,  com as seguintes medições e confrontações:ao NORTE, 
onde mede  48,00 m,  com propriedade de Romeu O. Camargo;  ao 
SUL, onde mede 51,00 m, com terrenos de Renato Pereira Resende; 
ao LESTE, com terras de João Pereira Bilhar, onde mede 129,00m; e, 
ao OESTE, onde mede 129,80 m.
§ 1º. A concessão de uso da área pública de uso comum, descrita no 
“caput”  do  artigo,  destina-se  à  instalação  da  entidade  para  a 
realização de atividades na área assistencial.
§ 2º. O prazo de concessão de uso será de 30 (trinta) anos e vincula-
se à finalidade especificada no parágrafo anterior.
Art. 2º Em caso de destinação diversa ao preceituado na presente lei, 
o bem reverterá automaticamente ao poder concedente, sem direito a 
indenizações pelas benfeitorias realizadas pelas concessionárias.
Art. 3º A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação.
LEI          N°        5.052          de        23   de   dezembro   de   2013
(Do Vereador Marcio Patussi)
INSTITUI INCENTIVO FISCAL PARA O DESENVOLVIMENTO 
DO  ESPORTE  AMADOR  NO  ÂMBITO  DO  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  Fica  instituído,  no  âmbito  do  Município  de  Passo  Fundo, 
incentivo fiscal a ser concedido aos contribuintes do Imposto sobre 
Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU e do Imposto sobre 
Serviços de Qualquer Natureza ISS, que vierem a efetuar doações ou 
patrocínios  financeiros  ou  a  disponibilizar  bens  materiais, 
equipamentos,  produtos  ou  serviços,  para  o  desenvolvimento  do 
esporte amador.
§ 1º. O incentivo fiscal referido no caput deste artigo corresponderá 
ao  valor  da  doação,  patrocínio  ou  apoio,  que  será  inserido  em 
Certificado  de  Crédito  expedido  pelo  Poder  Público  para  o 
abatimento tributário.
§ 2º. São abrangidas por esta lei todas as manifestações esportivas 
amadoras  contempladas  e  aprovadas  pela  Secretaria  Municipal  de 
Desporto e  Cultura,  constantes  ou não  do Calendário Oficial,  que 
venham a ser desenvolvidas.
§  3º.  Poderão  receber  os  recursos  oriundos  dos  incentivos  fiscais 
previstos nesta lei, os projetos desportivos destinados a promover a 
inclusão  social  por  meio  do  esporte,  preferencialmente  em 
comunidades de vulnerabilidade social.
§  4º.  É  vedada  a  utilização  dos  recursos  oriundos  dos  incentivos 
fiscais previstos nesta lei, para o pagamento de atletas profissionais 
e/ou respectiva comissão técnica de qualquer modalidade desportiva.
Art. 2º Para os fins desta lei, considera-se;
I  –  empreendedor:  a  pessoa  jurídica,  com  sede  no  Município, 
diretamente  responsável  pela  apresentação  e  execução  de  projeto 
esportivo amador;



II  -  colaborador:  a  pessoa  física  ou  jurídica,  que  venha  a  doar, 
patrocinar ou apoiar o desenvolvimento do esporte amador.
III - doação: transferência de recursos para a realização de projetos 
esportivos  amadores,  com  ou  sem  finalidade  promocional  e 
publicitária;
IV  -  patrocínio:  transferência  de  recursos  para  a  realização  de 
projetos  esportivos  amadores,  com  finalidade  promocional  e 
publicitária;
V  -  apoio:  a  disponibilização  de  alimentação,  estadia,  transporte, 
materiais  permanentes  ou  de  consumo,  espaços,  aparelhos, 
equipamentos, recursos técnicos profissionais e demais produtos ou 
serviços, que possam ser avaliados e representados monetariamente 
em  documentos  comprobatórios,  para  a  realização  de  projetos 
esportivos amadores, com finalidade promocional e publicitária ou de 
retorno institucional;  
VI  -  certificado  de  crédito:  documento  que  será  expedido  ao 
Colaborador,  controlado  pelo  Poder  Público,  após  a  devida 
comprovação  da  doação,  patrocínio  ou  apoio,  que  vierem  a  ser 
destinados aos projetos esportivos amadores, após a confirmação de 
regularidade fiscal.
VII  –  Desporto  educacional:  o  público  beneficiário  desta 
manifestação  terá  que  estar  obrigatoriamente  matriculado  em 
instituições  de ensino e  50% destas  pessoas registradas  em algum 
estabelecimento  público  de  ensino.  Não  é  permitido  haver 
seletividade e competitividade entre os praticantes, sendo o esporte 
como instrumento auxiliar no processo educacional.
VIII  – Desporto participativo:  caracterizado pela não exigência  de 
regras formais, com o objetivo de desenvolver o indivíduo através da 
prática esportiva, sendo o esporte uma forma de lazer;
IX – Desporto rendimento: é o esporte que objetiva resultados, segue 
regras  formais,  nacionais  e  internacionais.  Destaca-se  nessa 
manifestação a presença do atleta ou atleta em formação, sendo que o 
desporto de rendimento pode ser praticado de duas maneiras:
a)Modo profissional:  caracterizado  pela  remuneração  pactuada  em 
contrato  formal  de  trabalho  entre  o  atleta  e  a  entidade  de  prática 
desportiva;
b)Modo não profissional: identificado pela liberdade de prática e pela 
inexistência de contrato de trabalho, sendo permitido o recebimento 
de incentivos e de patrocínio;
Art. 3º Para fins previstos nesta lei, consideram-se projetos esportivos 
amadores:
I - promover e estimular a revelação de atletas, com valorização de 
recursos humanos e conteúdos locais, inclusive financiar os atletas de 
alto  rendimento,  federados  ou  não,  que  venham  a  representar 
oficialmente o Município;
II - apoiar, valorizar e difundir competições esportivas no Município;
III - adquirir e preservar bens e equipamentos para prática esportiva;
IV  -  desenvolver  a  consciência  social  e  expor  a  contribuição  do 
esporte na formação de caráter individual e coletivo;
Art. 4º Os portadores do Certificado de Crédito a que alude o § lº do 
artigo lº desta lei poderão utilizá-los para recolhimento do Imposto 
sobre  a  Propriedade  Predial  e  Territorial  Urbana  -  IPTU,  de  cujo 
imóvel mantenha a propriedade, a posse ou a detenção, devidamente 
comprovada,  e do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - 
ISS,  até  o  limite  fixado  em lei,  pelos  respectivos  contribuintes no 
exercício fiscal em que financiarem o projeto.  
§ 1º. Vetado.
§ 2º. Não serão concedidos Certificados de Créditos a pessoas que 
estejam em débito com a Fazenda Pública Municipal, ressalvados os 
casos  de  parcelamento  ou  inclusão  em programas  de  recuperação 
fiscal.
Art. 5º Para cumprimento das finalidades expressas no artigo 3º desta 
lei, os projetos esportivos amadores em cujo valor serão captados e 



canalizados  recursos,  consistirão  em  qualquer  um  destes 
instrumentos:
I - incentivo à formação de elementos humanos mediante:
a) instalação e manutenção de cursos de caráter esportivo, destinados 
à  formação,  especialização  e  aperfeiçoamento  de  pessoal  de  área 
esportiva, em estabelecimentos de ensino sem fins lucrativos;
b) formação esportiva de base em escolinhas de iniciação de atletas, 
destinada a crianças e adolescentes.
II - fomento à prática esportiva, mediante:
a) realização de competições, exposições, festivais, demonstrações e 
outros congêneres esportivos;
b)  cobertura  de  despesas  com  documentação,  transporte,  estadia, 
alimentação, seguro de pessoas, materiais esportivos e equipamentos 
destinados àqueles que forem representar o  Município fora  de seu 
território em competições oficiais.
III - aquisição, conservação, manutenção e preservação do patrimônio 
e equipamentos destinados à prática esportiva;
IV  -  estimulo  ao  conhecimento  dos  bens  e  valores  esportivos, 
mediante:
a)  distribuição  irrestrita  e  gratuita  de  ingressos  para  espetáculos 
esportivos;
b) levantamento,  estudos e pesquisas na área do esporte e de suas 
várias modalidades.
V - apoio às atividades esportivas amadoras, mediante:
a) realização de missões no País e no exterior, inclusive por meio do 
fornecimento de transporte, estadia e alimentação;
b) contratação de serviços para elaboração de projetos esportivos;
c)  ações  não  previstas  neste  artigo  e  consideradas  relevantes  pela 
Administração  Municipal,  após  previsão,  avaliação  e  consulta  à 
Secretaria Municipal de Desporto e Cultura.
VI – Os recursos oriundos dos incentivos previstos nesta Lei, serão 
distribuídos nas manifestações esportivas, da seguinte forma:
a)Desporto Educacional – 40%
b)Desporto Participativo – 10%
c)Desporto Rendimento – 50%
Art. 6º. Fica vedada, também, a utilização dos recursos arrecadados 
em  projetos  esportivos  amadores  quando  houver  vinculo  de 
parentesco,  até  segundo  grau,  entre  o  Colaborador  (doador, 
patrocinador ou apoiador) e o Empreendedor esportivo, ou quando, 
ambos se tratarem da mesma pessoa.
Art. 7º. Vetado.
Art. 8º. Os recursos serão depositados pelos contribuintes no Fundo 
Municipal  do  desporto,  o  qual  gerirá  os  valores  percebidos  para 
posterior destinação.  
Art. 9º. Aprovado o projeto, será providenciada a liberação e repasse 
dos recursos ao proponente. 
Art.  10.  Os Certificados  referidos  no artigo  2º,  VI,  desta lei  terão 
prazo de validade de 02 (dois) anos para sua utilização, a contar de 
sua  expedição,  corrigidos  pelos  mesmos  índices  aplicados  na 
correção dos impostos municipais.
Art. 11. O empreendedor deverá apresentar prestação de contas das 
importâncias  recebidas,  para  o  desenvolvimento  de  seu  projeto 
esportivo,  na  forma,  prazos  e  condições  previstas  em  legislação 
própria em vigor.
Art. 12. Além das sanções penais cabíveis, o empreendedor que não 
comprovar a correta aplicação desta lei, por dolo, desvio do objetivo 
e/ou dos recursos, estará sujeito, conforme o caso e garantida defesa 
prévia, às seguintes sanções:
I - advertência por escrito;
II - devolução das importâncias ou bens recebidos;
III - ao pagamento de multa correspondente a 5 (cinco) vezes o valor 
da vantagem auferida indevidamente;



IV - suspensão temporária para apresentação de projetos esportivos 
pelo prazo de até 05 (cinco) anos.
Art.  13.  As  entidades  de  classe  representativas  dos  diversos 
segmentos esportivos poderão ter acesso, em todos os níveis, a toda 
documentação  referente  aos  projetos  esportivos  amadores 
beneficiados por esta lei.
Art.  14.  Esta  lei  entrará  em  vigor  na  data  da  sua  publicação, 
revogadas as disposições em contrário.
LEI          N°        5.053          de        26   de   dezembro   de   2013
(Do Vereador Patric Cavalcanti e outros)
REGULAMENTA O TEMPO DE ESPERA DE ATENDIMENTO 
NAS  AGÊNCIAS  LOTÉRICAS  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 regulamenta o tempo de espera de atendimento nas 
agências  lotéricas,  no  Município  de  Passo  Fundo  e  dá  outras 
providências.
Art. 2º Fica regulamentado no Município de Passo Fundo o tempo de 
espera de atendimento nas agências lotéricas.
§ 1º  Para os fins  desta Lei,  entende-se como tempo razoável  para 
atendimento, no máximo 20 (vinte) minutos em dias normais e 30 
(trinta) minutos no último dia útil antes de feriados e no primeiro dia 
útil após feriados.
§  2º  As  agências  lotéricas  deverão  disponibilizar  máquinas 
eletrônicas que emitam senhas para atendimento contendo o horário 
da emissão e deverão instalar painéis eletrônicos para chamada das 
mesmas.
Art. 3º O não cumprimento das disposições da presente Lei sujeitará 
o infrator às seguintes punições:
I – multa de 100 (cem) UFIRS, até a 5ª reincidência;
II – multa de 200 (duzentas) UFIRS, da 5ª (quinta) até a 10ª (décima) 
reincidência.
Art.  4º  Esta  lei  entra  em  vigor  90  dias  a  partir  da  data  de  sua 
publicação.
LEI          N°        5.054          de        26   de   dezembro   de   2013
(Do Vereador Paulo de Menezes Souza)
DISPÕE  SOBRE  A  OBRIGATORIEDADE  DE  EXPOR  NA 
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES AS INFORMAÇÕES 
REFERENTES  A  ISENÇÃO  DO  IMPOSTO  PREDIAL  E 
TERRITORIAL URBANO – IPTU.
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 Fica obrigatória a fixação em local visível, nas dependências 
da Câmara Municipal de Vereadores,  das informações referentes  à 
isenção do Imposto Predial Territorial Urbano – IPTU.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
LEI          N°        5.055          de        26   de   dezembro   de   2013
(Do Vereador Aristeu Dalla Lana)
ALTERA  A  REDAÇÃO  DO  ART.  2°  DA  LEI  ORDINÁRIA 
MUNICIPAL  N°  4.582  DE  14  DE  AGOSTO  DE  2009, 
CONFORME ESPECIFICA.
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 Altera a redação do artigo 2° da Lei Ordinária Municipal n° 
4.582 de 14 de agosto de 2009, incluindo o parágrafo 3° passando a 
ter a seguinte redação:



Art. 2° [...]
§3° Fica proibida a realização de feiras itinerantes no período de 15 
dias que antecedem o dia comemorativo.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
LEI          N°        5.056          de        26   de   dezembro   de   2013
(Do Vereador João Pedro Nunes)
INSTITUI  PASSO  FUNDO  –  CIDADE  DO  BANDONEON, 
CONFORME ESPECIFICA.
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 Fica instituído “Passo Fundo – Cidade do Bandoneon”.
Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
LEI     COMPLEMENTAR    Nº     354      DE       17     DE 
DEZEMBRO     DE    2013
(Da Poder Executivo Municipal)
REVOGA  A  LEI  COMPLEMENTAR  N.º  346,  DE  26  DE 
SETEMBRO  DE  2013  QUE  “AMPLIA  A  MACROZONA 
URBANA  E  MODIFICA  O  ZONEAMENTO  URBANO 
ESTABELECIDO PELA LEI COMPLEMENTAR N.º 170, DE 09 
DE  OUTUBRO  DE  2006,  QUE  DISPÕE  SOBRE  O  PLANO 
DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO – PDDI DO 
MUNICÍPIO  DE  PASSO  FUNDO,  E  ALTERAÇÕES 
POSTERIORES 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 Fica revogada a Lei Complementar nº 346, de 26 de setembro 
de 2013.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo 
seus efeitos a contar de 26 de setembro de 2013.
LEI     COMPLEMENTAR    Nº     355      DE       19     DE 
DEZEMBRO     DE    2013
(Da Poder Executivo Municipal)
CRIA ZONA DE USO ESPECIAL (ZUE) CONSTANTE NA LEI 
COMPLEMENTAR Nº 170, DE 09 DE OUTUBRO DE 2006, NA 
ÁREA DO ANTIGO QUARTEL.
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  -  Altera  Mapa  nº  02,  previsto  no  artigo  59  da  Lei 
Complementar nº 170, de 09 de outubro de 2006, e cria Zona de Uso 
Especial (ZUE) para o antigo Quartel do Exército, terreno urbano, 
com  área  superficial  de  71.023,17m²,  localizado  no  quarteirão 
formado  pelas  ruas  Teixeira  Soares,  Capitão  Geraldo  Magela, 
Capitão Araújo e Uruguai,  matrículas  nº  78.304,  78.305,  78.306 e 
78.307 do Registro de Imóveis de Passo Fundo/RS.
Art. 2º - As edificações obedecerão aos seguintes índices urbanísticos 
máximos:
TO = 15% 
CA=0,3 
Art. 3º - Esta Zona de Uso Especial terá os seguintes usos:
I- Conforme: CS.13 – Serviços de Diversão e Lazer Tipo I; CS.18 – 
Serviços Profissionais; CS.19 – Serviços Bancários e Institucionais; 
II-  Permissível:  CS.12-  Garagens  Coletivas;  CS.17-  Serviços 
Esportivos;  CS.22  –  Serviços  de  Educação;  CS.23  –  Serviços  de 
Cultura; CS.27 - Serviços Médicos; 
III- Desconforme: Todos os demais usos.
Art.  4º  -  Todas  as  demais  exigências  da  Lei  Complementar  nº 
170/2006 deverão ser observadas.



Art. 5º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
LEI     COMPLEMENTAR    Nº     356      DE       19     DE 
DEZEMBRO     DE    2013
(Da Poder Executivo Municipal)
ALTERA  O  NÚMERO  DE  VAGAS  DO  CARGO  DE 
PSICÓLOGOS  PREVISTO  NO  ART.  6º  DA  LEI 
COMPLEMENTAR Nº 28, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1994.
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 Altera o número de cargos de psicólogos, grau A, padrão S-1, 
previsto no inciso VI – Grupo Ocupacional: Medicina e Saúde do art. 
6º  da Lei complementar  n.º  28, de 26 de dezembro de 1994,  que 
passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 6º (…)
VI – GRUPO OCUPACIONAL: Medicina e Saúde
SÉRIE: ÚNICA
N.º DE CARGOS

NA CARREIRA

CLASSE GRAU PADRÃO

31 Psicólogos A S-1
(...) (...) (...) (...)

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo 
seus efeitos a contar de 17 de maio de 2012.
LEI     COMPLEMENTAR    Nº     357      DE       19     DE 
DEZEMBRO     DE    2013
(Da Poder Executivo Municipal)
CRIA  CARGOS  DE  EDUCAÇÃO  INFANTIL  PREVISTOS  NA 
LEI COMPLEMENTAR Nº 204, DE 04 DE JULHO DE 2008.
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  Ficam  criados  06  (seis)cargos  de  Professor  de  Educação 
Infantil  de  Nível  III,  alterando  o  quadro  de  pessoal  constante  no 
Anexo I, item 1, Área I, Nível III da Lei Complementar nº 204, de 04 
de julho de 2008, que passa a vigorar com a seguinte redação:
1 - QUADRO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO

ÁREA NÍVEL GRAU N.º DE CARGOS

(...) (...) (...) (...)

(...) (...) (...) (...)

I III GRAU B 21
N.R.
Art.  2º  As  despesas  decorrentes  desta  Lei  correrão  por  conta  das 
dotações orçamentárias próprias.
Art.  3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo 
seus efeitos a contar de 15 de março de 2012.

DECRETOS
151 – Abre crédito adicional suplementar no orçamento do município 
para o corrente exercício no montante de R$ 269.912,00 (duzentos e 
sessenta e nove mil, novecentos e doze reais).
157 - Abre crédito adicional suplementar no orçamento do Município 
para o corrente exercício no montante de R$ 100.000,00 (cem mil 
reais).
158 - Abre crédito adicional suplementar no orçamento do município 
para o corrente exercício no montante de R$ 48.000,00 (quarenta e 
oito mil reais).



161 - Abre crédito adicional suplementar no orçamento do município 
para  o  corrente  exercício  no  montante  de  R$  1.090.000,00  (um 
milhão e noventa mil reais).
162 - Abre crédito adicional suplementar no orçamento do município 
para  o  corrente  exercício  no  montante  de  R$  2.748.350,00  (dois 
milhões  e  setecentos  e  quarenta  e  oito  mil,  trezentos  e  cinquenta 
reais).
163 - Abre crédito adicional suplementar no orçamento do município 
para  o  corrente  exercício  no montante  de R$ 84.000,00 (oitenta  e 
quatro mil reais).
165 - Abre crédito adicional suplementar no orçamento do município 
para  o  corrente  exercício  no  montante  de  R$  1.715.000,00  (um 
milhão e setecentos e quinze mil reais).

PORTARIAS
2101 – Revoga a Port. 232/08, tornando sem efeito a inc. de FG e 
Rosimeri de Souza Bispo.
2102 – Revoga a Port. 1268/13, que designava Ilizandra Paludo, FG-
3,  SECRINT,  em  substituição  à  titular,  e  Desgina  Jose  Aroldo 
Teixeira, para FG-3, SECRINT, em substituição á titular, de 26.12.13 
a 02.02.14.
2103 - Relota Ilizandra Paludo, da SECRINT p/ SEF, a/c 26.12.13.

LUCIANO PALMA DE AZEVEDO – Prefeito Municipal
MARLISE LAMAISON SOARES - Secret. de Administração


