
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO
Aviso de licitação

Modalidade:  TOMADA  DE  PREÇOS  nº  74/2014.  Tipo:  MENOR
PREÇO  “GLOBAL”.  Objeto:  Execução  de  obras  complementares  em
cinco escolas municipais, com o fornecimento dos materiais e da mão de
obra  necessários.  Abertura:  07/01/2015,  14h.  Edital:  Coordenadoria  de
Licitações e Contratos, Rua Dr. João Freitas, 75, Passo Fundo/RS ou no
site: www.pmpf.rs.gov.br.

Extrato de homologação e adjudicação
Processo  nº  2014/39857.  Tomada  de  Preços  63/2014.  Partes:  HELIO
EUGENIO ADAMI & CIA LTDA e Município de Passo Fundo. Objeto:
Construção de uma quadra coberta de esportes, em estrutura pré-moldada
de concreto, sistema de pórticos, com o fornecimento dos materiais e da
mão de obra necessários. Valor global: R$ 279.829,92. Prazo: 90 dias a
partir da ordem de serviço. Lei 8.666/93. Passo Fundo/RS, 26/11/2014.

LEI N° 5.102 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2014
(Do Vereador Wilson Pedro Lill)

DISPÕE  SOBRE  O  APROVEITAMENTO,  RECICLAGEM  E
PROCESSAMENTO  DE  ENTULHO  E  ESTABELECE  DIRETRIZES
PARA  O  GERENCIAMENTO  DE  RESÍDUOS  ORIUNDOS  DA
CONSTRUÇÃO  CIVIL  NO  MUNICÍPIO  DE  PASSO  FUNDO,
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  -  Os  resíduos  e  entulhos  recolhidos  por  empresas  específicas,
gerados  através  da  construção  civil,  poderão  ser  reaproveitados  e/ou
reciclados.
Parágrafo  Único  -  Para  efeitos  dessa  Lei  considera-se  as  seguintes
nomenclaturas:
I  -  Resíduos  da  construção  civil,  entulhos:  os  resíduos  oriundos  de
atividades  de  construções,  reformas,  reparos,  demolições,  escavações,
terraplenagem e demais atividades correlatas;
II - Coletor: Empresa responsável por realizar coleta de resíduos através
de caçambas, contêineres, caminhões ou qualquer outra forma correlata;
III - Receptor: Empresa responsável por receber os materiais de que trata
o inciso anterior, podendo essa ser, também, a coletora;
IV  -  Gerador:  Pessoas  físicas  ou  jurídicas,  públicas  ou  privadas,
responsáveis por quaisquer atividades que gerem os resíduos de que trata
a presente Lei;
V  -  Pequeno  gerador:  é  o  gerador  responsável  pela  atividade  de
construção,  reforma,  reparo,  demolição,  escavação,  terraplenagem  e
demais  atividades  correlatas  que  gerem  volumes  de  resíduos  de  até
0,1m³/dia;
VI  -  Grande  gerador:  é  o  gerador  responsável  pela  atividade  de
construção,  reforma,  reparo,  demolição,  escavação,  terraplenagem  e
demais atividades correlatas que gerem volumes superiores a 0,1m³/dia.
Art. 2º - As empresas do ramo que realizarem o recebimento de resíduos
da construção civil, conforme trata o artigo anterior, instalarão estruturas e
equipamentos adequados, tais como britadores e trituradores, capazes de
triturar,  processar  e  homogeneizar  todo  o  entulho  recolhido,  ainda
separarão  o  material  reciclado  em  agregado  miúdo  e  graúdo  com  a
finalidade de comercializá-lo.
Art. 3º - A instalação de novas empresas para tal atividade, que visem a
reciclagem dos entulhos, fica permitida, mesmo que essas não coletem os
resíduos, apenas o recebam e façam a triagem e o processamento com a
finalidade  de  reaproveitamento  e  comercialização  dos  materiais
processados.
Parágrafo  único:  As empresas  receptoras  e especializadas na  triagem e
processamentos  dos  resíduos  da  construção  civil,  poderão  receber  e



processar  resíduos  de  outros  municípios,  desde  que  o  empreendedor
possua capacidade de processamento e estrutura compatível e suficiente
para tal.
Art.  4º  -  As  empresas  coletoras  que  já  se  encontram  instaladas  no
município poderão se adequar à presente Lei e passar a, além de coletar os
resíduos,  entregá-los  para  a  reciclagem e  o  processamento.  Caso  essas
preferirem poderão  fazer  parcerias  com outras  empresas  que  possuam
empreendimento específico, de reciclagem e processamento dos entulhos
da  construção  civil,  devidamente  licenciado  pelo  órgão  de  controle
ambiental do Estado do Rio Grande do Sul.
Parágrafo  único  -  O  coletor  do  entulho  não  poderá  cobrar  quaisquer
valores do receptor  do mesmo material,  visto  que esse dará destinação
correta e adequada aos entulhos que não servirem para recolocação no
mercado como material reciclado. O receptor do material poderá cobrar
taxa de recebimento não superior a 10% do valor que o coletor cobra do
gerador por prestar o serviço de coleta de tele-entulho através de container
(tele-entulho).
Art.  5º  -  A  execução  dos  serviços  de  coleta,  transporte,  reciclagem,
tratamento,  processamento  e  destino  final  dos  resíduos  oriundos  da
construção  civil  somente  poderá  ser  realizada  por  empresas
especializadas,  detentoras  de  alvará  de  funcionamento  emitido  pela
Prefeitura Municipal de Passo Fundo, em pleno vigor.
Parágrafo  Único  -  As  empresas  que  trabalharem  com  reciclagem,
tratamento,  processamento  e  destino  final  dos  resíduos  oriundos  da
construção civil ainda deverão possuir Licença de Operação, emitida pelo
órgão de controle ambiental do estado do Rio Grande do Sul, em pleno
vigor.
Art. 6º - Fica vedada a disposição final, diretamente no solo de resíduos
da construção civil, sem antes serem retirados àqueles resíduos passíveis
de  reaproveitamento,  reciclagem,  processamento  e  recolocação  na
produção de outros materiais.
Art.  7º  -  Fica  vedado  às  empresas  transportadoras  de  resíduos  da
construção  civil,  o  carregamento  e  o  transporte  de  outros  resíduos
perigosos  de  classe  I  (1),  tais  como  resíduos  industriais  perigosos,
inflamáveis e não inflamáveis, além de outros considerados estranhos aos
resíduos da construção.
Art. 8º - O transporte dos resíduos sólidos da construção, pertencentes aos
classificados como “D” perigosos, deverá atender ao Decreto Federal nº
96.044,  de 18  de maio de 1988,  e  à Lei  Estadual  nº  7.877,  de 28  de
dezembro de 1983, que dispõe sobre o transporte de cargas perigosas.
§ 1º - As empresas coletoras deverão transportar os resíduos, mediante o
uso de formulário específico, denominado, Certificado de Transporte de
Resíduos – CTR que será emitido pelo Gerador, devendo indicar a data do
transporte,  os  dados  e  endereço  do  gerador,  os  dados  e  endereço  do
transportador e o destino a ser dado aos resíduos carregados, coletados e
transportados;
§ 2º - No caso de coletas aos pequenos geradores, a empresa receptora
deverá  fornecer  para  uso  dos  transportadores  o  formulário  do  CTR –
Certificado  de  Transporte  de  Resíduos,  sendo  ela  responsável  pelo
controle e emissão dos talonários.
Art.  9º  -  As empresas  geradoras  e transportadoras  deverão encaminhar
anualmente e/ou no final de cada obra à Secretaria Municipal de Meio
Ambiente,  os  relatórios  dos  volumes  de  geração,  transporte  e
encaminhamento para reciclagem, processamento e disposição final dos
resíduos coletados da construção, reforma, reparo, demolição, escavação,
terraplenagem e demais atividades correlatas.
Art.  10  -  As  empresas  de  coleta,  transporte,  reciclagem,  tratamento,
processamento e destino final dos resíduos oriundos da construção civil,
estarão sujeitas aos ditames da Secretaria Municipal do Meio Ambiente
nas  ocasiões  apresentadas,  bem  como,  no  controle  da  geração  até  o
processamento final dos resíduos das atividades de construção, reformas,



reparos,  demolição  de  estruturas  e  de  estradas,  também  por  aqueles
resultantes da remoção de vegetação, podas e remoção de solos, devendo
as empresas e geradores promoverem a correta segregação no momento da
geração.
Art. 11 - Os resíduos gerados na atividade de construção civil deverão ser
classificados, para efeito dessa Lei, em obediência ao que determinam as
resoluções do CONAMA – Conselho Nacional de Meio Ambiente e as
normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) Nº
15.112, 15.113,15. 114 e 15.115.
Art. 12 - Toda atividade geradora de resíduos em quantidade superior a
1,00m³/dia  em  funcionamento,  bem  como  aqueles  que  pretendam  se
instalar no território do município de Passo Fundo, devem obter licença
especial de operação e, para tanto, submeter-se-ão à aprovação de órgão
gestor  da  limpeza  urbana  deste  município  o  respectivo  Projeto  de
Gerenciamento  de  Resíduos  da  Construção  Civil,  para  cada  uma  das
unidades  instaladas,  tendo  como objetivo  estabelecer  os  procedimentos
necessários  para  o manejo  e destinação ambientalmente  adequados  dos
resíduos gerados na atividade.
§ 1º - Tal Projeto deve ser apresentado ao órgão municipal responsável
pela limpeza urbana para devida apreciação e, sendo aprovado, comporá o
acervo  de  documentos  apresentados  na  solicitação  de  liberação  para
realização de construção civil.
§ 2º - O Projeto de que trata o caput desse artigo deverá ser apresentado
da seguinte maneira:
I - Será redigido de forma clara, em folhas do tipo A4;
II  -  Deverá  constar  todas  as  informações  do  proprietário  do
empreendimento, obra, residência ou correlatas;
III  - Deverá conter quantidade estimada de entulho que será gerado, tal
cálculo  será  realizado  por  Engenheiro  Civil,  Arquiteto,  ou  profissional
Responsável  Técnico pela obra que assinará o Projeto.  Tendo em vista
que as quantidades são estimadas, caso forem super ou subdimensionadas,
não gerará qualquer irregularidade passível de multa;
IV - Deverá ser anexada cópia de contrato de destinação final dos resíduos
gerados;
V - O contrato de que trata o inciso anterior será celebrado entre o gerador
e o receptor, sendo de responsabilidade do coletor a retirada dos resíduos
da construção civil sendo entregue no local em que o receptor indicar. O
receptor  pode  também  ser  o  coletor  desde  que  tenha  as  condições
necessárias para tal conforme trata o Art. 4º da presente Lei.
Art. 13 - Poderá o receptor  cobrar do gerador  ou do coletor,  conforme
previsão  em  contrato,  valor  conforme  praticado  no  mercado,  pelo
tratamento e/ou destinação final dos resíduos da construção civil.
Art. 14 - A separação e reciclagem dos resíduos deverão ocorrer ainda na
fonte  –  no  momento  da  geração  -  e  deverá  obedecer  ao  Plano  de
Gerenciamento de Resíduos proposto pelo gerador. Já o processamento e
a  destinação  dos  resíduos  da  construção  civil  deverá  obedecer  ao
estabelecido na resolução nº 307 do CONAMA.
§ 1º - Os resíduos reutilizáveis ou recicláveis, tais como de construção,
demolição,  reformas  e  reparos  de  pavimentação  e  de  outras  obras  de
infraestrutura,  inclusive  solos  provenientes  de  terraplenagem,  de
construção,  demolição,  reformas e reparos de edificações (componentes
cerâmicos, tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento, etc.), argamassa
e concreto (blocos,  tubos,  meio-fios,  etc.),  produzidos nos canteiros de
obras,  denominados  como  classe  “A”  e  classe  “”B”,  deverão  ser
encaminhados para a reciclagem em separado;
§ 2º - Os classificados, segundo a Resolução nº 307 do CONAMA, como
classe “C”,  deverão ser encaminhados separados ao receptor  licenciado
para  posterior  encaminhamento  para  o  adequado  reaproveitamento  em
unidade de processamento devidamente habilitado e licenciado;
§  3º  -  Para  os  resíduos  da  construção  civil,  classificados,  segundo  a
Resolução nº 307 do CONAMA, como de classe “D” tais como pincéis



contaminados  com  solventes,  embalagens  contaminadas  de  tinta  e
solventes,  EPI’s  usados  e  contaminados  por  solventes  e  óleos  e  ainda
aqueles  materiais  contendo  amianto,  serão  tratados  como  resíduos
perigosos e deverão ser encaminhados separadamente dos demais para a
destinação  final  em  Aterros  para  materiais  Perigosos,  devidamente
licenciados.
Art.  15  -  As  empresas  que  se  colocarem  como  receptoras  deverão
disponibilizar  áreas  de  destinação  de  resíduos,  para  a  finalidade  da
triagem e reciclagem,  com acessibilidade  e  boas  condições  de  tráfego,
bem como dispor  de  infraestrutura  física  para  atendimento,  tratamento
e/ou armazenamento dos resíduos recebidos.
§ 1º - Para o atendimento dos parágrafos 2º e 3º do Art. 14, as empresas
que se colocarem como receptoras deverão disponibilizar e licenciar áreas
de armazenamento provisório para posterior encaminhamento e destinação
final destes resíduos.
§  2º  -  Os  resíduos  deverão,  preferencialmente,  entrar  nas  unidades
receptoras previamente segregados, de acordo com cada classe, ou seja,
com o que determina a resolução nº 307, nas classes “A”, “B”, “C” e “D”.
Caso  não  ocorrer  tal  segregação  a  responsabilidade  da  separação  é  do
receptor.
Art.  16  -  Os  grandes  geradores  deverão,  ao  final  da  obra,  apresentar
Relatório  comprovando  o  cumprimento  do  estipulado  no  Projeto  de
Gerenciamento  de  Resíduos  da  Construção  Civil,  sendo  expedida
certidão,  pelo  órgão  responsável  pela  limpeza  urbana,  que  comporá  o
acervo  de  documentos  para  a  liberação  do  empreendimento,  obra,
construção, residência, etc.
Art.  17  -  A  inobservância  do  disposto  nesta  Lei  configurará  infração
ambiental e sujeitará o infrator as penalidades da Lei Estadual nº 9.921 de
27 de Julho de 1993,  sem prejuízo  das responsabilidades civil  e penal
cabíveis.
Art. 18 - Esta Lei entra em vigor um ano após sua publicação.

LEI N° 5.103 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2014
(Do Poder Executivo Municipal)

ACRESCENTA  OS  ARTIGOS  8º  –  A,  8º  –  B  E  13  -  A,  NA  LEI
MUNICIPAL  Nº  5.052,  DE  23  DE  DEZEMBRO  DE  2013,  QUE
INSTITUI  O INCENTIVO FISCAL PARA O DESENVOLVIMENTO
DO ESPORTE AMADOR 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 sanciona e promulga a seguinte
Lei:
Art. 1º - A Lei nº 5.052,  de 23 de dezembro de 2013, passa a vigorar
acrescida dos seguintes arts.  8º– A, 8º – B e 13 - A:
“Art.  8  –  A -   Fica  criado  o  Fundo  Municipal  do  Desporto  –  FMD,
vinculado à Secretaria Municipal de Desporto e Cultura, com a finalidade
de gerir os recursos oriundo dos incentivos fiscais previstos nesta Lei e os
recursos destinados à implementação de programas projetos ou ações que
promovam o esporte amador.
§ 1º - Os recursos do FMD serão aplicados de acordo com o estabelecido
pelo art. 5º desta Lei, sendo vedado a aplicação em projetos de construção
ou conservação de bens imóveis.
§ 2º – Constituem receitas do FMD:
I  –  doações,  auxílios  ou  patrocínios  financeiros  de  pessoas  físicas  ou
jurídicas, públicas ou privadas, nacionais ou internacionais;
II  –  receita  orçamentária  destinada  pelo  Município,  decorrentes  dos
incentivos fiscais de que trata esta lei;
III  – recursos oriundos de convênios com órgão não governamentais –
ONGs atinentes à execução de políticas para o esporte amador;
IV  –  rendimentos,  juros  provenientes  de  aplicações  financeiras  dos
recursos do Fundo;



V -  recursos financeiros  de origem orçamentária da União e do Estado
destinados a programas, projetos  e ações esportivas,  quando destinados
especificamente para o FMD;
VI – outras receitas que venham a ser instituídas;
§ 3º – Caberá ao Poder Executivo Municipal, anualmente, estabelecer o
valor dos incentivos fiscais que serão destinados ao FMD.
§ 4º - Caberá ao Conselho Municipal de Desportos, a gestão dos recursos
do FMD, observadas as deliberações da Comissão Especial de Avaliação e
Seleção.
§  5º  –  Será  aberta  conta  bancária  específica  em instituição  financeira
oficial,  sob  a  denominação  “Fundo  Municipal  de  Desporto”,  para  a
movimentação dos recursos financeiros do FMD”.
“Art. 8º – B - Fica criada a Comissão Especial de Avaliação e Seleção, a
ser constituída a cada edital, que ficará incumbida da análise, avaliação e
seleção dos programas, projetos e ações esportivas, indicando, inclusive o
valor limite por projeto a ser apoiado com recursos do FMD.
§ 1º – A Comissão Especial de que trata o “caput” artigo, será composta
por 05 (cinco) integrantes, indicados da seguinte forma:
I  –  02  (dois)  representantes  da  Secretaria  Municipal  de  Desporto  e
Cultura;
II – 01 (um) representante do Conselho Municipal de Desporto;
III - 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Finanças;
IV - 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Administração”.
“Art. 13 – A - Caberá ao Poder Executivo a regulamentação da presente
Lei, no prazo de 90 dias”.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PORTARIAS
1822 – Exonera CC: Fernanda Machado dos Santos, CC-3, SEHAB, a/c
01.12.14.
1823  –  Nomeia  CC:  Juliana  Viecilli  de  Lima,  CC-3,  SEHAB,  a/c
01.12.14.
1828 a 1831, 1833, 1840 a 1841 – Aut. Viagem: Tatiane Pereira Fontana,
Ionara dos Santos Pereira, Luis Fernando Santos, a Santo Ângelo, visita a
adolescente  internado;  Marcio  Ferrão,  a  Lagoa  Vermelha,  conduzir
paciente;  Sergio  Vieira  da  Costa,  a  Porto  Alegre,  conduzir  paciente;
Gilson Teixeira,  a Casca,  conduzir  paciente;  Liziane Bona Campana,  a
Porto  Alegre,  reunião  dos  CERESTS;  Osmar  da  Silva,  a  Soledade,
assuntos PME (SME), Marco Aurélio Oliveira, a São Paulo, Workshop no
Ministério do Esporte

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


