
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO
Aviso de Retificação

O Prefeito Municipal de Passo Fundo, no uso de suas atribuições legais e de
acordo com a legislação vigente, comunica que o Pregão Eletrônico 071/2015,
cujo objeto é a aquisição de uma motoniveladora, foi RETIFICADO e a data de
abertura das propostas fica prorrogada para o dia 18 de agosto de 2015, 14h. 
Pregão  Eletrônico  072/2015,  cujo  objeto  é  a  aquisição  de  duas
Retroescavadeiras, foi  RETIFICADO e a data da abertura das propostas fica
prorrogada  para  o  dia  19  de  agosto  de  2015,  14h.  Os  Editais  retificados
encontram-se  disponíveis  nos  sites  www.cidadecompras.com.br  e
www.pmpf.rs.gov.br.

Extrato de rescisão contratual
RDC  Presencial  04/2015.  Processo  nº  2015/2757.  Partes:  PLIM
PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. e Município de Passo Fundo. Objeto:
Construção de prédio para a instalação do CRAS São Luiz Gonzaga. Data da
rescisão: 24/07/2015.

LEI COMPLEMENTAR Nº 379 DE 30 DE JULHO DE 2015
(Do Poder Executivo Municipal)

DISPÕE SOBRE A DISPENSA DA INCIDÊNCIA DE MULTA E JUROS
DOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS, NO PERÍODO E
FORMA QUE 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 o Poder Executivo Municipal autorizado a dispensar a incidência
de multa e juros sobre os débitos tributários e não tributários decorrentes de
fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2014, inscritos ou não em
dívida ativa,  em cobrança judicial  ou não,  parcelados ou não,  nas seguintes
proporções:
I – da totalidade da multa e juros aos contribuintes que efetuarem o pagamento
de seus débitos à vista e em parcela única;
II – do percentual de 80% (oitenta por cento) da multa e juros aos contribuintes
que parcelarem e pagarem seus débitos em até 02 (duas) parcelas mensais e
consecutivas;
III  -  do  percentual  de  50%  (cinquenta  por  cento)  da  multa  e  juros  aos
contribuintes que parcelarem e pagarem seus débitos em até 03 (três) parcelas
mensais e consecutivas;
IV – do percentual de 40% (quarenta por cento) para os débitos acima de 7.500
UFMs  e  parcelarem  entre  04  (quatro)  a  6  (seis)  parcelas  mensais  e
consecutivas.
§ 1º No caso de débito objeto de cobrança judicial, o sujeito passivo, que optar
pela forma de pagamento previsto no inciso II e III deste artigo, poderá efetuar
o recolhimento das custas e honorários na última parcela.
§  2º  Nas  hipóteses  de  débitos  impugnados  administrativamente,  uma  vez
quitados  na  forma  desta  lei,  dar-se-á  a  extinção  do  respectivo  processo
administrativo, ensejando o seu imediato arquivamento.
§ 3º Nas dívidas que estejam sob parcelamento, por acordo, o benefício fiscal
de  que  trata  o  caput  deste  artigo  incidirá,  proporcionalmente,  às  parcelas
pendentes.
§ 4o. Em caso de parcelamento, para obter os benefícios dessa lei a primeira
parcela deve ser quitada dentro do prazo de vigência desta lei.
Art.  2º  O  benefício  previsto  nessa  Lei  será  cancelado,  restabelecendo-se  a
incidência  da  multa,  caso  fique  constatado  que  o  contribuinte  beneficiado
deixou  de  pagar  a  guia  correspondente  aos  débitos,  ficando  o  Executivo
Municipal autorizado a promover ou prosseguir a execução fiscal dos valores
pendentes.
Art. 3º O parcelamento observará as normas gerais do município estabelecidas
para parcelamentos com as especificidades instituídas nesta lei.
Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação e terá vigência pelo
período de 03(três) meses.

LUCIANO PALMA DE AZEVEDO - Prefeito Municipal
MARLISE LAMAISON SOARES - Secretária de Administração

http://www.pmpf.rs.gov.br/

	MARLISE LAMAISON SOARES - Secretária de Administração

