
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO
LEI N° 5.163, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2015.

(Do Poder Executivo Municipal)
ALTERA O § 3º DO ARTIGO 1º DA LEI Nº. 3.693, DE 03 DE JANEIRO
DE 2001,  QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A PROMOVER A
ALIENAÇÃO  DE  LOTES  URBANOS  EM  PROGRAMA
HABITACIONAL, LOCALIZADOS NO BAIRRO SÃO LUIZ GONZAGA.
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 alterado o § 3º do art. 1º da Lei nº. 3.693, de 03 de janeiro de
2001, que passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 1º (…)
§ 3º  O parcelamento do preço da alienação será limitado em até 20 anos.
Art. 2º Esta lei entra em vigorar na data de sua publicação.

LEI N° 5.164, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2015.
(Do Poder Executivo Municipal)

AUTORIZA A CONCESSÃO DE ESTÍMULO FISCAL E INCENTIVO A
EMPRESA A. ROSO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. PARA A
IMPLANTAÇÃO DO PASSO FUNDO SHOPPING.
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  conceder  estímulo  fiscal   e
incentivo  à  empresa  A.Roso  Investimentos  Imobiliários  Ltda.  com  a
finalidade específica de implantação do Passo Fundo Shopping.
Art.2º O estímulo fiscal,  com vigência  a contar do exercício financeiro de
2016, consistirá na isenção do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana
– IPTU, pelo prazo de até 07(sete) anos do imóvel, de propriedade da empresa
A.Roso Investimentos Imobiliários  Ltda.,  localizado na Avenida Presidente
Vargas, bairro São Cristóvão, no quarteirão formado por esta via e as ruas
Leopoldo  Vila  Nova,  Paraná,  Loureiro  da  Silva,  Pedro  Bonafé  e  Camilo
Ribeiro,  registrado no ofício de Registro de Imóveis  da Comarca de Passo
Fundo pela matrícula n.º108.591.
Art.3º O incentivo de que trata esta lei consistirá na concessão de serviço de
asfaltamento do sistema viário interno e externo do empreendimento, sendo
que só será efetivado após o exame do projeto de instalação da empresa.
Art.4º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

LEI N° 5.165, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2015.
(Do Poder Executivo Municipal)

INSTITUI  O  PROGRAMA  MUNICIPAL  DE  PACIFICAÇÃO
RESTAURATIVA 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  O  Programa  Municipal  de  Pacificação  Restaurativa  consiste  num
conjunto articulado de estratégias e ações inspiradas nos princípios da Justiça
Restaurativa e implementadas mediante a oferta de serviços de melhoria das
relações sociais, solução autocompositiva, tratamento de conflitos.
§ 1º  O Programa  Municipal  de Pacificação  Restaurativa  será  regido  pelos
seguintes princípios e objetivos: 
I - integração interinstitucional e transversalidade com relação ao conjunto das
políticas públicas; 
II  -  foco  na  solução  autocompositiva  e  qualificação  das  relações  sociais,
solução autocompositivo e tratamento de conflitos e problemas concretos; 
III  -  abordagem  metodológica  dialogal,  empática,  não  persecutória,
responsabilizante sem culpabilização, capaz de assegurar espaços seguros e
protegidos que permitam o bem estar do cidadão e a justiça social; 
IV - participação direta dos envolvidos, mediante a articulação e das micro-
redes  de  pertencimento  familiar  e  comunitário  em conjunto  com as  redes
profissionalizadas; 
V - engajamento voluntário, adesão, corresponsabilização; 
VI - deliberação por consenso; 



VII - empoderamento das partes, fortalecimento dos vínculos, coesionamento
do tecido social e construção do senso de pertencimento e de comunidade; 
VIII - interrupção das espirais conflitivas como forma de prevenir e reverter as
cadeias de propagação da violência, 
§  2º  Para  efeitos  de  divulgação,  o  Programa  e  os  serviços  de  solução
autocompositiva  de  conflitos  de  que  trata  esta  Lei  serão  denominados,  de
forma abreviada, de “PASSO DA PAZ”.
Art.  2º O Programa Municipal de Pacificação Restaurativa será promovido
mediante  a  mobilização  e  integração  de  diferentes  políticas  setoriais,
notadamente  as  de  assistência  social,  educação,  saúde  e  segurança,  e  em
colaboração entre diferentes setores institucionais, com ênfase no âmbito do
Poder  Executivo  e  Poder  Legislativo  Municipal,  Poder  Judiciário  e  outros
integrantes do sistema de justiça.
Art.  3º  O  processo  de  articulação  e  mobilização  intersetorial  e
interinstitucional  de  que  trata  o  art.  2º,  no  âmbito  da  Administração
Municipal, será referenciado junto à Secretaria de Segurança Pública.
Art.  4º  O Programa  Municipal  de  Pacificação  Restaurativa  será  executado
pelos seguintes órgãos e instâncias de colaboração:
I – Conselho Gestor;
II - Comissão Executiva;
III – Núcleo de Justiça Restaurativa;
IV – Centrais de Pacificação Restaurativa;
V - Centro de Estudos e Práticas Restaurativas – CEPRAJUR e Comissões de
Paz;
VI – Voluntariado. 
Art. 5º O Programa Municipal de Pacificação Restaurativa será regido por um
Conselho  Gestor  nomeado  pelo  Prefeito,  através  de  Decreto,  como  órgão
consultivo  e  controlador  das  respectivas  ações,  o  qual  terá  a  seguinte
composição: 
I  -  04(quatro)  representantes  indicados  pelo  Executivo  Municipal,
preferencialmente,  da  política  da  Assistência  Social,  Educação,  Saúde,  e
Segurança; 
II – 01(um) representante indicado pelo Poder Legislativo Municipal;
III – 02(dois) representantes do Poder Judiciário;
V – 01(um) representante do Ministério Público; 
VI - 01(um) representante da Defensoria Pública; 
VI – 02(dois) representantes indicados por entidades comprometidas com a
causa  Justiça  Restaurativa  em  regular  e  permanente  funcionamento  no
Município de Passo Fundo;
VII  -01(um)  representante  da  Comissão  de  Direitos  Humanos  e  um
representante  da  Comissão  dos  Direitos  da  Criança  e  do  Adolescente  da
Ordem dos Advogados do Brasil - Subseção Passo Fundo ou, na sua ausência,
um representante  indicado  pela  Presidência  da  Ordem dos  Advogados  do
Brasil - Subseção de Passo Fundo; 
 VIII - 01(um) representante de Instituição de Ensino Superior Pública;
IX- 01(um) representante de Instituição de Ensino Superior Privada. 
§ 1º O Conselho Gestor  tem por objetivos: 
I  -  promover  a  integração entre as  instituições mantenedoras,  executoras  e
apoiadoras do Programa de Pacificação Restaurativa;
II  -  subsidiar  o  planejamento  e  supervisionar  a  execução  do Programa  de
Pacificação Restaurativa; 
III  -  atuar  no  acompanhamento,  fiscalização  e  avaliação  do  atendimento
prestado  no  âmbito  dos  órgãos  a  que  se  encontre  afeta  a  execução  do
Programa Pacificação Restaurativa; 
IV - estimular amplo processo de construção e mobilização social, abrangendo
de  forma  integrada  as  políticas  envolvidas  em  torno  dos  objetivos  da
Programa de Pacificação Restaurativa; 
V - atuar junto aos órgãos públicos, a iniciativa privada e a população em
geral, no sentido de buscar a participação e contribuição para incrementar o
Programa de Pacificação Restaurativa; 
VI - desenvolver  pesquisas operacionais, formações de recursos humanos e
campanhas de esclarecimentos visando à promoção da paz e prevenção da



violência  e da criminalidade  com fundamento  nos princípios  e  práticas  da
Justiça Restaurativa. 
§ 2º Compete ao Conselho Gestor:
I  -  participar do planejamento e supervisionar  a execução do Programa de
Pacificação Restaurativa do Município de Passo Fundo; 
II - acompanhar e promover estudos sobre as condições da promoção da paz e
prevenção da violência e criminalidade; 
III  - solicitar e ter acesso às informações de caráter técnico administrativo,
econômico, financeiro e operacional, relativas ao funcionamento dos órgãos
encarregados  da  execução  do  Programa  de  Pacificação  Restaurativa  do
Município  de  Passo  Fundo,  e  participar  da  elaboração  e  do  controle  da
execução orçamentária; 
IV - acompanhar, fiscalizar e avaliar as atividades de gestão e assessoramento
técnico, bem como o atendimento prestado à comunidade; 
VI  -  participar  do  desenvolvimento  da  política  de  recursos  humanos  para
atuarem na pacificação de conflitos, crimes, violências e promoção da paz;
VII - propor medidas para o aprimoramento da organização e funcionamento
das práticas restaurativas desenvolvidas;
VIII – elaborar o Regimento Interno.
Art.  6º  O  Conselho  Gestor  designará  entre  seus  membros  uma  Comissão
Executiva,  representativa  dos  parceiros  institucionais  que  se  encontram
envolvidos  direta  e  efetivamente  na  execução  do  Programa  Municipal  de
Pacificação  Restaurativa. 
Parágrafo único. Compete à Comissão Executiva implementar as decisões e
dar  os  encaminhamentos  necessários  para  o  bom  exercício  das  demais
atribuições  do  Conselho  Gestor,  representando-o  e  assegurando  sua
continuidade no intervalo entre suas reuniões ordinárias. 
Art. 7º O Núcleo de Justiça Restaurativa consistirá em um espaço técnico e de
gestão,  destinado  a  sediar  e  referenciar  a  convergência  das  contribuições,
recursos humanos,  materiais,  acadêmico  e  demais  esforços  investidos  pelo
conjunto das instituições parceiras.
Parágrafo único. O Núcleo será integrado pelos Coordenadores das Centrais
de  Pacificação  Restaurativa,  Presidente  do  CEPRAJUR  e  01  (um)
representante dos Voluntários da Paz.
Art. 8º As Centrais de Pacificação Restaurativa são espaços de prestação de
serviços destinados ao atendimento da população mediante  a aplicação dos
métodos das doutrinas que inspiram o programa.
Parágrafo  único.  Ficam  criadas  as  seguintes  Centrais  de  Pacificação
Restaurativa:
I – Central de Pacificação Restaurativa da Vara Regional  da Infância  e da
Juventude: destinada a atender situações de processos judiciais, envolvendo
crianças,  adolescentes  e  seu  entorno  familiar  e  comunitário,  no  âmbito  de
competência da referida unidade jurisdicional.
II  –  Central  de  Pacificação  Restaurativa  Comunitária:  destinada  a  atender
situações oriundas da comunidade, atuando tanto de maneira preventiva como
na busca de pacificação de conflitos já instaurados.
Art.9º O CEPRAJUR e as Comissões de Paz constituem espaços de estudos e
de  aplicação  das  práticas  autocompositivas  de  pacificação  de  conflito  em
atuação no âmbito das instituições públicas, instituições de ensino, religiosas,
organizações  da  sociedade  civil  em  geral,  empresas  e  comunidades,  cuja
criação será estimulada mediante a oferta de formações e supervisão técnica
do Núcleo de Justiça Restaurativa.
Art.10.  Caracterizam-se  por  voluntários,  as  pessoas  físicas
formadas,cadastradas  e  supervisionadas  tecnicamente  pelo  Programa,
dedicadas a atuar voluntariamente na pacificação de conflitos. 
Art. 11. O Poder Executivo Municipal poderá estabelecer convênios para o
custeio das atividades do Programa de Pacificação Restaurativa, sem prejuízo
de  inclusão  no  orçamento  municipal  mediante  apresentação  de  plano  de
aplicação pelo Conselho Gestor. 
Art.  12.  Fica  criada,  no  âmbito  do  Município  de  Passo  Fundo,  a  Semana
Municipal  de  Justiça  Restaurativa,  a  qual  ocorrerá  durante  o  mês  de
novembro,  preferencialmente,  na  terceira  semana,  mesma  data  da
comemoração internacional.



Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
DECRETO Nº 131/2015

Abre  crédito  adicional  suplementar  no  orçamento  do  município  para  o
corrente  exercício  no  montante  de  R$  2.529.934,00  (Dois  Milhões  e
Quinhentos e Vinte e Nove Mil, Novecentos e Trinta e Quatro Reais).

DECRETO Nº 133/2015
Abre  crédito  adicional  suplementar  no  orçamento  do  município  para  o
corrente exercício no montante de R$ 1.513.940,00 (Um Milhão e Quinhentos
e Treze Mil, Novecentos e Quarenta Reais).

DECRETO Nº 134/2015
Abre  crédito  adicional  suplementar  no  orçamento  do  município  para  o
corrente exercício no montante de R$ 460.000,00 (Quatrocentos e Sessenta
Mil Reais).

DECRETO Nº 136/2015
Abre  crédito  adicional  suplementar  no  orçamento  do  município  para  o
corrente exercício no montante de R$ 127.000,00 (Cento e Vinte e Sete Mil
Reais).

DECRETO Nº 137/2015
Abre  crédito  adicional  suplementar  no  orçamento  do  município  para  o
corrente exercício no montante de R$ 1.000,00 (Um Mil Reais).

DECRETO Nº 138/2015
Abre  crédito  adicional  suplementar  no  orçamento  do  município  para  o
corrente exercício no montante de R$ 514.000,00 (Quinhentos e Quatorze Mil
Reais).

DECRETO Nº 139/2015
Abre  crédito  adicional  suplementar  no  orçamento  do  município  para  o
corrente  exercício  no  montante  de  R$  3.488.000,00  (Três  Milhões  e
Quatrocentos e Oitenta e Oito Mil Reais).

DECRETO Nº 140/2015
Abre  crédito  adicional  suplementar  no  orçamento  do  município  para  o
corrente exercício no montante de R$ 165.000,00 (Cento e Sessenta e Cinco
Mil Reais).

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