
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO
LEI COMPLEMENTAR Nº 382 DE 24 DE SETEMBRO DE 2015

(Do Poder Executivo Municipal)
ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 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  A  presente  Lei  tem  por  objetivo  promover  os  ajustes
necessários à Lei Complementar nº 170, de 09 de outubro de 2006,
que  dispõe  sobre  o  Plano  Diretor  de  Desenvolvimento  Integrado
(PDDI), e alterações posteriores.
Art.2º  O  inciso  I  do  parágrafo  primeiro  do  artigo  79  da  Lei
Complementar n.º 170, de 09 de outubro de 2006 passa a vigorar com
a seguinte redação:
Art.  79  Coeficiente  de  Aproveitamento  (CA)  é  o  número  que
multiplicado pela área do lote resulta na área máxima edificável.
§1º – A área máxima edificável computará a totalidade da área real
construída, exceto:
I- terraços;
(…)
Art.3º O artigo 97 da Lei Complementar n.º 170, de 09 de outubro de
2006 passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 97- Nos Eixos Indutores 1 (EI1), as edificações obedecerão aos
seguintes índices urbanísticos máximos:
TO  =  80%  para  pavimentos  caracterizados  como  subsolo,  térreo,
superiores acima do térreo, contados da soleira de entrada do prédio
até a laje de forro do último pavimento estabelecido dentro de uma
altura  máxima  de  7,5m  de  altura,  sendo  que  o  pé-direito  de
estabelecimentos  destinados  às  atividades  comerciais/  serviços  não
poderá ser superior a 4,50m;
TO = 60% para os demais pavimentos;
CA=3,2
CID= 20m²
LM= 300m²”
Art. 4º Os incisos III  dos parágrafos 2º dos artigos 98 e 99 da Lei
Complementar n.º 170, de 09 de outubro de 2006 passam a vigorar
com a seguinte redação:
Art.98.
(…)
§2º Na transição da TO de 80% para 60%, serão permitidos:
(…)
III – terraço;
(…)
Art.99. (…)
§2ºNa transição da TO de 80% para 60%, serão permitidos:
(…) 
III - terraço;
(…)
Art. 5º O parágrafo 4º do artigo 109 da Lei Complementar n.º 170, de
09 de outubro de 2006 passa a vigorar com a seguinte redação:
Art.109. (...)
§4º Na Zona de Transição (ZT), Zona de Ocupação Extensiva (ZE),
Eixos Indutores 1 (EI1), Eixos Indutores 2 (EI2), Zona Residencial 1
(ZR1), Zona Residencial 2 (ZR2), Zona Residencial 3 (ZR3), Zona de
Produção Urbana (ZPU),  Zona Industrial  (ZI)  e Zona de Ocupação
Controlada 1 (ZOC1) será dispensado o recuo lateral e de fundos para
os pavimentos caracterizados como subsolo,  térreo e um pavimento
acima do térreo, até um limite de 7,5m contados a partir da soleira de
entrada do prédio até a laje de forro do pavimento superior ao térreo,



respeitando as respectivas  taxas de ocupação,  sendo que os demais
pavimentos deverão obedecer obrigatoriamente ao recuo lateral e de
fundos definidos no “caput” deste artigo.
Art.  6º  Altera  a  “Planta  de  Zoneamento  Urbano”  do  Mapa  nº  02,
previsto no art. 59 da Lei Complementar nº  170, de 09 de outubro de
2006,  ampliando  o  perímetro  da  Zona  de  Transição  na  rua  Luiz
Lângaro, conforme  mapa em anexo.
Art.  7º  Altera  a  “Planta  de  Zoneamento  Urbano”  do  Mapa  nº  02,
previsto no art. 59 da Lei Complementar nº 170, de 09 de outubro de
2006, ampliando o perímetro da Zona de Ocupação Controlada Dois
(ZOC2)  na  Av.  Scarpellini  Ghezzi,  no  trecho  entre  as  ruas  Pedro
Avancini e rua da Sé e na rua Guilherme Kurtz, no trecho entre as ruas
Daltro Filho e Dionizio Bertoldi, conforme mapa em anexo.
Art.  8º  Altera  a  “Planta  de  Zoneamento  Urbano”  do  Mapa  nº  02,
previsto no art. 59 da Lei Complementar nº 170, de 09 de outubro de
2006,  ampliando  o  perímetro  da  Zona  Residencial  1(ZR1),  na  rua
Daltro  Filho  entre  a  Avenida  Scarpellini  Ghezzin  e  rua  do  Retiro,
conforme  mapa em anexo.
Art.  9º  Altera  a  “Planta  de  Zoneamento  Urbano”  do  Mapa  nº  02,
previsto no art. 59 da Lei Complementar nº  170, de 09 de outubro de
2006, ampliando o perímetro da Zona de Eixo Indutor 2 (EI2), na rua
João  Catapan  após  a  Perimetral  Sul  e  nas  Avenidas  Miguelzinho
Lima,  Muçum,  Afonso  B.  Escobar  e  Ernesto  Bertoldo,  conforme
mapa em anexo.
Art.10.  Altera  a  “Planta  de  Zoneamento  Urbano”  do  Mapa  nº  02,
previsto no art. 59 da Lei Complementar nº  170, de 09 de outubro de
2006 adequando a Zona de Proteção de Recursos Hídricos (ZPRH) ao
parágrafo 2º do artigo 86 da referida Lei, conforme mapa anexo.
Art.  11.  Altera a “Planta  de Zoneamento  Urbano” do Mapa nº  02,
previsto no art. 59 da Lei Complementar nº 170, de 09 de outubro de
2006 identificando a classificação das Zonas Especiais de Interesse
Social – ZEIS, determinada pelo artigo 57 da referida Lei, conforme
mapa anexo.
Art.12.  Altera  a  “Planta  de  Zoneamento  Urbano”  do  Mapa  nº  02,
previsto no art. 59 da Lei Complementar nº  170, de 09 de outubro de
2006 ampliando a Zona de Ocupação Extensiva de área localizada na
Roselândia, conforme mapa anexa.
Art.13.  Altera  a  “Planta  de  Zoneamento  Urbano”  do  Mapa  nº  02,
previsto no art. 59 da Lei Complementar nº  170, de 09 de outubro de
2006 e cria a Zona de Recuperação Ambiental (ZRA)  na Vila Jardim,
conforme mapa anexo.
Art.14.  Altera  a  “Planta  de  Zoneamento  Urbano”  do  Mapa  nº  02,
previsto no art. 59 da  Lei Complementar nº  170, de 09 de outubro de
2006 ampliando  a  Zona  de  Produção  Urbana  (ZPU)  na  Perimetral
Leste, conforme mapa anexo.
Art.15.  Altera  a  “Planta  de  Zoneamento  Urbano”  do  Mapa  nº  02,
previsto no art. 59 da Lei Complementar nº 170, de 09 de outubro de
2006, para implantar zoneamento especial, conforme as determinações
abaixo especificadas e mapa em anexo:
§1º  Cria  Zona  de Uso  Especial  (ZUE)  para  o  Hospital  da Cidade,
terreno  urbano,  localizado  no  quarteirão  formado  pelas  ruas
Tiradentes, Uruguai, Silva Jardim e Paissandú. 
I  -  As  edificações  obedecerão  aos  seguintes  índices  urbanísticos
máximos:
TO  =  80%  para  pavimentos  caracterizados  como  subsolo,  térreo,
superiores acima do térreo, contados da soleira de entrada do prédio
até a laje de forro do último pavimento estabelecido dentro de uma
altura máxima de 12 m de altura;
TO = 60% para os demais pavimentos;
CA=3,6
II -  Esta Zona de Uso Especial  estará isenta da exigência  de recuo
frontal.
III - Esta Zona de Uso Especial terá os seguintes usos:



a)- Conforme: CS.1 – Comércio Varejista e Serviços Tipo I; CS.2 –
Comércio Varejista e Serviços Tipo II;  CS.3 – Comércio Varejista e
Serviços  Tipo  III;  CS.4 –  Comércio  Varejista  e  Serviços  Tipo  IV;
CS.13  –  Serviços  de  Diversão  e  Lazer  Tipo  I;  CS.18  –  Serviços
Profissionais;  CS.19 – Serviços Bancários e Institucionais;  CS.22 –
Serviços de Educação; CS.23 – Serviços de Cultura; CS.27 - Serviços
Médicos; CS.28 – Serviços Hospitalares
b) Desconforme: Todos os demais usos.
IV - Esta Zona de Uso Especial poderá fazer a previsão das vagas de
estacionamento exigidas em outro lote, num raio de 300m, desde que
apresentado projeto com essa previsão.
§2º cria Zona de Uso Especial (ZUE) para o Hospital Municipal Dr.
César Santos, terreno urbano, localizado no quarteirão formado pelas
ruas Alcides Moura, Comandante Kramer, Bezerra de Menezes e Guia
Lopes. 
I  -  As  edificações  obedecerão  aos  seguintes  índices  urbanísticos
máximos:
TO  =  80%  para  pavimentos  caracterizados  como  subsolo,  térreo,
superiores acima do térreo, contados da soleira de entrada do prédio
até a laje de forro do último pavimento estabelecido dentro de uma
altura máxima de 12 m de altura;
TO = 60% para os demais pavimentos;
A=3,6
II – Esta Zona de Uso Especial estará isenta da exigência de recuo
frontal.
III - Esta Zona de Uso Especial terá os seguintes usos:
a)- Conforme: CS.1 – Comércio Varejista e Serviços Tipo I; CS.2 –
Comércio Varejista e Serviços Tipo II;  CS.3 – Comércio Varejista e
Serviços  Tipo  III;  CS.4 –  Comércio  Varejista  e  Serviços  Tipo  IV;
CS.13  –  Serviços  de  Diversão  e  Lazer  Tipo  I;  CS.18  –  Serviços
Profissionais;  CS.19 – Serviços Bancários e Institucionais;  CS.22 –
Serviços de Educação; CS.23 – Serviços de Cultura; CS.27 - Serviços
Médicos; CS.28 – Serviços Hospitalares
b)- Desconforme: Todos os demais usos
IV - Esta Zona de Uso Especial poderá fazer a previsão das vagas de
estacionamento exigidas em outro lote, num raio de 300m, desde que
apresentado projeto com essa previsão.
§3º  Cria Zona de Uso Especial  (ZUE) para o Hospital  Psiquiátrico
Bezerra de Menezes, terreno urbano, localizado no quarteirão formado
pela rua Ouro Preto, avenida Petrobrás, ruas Arthur Issler e Santana. 
I  -  As  edificações  obedecerão  aos  seguintes  índices  urbanísticos
máximos:
TO  =  80%  para  pavimentos  caracterizados  como  subsolo,  térreo,
superiores acima do térreo, contados da soleira de entrada do prédio
até a laje de forro do último pavimento estabelecido dentro de uma
altura máxima de 12 m de altura;
TO = 60% para os demais pavimentos;
CA=3,6
II -  Esta Zona de Uso Especial  estará isenta da exigência  de recuo
frontal.
III - Esta Zona de Uso Especial terá os seguintes usos:
a)- Conforme: CS.1 – Comércio Varejista e Serviços Tipo I; CS.2 –
Comércio Varejista e Serviços Tipo II;  CS.3 – Comércio Varejista e
Serviços  Tipo  III;  CS.4 –  Comércio  Varejista  e  Serviços  Tipo  IV;
CS.13  –  Serviços  de  Diversão  e  Lazer  Tipo  I;  CS.18  –  Serviços
Profissionais;  CS.19 – Serviços Bancários e Institucionais;  CS.22 –
Serviços de Educação; CS.23 – Serviços de Cultura; CS.27 - Serviços
Médicos; CS.28 – Serviços Hospitalares
b)- Desconforme: Todos os demais usos
IV -Esta Zona de Uso Especial poderá fazer a previsão das vagas de
estacionamento exigidas em outro lote, num raio de 300m, desde que
apresentado projeto com essa previsão.
Art.16. Altera o “Anexo 02 – Tabelas de Usos” da Lei Complementar
nº 170, de 09 de outubro de 2006, conforme especifica:



I - Os usos CS.2 - Academia de Ginástica, Comércio e Locação de
Jogos,  Fitas  e  DVDs,  Floricultura,  Livraria,  Papelaria,  Revisteira,
Bazar e Decoração passam a ser classificados como CS.1 – Comércio
Varejista e Serviços Tipo I;
II - Os usos CS.2 - Estética Animal, Artigos e Produtos veterinários
para  animais  domésticos  passam  a  ser  classificados  como  CS.3  –
Comércio Varejista e Serviços Tipo III;
III - Os usos CS.1 - Serviço Autônomo, sem sede, sem depósito e sem
atendimento  ao  público  passa  a  ser  classificado  como  CS.18  –
Serviços  Profissionais,  bem como Escritório  Sede  de  Empresa  que
passa de CS.2 para CS.18, na classificação Escritórios Diversos.
Art.17. Altera o “Anexo 04 – Uso do Solo”, previsto no art. 67 da Lei
Complementar  nº 170, de 09 de outubro de 2006, conforme especifica
I  -  O  uso  residencial  R.1   -  Residencial  Unifamiliar  passa  a  ser
classificado  como  P4,  ou  seja,  Permissível  somente  quando
comprovada a necessidade de alojamento para zelador ou vigia junto à
indústria,  para  a  Zona  Logística  (ZL)  e  para  a  Zona  Industrial  e
Logística (ZIL);
II  -  O  uso  R.2  –  Residencial  Tipo  II  –  Residência  Multifamiliar
Horizontal passa a ser classificado como Conforme, para a Zona de
Recreação e Turismo 1 (ZRT1) da Roselândia.
Art.18.  Revogam-se  o  parágrafo  5º  do  artigo  109  da  Lei
Complementar  n.º  170,  de  09  de  outubro  de  2006,  a  Lei
Complementar n.º 33, de 11 de agosto de 1995 e a Lei Complementar
n.º 212, de 29 de outubro de 2008
Art.19.Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

LEI N° 5.148 DE 24 DE SETEMBRO DE 2015
(Do Poder Executivo Municipal)

INSTITUI  O  PROGRAMA  DE  GUARDA  SUBSIDIADA,  EM
FAMÍLIA  EXTENSA  OU  AMPLIADA,  DE  CRIANÇAS  E
ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO POR VIOLAÇÃO
DE DIREITOS 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 Programa de Guarda Subsidiada de crianças e
adolescentes em situação de risco por violação de direitos, como parte
integrante  da  política  de  atendimento  de  assistência  social  do
Município de Passo Fundo.
Art.  2º  A Guarda  Subsidiada se  constitui  na guarda  de  criança  ou
adolescente por família extensa ou ampliada que manifeste o desejo
em  assumir  os  cuidados  dos  protegidos,  oferecendo  meios  para
atender as necessidades de alimentação, saúde, educação e lazer, com
acompanhamento direto das Secretarias Municipais de  Cidadania e
Assistência Social, Saúde, Educação e Habitação, concomitantemente
com o Conselho Tutelar, Ministério Público e Poder Judiciário.
Parágrafo único: Excepcionalmente, os dispositivos desta Lei aplicam-
se a pessoa que, ainda que não mantenha relação de parentesco com a
criança  ou  adolescente,  tenha  com  eles  estabelecido  vínculos  de
afinidade e afetividade em razão da convivência.
Art.  3º  O  Programa  será  vinculado  a  Secretaria  de  Cidadania  e
Assistência Social  – SEMCAS e tem por objetivos proporcionar às
crianças e adolescentes violados em seus direitos:
I  –  convivência  familiar  e  comunitária  em  ambiente  protetivo  e
afetivo;
II – preservação dos vínculos familiares e promoção da reintegração
familiar;
III - prestação de assistência material, moral e educacional;
IV – acompanhamento pela rede de proteção ao protegido, a família
guardiã e a família de origem;
V - apoio técnico para superação da situação vivida pelas crianças e
adolescentes,  preparando-os para a reintegração familiar,  ou outras
formas de colocação em família substituta.



Art. 4º A criança ou adolescente inserido no Programa receberá:
I - com absoluta prioridade, atendimento nas áreas de saúde, educação
e assistência social, através das políticas existentes;
II - acompanhamento psicossocial pela equipe técnica; 
III - estímulo à manutenção ou reformulação de vínculos afetivos com
sua família de origem, nos casos em que houver possibilidade.
Art.  5º  Os  profissionais  da  Secretaria  Municipal  de  Cidadania  e
Assistência  Social  –  SEMCAS e  do  Conselho  Tutelar  efetuarão  o
contato com as famílias que poderão integrar o programa, observadas
as características e necessidades da criança ou adolescente.
Art.  6º  A  inscrição  das  famílias  interessadas  em  participar  do
Programa  de  Guarda  Subsidiada  será  gratuita,  feita  por  meio  do
preenchimento de Ficha de Cadastro do Programa, apresentando os
documentos abaixo indicados:
I - carteira de identidade;
II - certidão de nascimento ou casamento;
III - comprovante de residência;
IV - certidão de antecedentes criminais e cíveis;
V – comprovante de rendimentos.
Art.  7º  São  requisitos  para  participar  do  Programa  de  Guarda
Subsidiada:
I - pessoas maiores de 18 anos;
II - concordância de todos os membros da família;
III - residir no município de Passo Fundo;
IV  -  disponibilidade de  tempo  e  interesse  em oferecer  proteção às
crianças e adolescentes;
V – ter, ao menos um dos responsáveis, declaração de rendimentos;
VI - parecer psicossocial favorável da Equipe Técnica do Programa. 
Art.  8º  A avaliação das famílias  interessadas será   feita  através de
estudo  psicossocial,  de  responsabilidade  da  equipe  técnica  do
programa.
§ 1º. O estudo psicossocial envolverá todos os membros da família e
será  realizado  através  de  visitas  domiciliares,  entrevistas,  contatos
colaterais e observação das relações familiares e comunitárias. 
§ 2º No estudo psicossocial serão considerados o local de moradia, o
espaço físico, o ambiente familiar,  a motivação,  vínculos afetivos e
parentais existentes e o preparo para o exercício da guarda  de crianças
e adolescentes.
§ 3º A equipe técnica do programa indicará o número de crianças e
adolescentes  que a  família  extensa  ou ampliada   poderá receber,  a
partir do estudo de caso interdisciplinar, considerando a situação da
criança ou adolescente e também da família guardiã.
§ 4º Os grupos de irmãos serão colocados sob a guarda da mesma
família  guardiã,  salvo  comprovada  impossibilidade,  observado  o
disposto no art. 28, § 4º da Lei Federal nº 8.069/90.
§ 5º A falta de condições materiais não é motivo para que a criança ou
adolescente deixe de ser colocada sob a guarda da família extensa ou
ampliada,   cabendo  a  inclusão  desta,  em  caráter  prioritário,  em
programas oficiais de auxílio.
§ 6º Após a emissão de parecer psicossocial favorável à inclusão no
Programa, as famílias assinarão um Termo de Adesão ao Programa de
Guarda Subsidiada.
Art.  9º.  A  família  extensa  ou  ampliada   receberá  preparação  e
acompanhamento  contínuo, com o objetivo de adaptação da criança
ou  adolescente  durante  o  período  da  medida  protetiva,   sendo
orientadas sobre: os objetivos do programa, a recepção, a manutenção
e o desligamento das crianças. 
Art. 10. A inclusão da criança ou adolescente no Programa de Guarda
Subsidiada  dependerá  do  deferimento  da  guarda  pela  autoridade
judiciária  competente. 
§  1º.  A  duração  da  guarda  varia  de  acordo  com   a  situação
apresentada, podendo ser interrompido por ordem judicial. 
§ 2º. O encaminhamento da criança ou adolescente ocorrerá mediante
Termo de Guarda, determinado  no processo judicial. 



Art. 11.  A família extensa ou ampliada terá  responsabilidade familiar
pelas crianças e adolescentes protegidos  pelo que segue: 
I – prestar assistência material, moral, educacional e afetiva à criança
e ao adolescente, conferindo ao seu detentor o direito de opor-se a
terceiros, inclusive aos pais nos termos do artigo 33, do Estatuto da
Criança e do Adolescente;
II  -  participar  do  processo  de  preparação,  formação   e
acompanhamento; 
III - prestar informações sobre a situação da criança e do adolescente
protegido à equipe técnica responsável;
IV - contribuir na preparação da criança para futuro retorno à família
biológica  ou  colocação  em  outras  formas  de   família  substituta,
sempre  sob  orientação   técnica  dos  profissionais  do  Programa  de
Guarda Subsidiada.
Parágrafo  único.  O descumprimento  das  obrigações  previstas  neste
artigo,  bem  como  pelas  estabelecidas  pelo  Poder  Judiciário  no
processo  de  guarda,  implicará  no  desligamento  da  família  do
Programa  de  Guarda  Subsidiada,  com a  imediata  comunicação  ao
Poder Judiciário e ao Ministério Público  para tomadas das medidas
cabíveis.
Art. 12. Nos casos de inadaptação a família procederá à desistência
formal da guarda, responsabilizando-se pelos cuidados da criança ou
adolescente   protegido  até  novo  encaminhamento,  o  qual  será
determinado pela autoridade judiciária.
Art.  13.  Caberá  e  equipe  técnica  interdisciplinar  do  programa
acompanhar  às  crianças  e  adolescentes  colocados  sob  guarda
subsidiada,  que também prestará o atendimento psicossocial  à família
guardiã e à família de origem.
Parágrafo único.  A equipe técnica do programa, a cada semestre ou
sempre  que  solicitada,  enviará  relatório  circunstanciado  à
Coordenação do Programa para avaliação da manutenção da família
no programa.
Art.  14.  O  Conselho  Municipal  dos  Direitos  da  Criança  e  do
Adolescente-  COMDICA  e  o  Conselho  Tutelar  manterão
acompanhamento  constante  e  fiscalização  do  Programa  de  Guarda
Subsidiada, cabendo ao primeiro o registro do programa.
Art. 15. A família extensa ou ampliada que participar do Programa de
Guarda  Subsidiada,  independente  de  sua  condição  econômica,
receberá,  além  do  acompanhamento  técnico,  auxílio  financeiro
equivalente a 01 (um) salário mínimo nacional mensal, por criança ou
adolescente  protegido,  observado  para  efeitos  de  pagamento  a
proporcionalidade  em  relação  ao  período  de  efetivo  exercício  da
guarda.
§ 1º O valor previsto no caput  deste artigo será limitado a 02 (dois)
salários mínimos nacionais mensais,  ainda que a família extensa ou
ampliada  tenha sob sua guarda mais de dois protegidos.
§ 2º Quando a criança ou adolescente for pessoa com deficiência ou
estiver acometido de doença grave o subsídio previsto no caput deste
artigo poderá ser aumentado em até 50%, mediante laudo médico e
prévio  parecer  da equipe técnica  do programa   no qual  conste  as
necessidades especiais do protegido.
§ 3º O subsídio financeiro será repassado através de depósito em conta
corrente em nome de um membro responsável da família guardiã.
§ 4º É vedada a utilização do auxílio financeiro para finalidade que
não reverta, de qualquer forma, em benefício direto do protegido.
§ 5º A família que tenha recebido auxílio financeiro do programa e
não tenha cumprido as obrigações previstas nesta Lei fica obrigada ao
ressarcimento  da  importância  recebida  durante  o  período  da
irregularidade.
Art. 16. Será dispensada a prestação de contas quando houver laudo
psicossocial  da  equipe  técnica  do  programa  que  declare  que  estão
sendo atendidas as necessidades do protegido com alimentação, saúde,
educação e lazer.



Parágrafo  único.  Quando  a  equipe  técnica  do  programa  entender
necessário  poderá  requisitar  ao   membro  responsável  da  família
guardiã  que  recebeu  o  auxílio  financeiro  a  prestação  de  contas  da
utilização d os valores recebidos.
Art.  17.  As  despesas  decorrentes  desta  Lei  serão  suportadas  por
dotações orçamentárias próprias da Secretaria Municipal de Cidadania
e Assistência Social.
Art. 18. O Poder Público regulamentará a presente Lei no prazo de 90
(noventa) dias, a partir da data da publicação.
Art. 19. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

DECRETO Nº 104/2015
INSTITUI  O  PROJETO  DESTINO  URBE:  ESCOLA  EM
MOVIMENTO  E  REGULAMENTA  A  UTILIZAÇÃO  DE
VEÍCULOS  DE  TRANSPORTE  ESCOLAR  ADQUIRIDOS  NO
ÂMBITO  DO  PROGRAMA  CAMINHO  DA  ESCOLA  E  DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL  DE PASSO FUNDO, no uso de suas
atribuições legais, nos termos do que dispõe o artigo 110, Incisos VIII,
XIV e XV da Lei  Orgânica do Município,  e  CONSIDERANDO a
implantação  do  programa  de  governo  Destino  URBE:  Escola  em
Movimento,  CONSIDERANDO a adesão,  pelo Município de Passo
Fundo ao Programa de Transporte Escolar Caminho para a Escola do
governo  federal;  CONSIDERANDO  que  o  transporte  escolar  do
Município  de  Passo  Fundo  é  realizado  através  de  contratos  com
empresas especializadas, via processo licitatório; CONSIDERANDO
a autorização do MEC/FNDE para utilização dos veículos destinados
para  o  transporte  escolar  para  execução  do  Projeto  Destino  Urbe:
Escola  em  Movimento,  constante  no  processo  2015/27420;
CONSIDERANDO, o artigo 3º da Resolução/FNDE n.º 45, de 20 de
novembro de 2013; DECRETA:
Art.  1º  Fica instituído,  no âmbito do Município de Passo Fundo, o
Projeto Destino URBE: Escola em Movimento.
Parágrafo único. O Projeto tem como objetivo proporcionar aos alunos
da  rede  pública  municipal  o  conhecimento  educacional  e  a
oportunidade  de,  através  de  visitas  a  pontos  turísticos,  espaços
públicos, arte, cultura, indústria, comércio e lazer, integrá-los à cidade,
considerando que essa, também, é um espaço educador.
Art.  2º  O  Projeto  será  coordenado  e  organizado  por  servidores
ocupantes de cargos em comissão ou de cargos efetivos,  lotados na
Secretaria  de  Educação,  especialmente  designado  pelo  Prefeito,  de
forma  não  remunerada,  com  participação  de  membros  de  outras
Secretarias, se necessário, conforme demanda.
Art. 3º Fica autorizado pelo Poder Executivo Municipal a utilização
dos ônibus, adquiridos através do Programa Caminho da Escola, do
Governo  Federal,  para  cumprir  os  objetivos  do  Projeto  Destino
URBE: Escola em Movimento, instituído por este Decreto.
Art.4º Os ônibus escolares deverão cumprir com as normas vigentes
que tratam do transporte escolar, em especial o Código de Trânsito
Brasileiro.
Art.5º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

DECRETO Nº 106/2015
TERMO  DE  VERIFICAÇÃO  DOS  SERVIÇOS  E  OBRAS  DE
INFRAESTRUTURA  DO  EMPREENDIMENTO  URBANÍSTICO
DENOMINADO LOTEAMENTO RESIDENCIAL BELA VISTA II,
DE  PROPRIEDADE  DE  DACASA  CONSTRUÇÃO  E
INCORPORAÇÃO LTDA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
O PREFEITO MUNICIPAL  DE PASSO FUNDO, no uso de suas
atribuições legais, na forma do artigo nº 110, inciso XXXVII, da Lei
Orgânica do Município, e dos artigos 112 e 113 da Lei Complementar
Municipal nº 230/09; CONSIDERANDO as informações e pareceres
constantes nos processos administrativos nº 2015/9494 e 2013/48224;
e,  CONSIDERANDO  a  conclusão  das  obras  de  infraestrutura
realizadas no Loteamento Residencial Bela Vista II, conforme Termo



de  Verificação  dos  serviços  e  obras  de  infraestrutura  nº  01/2015,
DECRETA:
Art.  1º  -  Fica  aprovada  a  conclusão  dos  serviços  e  das  obras  de
infraestrutura  do  Loteamento  Residencial  Bela  Vista  II,  de
propriedade  de  DACASA  CONSTRUÇÃO  E  INCORPORAÇÃO
LTDA, estando em conformidade com as especificações exigidas no
Termo de Compromisso e de acordo com os artigos 24 e seguintes da
Lei Complementar Municipal nº 230/2009.
Art. 2º - Em razão do cumprimento do que foi acordado no Termo de
Compromisso, em relação à infraestrutura, fica autorizada a liberação
das obras.
Art. 3º - Fica autorizada a liberação da garantia de 60% do imóvel
matriculado sob o nº 105.713 no Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca  de  Passo  Fundo,  prestada  pela  Dacasa  Construção  e
Incorporação Ltda.
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

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