
FUNDAÇÃO PASSO FUNDO DE TURISMO – PASSOTUR
RESOLUÇÃO 01.2014

O presidente da PASSOTUR – Fundação Passo Fundo de Turismo, no
uso de suas atribuições, conforme o estatuto da Fundação, aprovado
pelo decreto 134/03 de 15 de agosto de 2003, RESOLVE:
Art. 1º. A utilização do Parque de Rodeios de Passo Fundo – Parque
da Roselândia, localizado no Complexo Turístico da Roselândia, nesta
cidade  de  Passo  Fundo,  por  terceiros,  para  realização  de  eventos,
shows e atividades afins, fica regulamentado na conformidade desta
resolução.
Art.  2º  -  O  interessado  em utilizar  as  dependências  do  Parque  de
Rodeio de Passo Fundo – Parque da Roselândia deverá, através de
requerimento  escrito  direcionado  a  Fundação  Passo  Fundo  de
Turismo:
I – identificar o tipo de evento a ser realizado, o número de pessoas
que irão participar ou lugares que serão utilizados, o tipo de alimento
e  bebidas  que  serão  oferecidos  e  seu  tipo  de  acondicionamento,
especificar a segurança que terá o evento ou atividade, bem como o
atendimento de urgência, formas de limpeza que serão aplicadas, se
for o caso;
II – identificar o(s) responsável (is) pelo evento, assinado declaração
assumindo todos os ônus e riscos pela sua realização;
III – indicar os dias e horários de uso do Parque de Rodeio de Passo
Fundo – Parque da Roselândia;
IV – informar a utilização de equipamentos próprios como gerador de
energia  elétrica,  materiais  inflamáveis  e  pirotécnicos  que  venha  a
serem usados durante o evento, enfim, todo e qualquer tipo de objeto
a ser utilizado no evento e que não esteja disponível no local;
V – indicar equipamento e consumos, por hora, de energia elétrica dos
aparelhos que serão utilizados no evento ou shows;
VI  –  apresentar  contratos  devidamente  assinados  com  empresas
contratadas até 30 dias antes do evento para realização de serviços de
limpeza, segurança e saúde, bem como PPCI Plano de Prevenção e
Combate de Incêndio se o evento assim requerer;
VII  –  apresentar  Laudos  e  ARTs  nos  casos  de  contratação  de
arquibancadas  e  serviços  de sonorização  e  de  energia  devidamente
aprovados pelos órgãos competentes;
VIII – informar em caso de grandes eventos se existe necessidade de
ampliação de carga elétrica para que seja solicitada junto á empresa
concessionária responsável;
Parágrafo único. Todas as informações apontadas neste artigo deverão
ser instruídas com documentos, respeitando as leis vigentes.
Art. 3º. O requerimento de que trata o art. 2º desta resolução, deverá
ser instruído, obrigatoriamente, com os seguintes documentos:
I - cópia da Carteira de Identidade e CPF do(s) responsável (is) pelo
evento;
II  –  cópia  do  Contrato  Social  da  empresa  ou  declaração  de  firma
individual da empresa se for o caso;
III – cópia do Estatuto Social da entidade e ata que elegeu a última
diretoria se for o caso;
IV  –  cópia  de  CNPJ  atualizado  ou  declaração  de  regular
funcionamento  emitido  por  órgão  federal,  estadual  ou  municipal,
conforme a natureza da inscrição da entidade ou empresa;
V – certidões Negativas de Débitos junto ao INSS,  FGTS, Receita
Federal, Receita Estadual e Receita Municipal.
Art. 4º. Após a autorização para realização do evento fornecida pela
PASSOTUR, será firmado contrato particular de autorização de uso
devendo o solicitante recolher,  no prazo de até 5 (cinco) dias úteis
antes da data do evento ou show, os seguintes valores:
I  –  a  importância  referente  a  200  (duzentos)  ingressos  a  serem
cobrados  nas  bilheterias  do  Parque  de  Rodeio  de  Passo  Fundo  –
Parque da Roselândia para utilização do local;



II - a título de taxa de energia elétrica, o valor provisório indicado pela
PASSOTUR,  o  qual  será  calculado  com  base  nas  informações
prestadas nos termos do inciso V do artigo 2º desta Resolução;
III  –  R$  1.000,00  (um mil  reais)  para  os  serviços  de  limpeza  do
Parque  de  Rodeio  de  Passo  Fundo  –  Parque  da  Roselândia.  Esta
parcela em caso de acordo entre PASSOTUR e realizadores do evento
não será cobrada, no caso de haver contratação de serviços privado de
limpeza no local;
Parágrafo  único.  Após  a  realização  do  evento  será  fixado  o  valor
definitivo  do  consumo  de  energia  elétrica  mediante  os  seguintes
termos:
a) o valor será calculado com base no consumo real de energia aferido
a partir da leitura do medidor de energia elétrica;
b) caberá à PASSOTUR realizar a medição no momento da entrega e
ao receber as chaves do Parque de Rodeio de Passo Fundo – Parque
da Roselândia, registrando no laudo de vistoria, após será apurado os
valores consumidos de energia elétrica.
c)  no  caso  do  valor  provisório  ser  superior  ao  consumido,  a
PASSOTUR restituirá o valor excedente e se for inferior, a diferença
será retida da caução.
Art. 5º. Deverá, ainda, o solicitante prestar caução de firma idônea até
5 dias antes da realização do evento,  que será objeto de liberação,
após a desocupação das instalações do Parque de Rodeios de Passo
Fundo  –  Parque  da  Roselândia,  desde  que  comprovados  os
pagamentos  dos  encargos  fixados  no  artigo  4º  desta  resolução  e
efetuada  a  entrega  do  imóvel  nas  mesmas  condições  em  que  foi
recebido,  mediante  laudo  de  vistoria  e  termo  de  recebimento
procedido pela PASSOTUR.
Parágrafo  único:  A  caução  será  no  valor  equivalente  a  500
(quinhentos) ingressos a serem cobrados nas bilheterias do Parque de
Rodeios de Passo Fundo – Parque da Roselândia para utilização do
local.
Art.  6º.  O presidente  da  PASSOTUR poderá  reduzir  ou  isentar  as
entidades beneficentes, sem fins lucrativos ou educacionais, ou ainda
as  atividades  de  interesse  público,  dos  pagamentos  descritos  nos
incisos I, II e III do artigo 4º e da caução prevista no artigo 5º, todos
desta Resolução.
Art.7º  O  não  recolhimento  dos  valores  apontados  bem  como  não
prestada  à  caução,  respectivamente previstos  nos  art.  4º  e  5º  desta
resolução,  torna  nula  a  autorização  para  utilização  do  Parque  de
Rodeios de Passo Fundo – Parque da Roselândia.
Art.8º  O  uso  do  Parque  de  Rodeio  de  Passo  Fundo  –  Parque  da
Roselândia fica condicionado à data e horários descritos no contrato
juntamente  com Laudo  de  Vistoria  anterior  e  posterior  ao  evento,
devendo o usuário devolvê-lo nas mesmas condições em que recebeu,
inclusive no  tocante  a  limpeza do  local,  garantindo  o bom uso  do
Parque de Rodeios. 
Parágrafo  único.  Em  caso  de  mau  uso  dos  equipamentos  e  bens
públicos garantir o conserto do bem avariado de acordo com o laudo
de vistoria de entrega.
Art.  9º.  É  obrigatória,  a  contratação  de  pessoal  de  segurança
especializado, serviços de limpeza, além de disponibilizar ambulância
e equipe de atendimento emergencial  no local para a realização de
eventos que efetuem a cobrança de ingressos ou os descritos na lei
11.719 de 07 de janeiro de 2002, alterada pela Lei 12.567 de 13 de
junho de 2006 – que regulamenta a realização de Rodeios e atividades
campeiras.
Parágrafo  único.  Será  obrigatória  ainda,  a  regularização  do  evento
junto ao ECAD - Escritório Central de Arrecadação e Distribuição,
que  trata  dos  direitos  autorais,  sendo  que  não  será  permitida  a
realização do evento sem a comprovação de regularização junto a este
Órgão.



Art.  10.  Para  utilização  do  Parque  de  Rodeios  de  Passo  Fundo  –
Parque  da  Roselândia,  com vendas  de  ingressos,  o  solicitante  não
poderá disponibilizar ingressos além da sua capacidade nominal, sob
pena de ser responsabilizado civil e criminalmente.
Art.  11.  O Solicitante  é  responsável  por  todo  e  qualquer  dano  ou
prejuízo  causado  a  terceiro  e  ao  Patrimônio  Público  devendo,
obrigatoriamente,  proceder  à  contratação  de  seguro  contra  danos
materiais e pessoais.
Art. 12. A PASSOTUR, bem como o Município de Passo Fundo não
se responsabiliza pela acústica do Parque de Rodeios de Passo Fundo
– Parque da Roselândia.
Art.  13.  As  entidades  descritas  como  CTGs,  GCTs,  Quadro  de
Laçadores  e  Piquetes  de  Laçadores,  que  tiverem  suas  atividades
campeiras  constantes  no  calendário  de  eventos  da  Sétima  Região
Tradicionalista com realização anual no Parque de Rodeios de Passo
Fundo  –  Parque  da  Roselândia  e  que  não  tiverem  cobrança  de
ingressos em seus eventos deverão observar:
I  –  apresentar  autorização  da  Sétima  Região  Tradicionalista  para
realização do evento;
II – apresentar a Certidão de Autorização Sanitária da Secretária de
Agricultura do Estado – RS;
III – apresentar o Seguro Obrigatório do Evento informando o número
aproximado de pessoas;
IV  –  apresentar  contrato  com  empresa  de  serviços  médicos
(Ambulância)  nos dias  do evento assegurando assistência médica a
todos os participantes do evento.
V  -  apresentar  cópia  de  informação  aos  órgãos  de  segurança
antecipadamente sobre a realização do evento;
VI – prestar caução no valor de 3 (três) salários mínimos mediante ao
contrato de permissão de uso do Parque de Rodeio, garantindo a troca
ou reparo do Bem Público avariado se necessário.
VII - firmar contrato de uso do Parque de Rodeios de Passo Fundo –
Parque  da  Roselândia  com  a  PASSOTUR  antes  da  realização  do
evento;
VIII – observar as normas descritas na legislação em especial à lei nº
11.719 de 07 de janeiro de 2002, alterada pela Lei 12.567 de 13 de
junho de 2006 – que regulamenta a realização de Rodeios e atividades
campeiras bem como suas alterações;
IX - observar as normas descritas na Resolução e Regulamento de Uso
do Parque de Rodeios da Roselândia e Regulamento do MTG. 
Art.  14.  A inobservância  das  obrigações  deste  instrumento  poderá
acarretar em sanções administrativas, bem como a responsabilização
civil e criminal.
Art.15. Fica revogada a Resolução n.º 01/2009.
Art. 16. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Passo Fundo, 26 de agosto de 2014.

DANIEL BENVEGNÚ LÉ
Diretor Presidente da PASSOTUR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO
Aviso de Licitação

Modalidade:  TOMADA DE  PREÇOS  nº  52/2014.  Tipo:  MENOR
PREÇO “GLOBAL”.  Objeto:  Implantação  de infraestrutura  elétrica
para alimentação do sistema de aquecimento do fluído térmico, com o
fornecimento dos materiais e da mão de obra necessários. Abertura:
17/09/2014, 14h. Modalidade: TOMADA DE PREÇOS nº 53/2014.
Tipo:  MENOR PREÇO  “GLOBAL”.  Objeto:  Implantação  de  uma
praça no bairro Vera Cruz, com o fornecimento dos materiais e da mão
de obra  necessários.  Abertura:  17/09/2014,  15h30min.  Modalidade:
TOMADA  DE  PREÇOS  nº  54/2014.  Tipo:  MENOR  PREÇO
"GLOBAL”. Objeto: Execução de instalações elétricas dedicadas ao
Programa de Inclusão Digital nas escolas da rede pública municipal,



em regime de empreitada global. Abertura: 18/09/2014, 14h. Editais:
Coordenadoria de Licitações e Contratos, Rua Dr.  João Freitas,  75,
Passo Fundo/RS ou no site: www.pmpf.rs.gov.br.

EDITAL Nº 29/2014
CHAMA  CANDIDATOS  APROVADOS  EM  PROCESSO
SELETIVO  PÚBLICO  PARA  CONTRATAÇÃO  POR  TEMPO
DETERMINADO DE MÉDICOS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PASSO FUNDO,  no  uso  de  suas
atribuições legais,
TORNA PÚBLICO, para conhecimento de todos os interessados que,
estão  sendo  chamados  à  Coordenadoria  de  Recursos  Humanos  da
Secretaria de Saúde, em horário de expediente, a fim de contratação
por tempo determinado para as funções de médicos, nos termos da Lei
nº 4.992/2013, objeto do Processo Seletivo Público Simplificado de
que  trata  o  Edital  n°  13/2013,  conforme  Processo  n°  2013/33069,
observada a respectiva classificação, pela ordem de aprovação, tendo
o prazo de 10 dias para apresentarem a documentação necessária na
Secretaria  Municipal  de  Saúde,  devendo  ser  juntada,  além  da
documentação  listada  no  Edital  n°  13/13,  Declaração  de  Bens  ou
cópia da Declaração Anual do Imposto de Renda:

Nome Especialidade Classificação
JOSÉ RIBAMAR F. SARAIVA JÚNIOR PSIQUIATRIA

8º 
ENELISE  CAMPOS  BALDINGASTROENTEROLOGISTA

3º 

PORTARIAS
1277 – Exonera, a pedido, Cirlei Leithardt, a/c 01.09.14.
1278 – Conc. Ad. Trienal a Sergio Danilo Barufaldi, 7% a/c 18.08.14.
1279  –  Revoga  Ad.  insalubridade  20% a  Emanuela  Fernanda  dos
Santos, a/c 08.05.14.
1286  –  Inc.  aos  venc.  de  Nadia  Elaine  Bordignou,  RE  40  hs  na
proporção de 5/25.

Luciano Palma de Azevedo - Prefeito
Eliana Fátima de Zorzi – Sec. de Administração

Substit. – Port. 1233/14
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