
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO
Revogação PE 131/2014

O Prefeito  Municipal  de  Passo  Fundo,  no  uso  de  suas  atribuições
legais  e  de  acordo  com  a  legislação  vigente,  comunica  para
conhecimento  dos  interessados  que  o  Pregão  Eletrônico  131/2014,
cujo objeto é a Contratação de empresa especializada para prestação
de serviços continuados de auxiliar de limpeza e auxiliar de limpeza
urbana,  em regime de empreitada global  pelo período de 12 (doze)
meses, foi REVOGADO, por interesse público.

LEI N° 5.114 DE 15 DE JANEIRO DE 2015
(Do Poder Executivo Municipal)

INSTITUI  O  DIA  MUNICIPAL  DE  DOAÇÃO  DO  LEITE
HUMANO (LEITE MATERNO) 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 Fica instituído no âmbito do Município de Passo Fundo o “Dia
Municipal  de  Doação  do  Leite  Humano”,  (Leite  Materno)  a  ser
comemorado,  anualmente,  no  dia  1º  de  agosto,  data  em  que  é
comemorado o dia mundial do aleitamento materno.
Parágrafo único. A data de que trata o caput deste artigo passa a fazer
parte do calendário oficial de eventos do Município.
Art.  2º  -  A  data  ora  estabelecida  tem como  alvitre  assegurar,  em
âmbito local, o amplo conhecimento sobre a importância e benefícios
do  leite  materno,  estimulando  o  debate  e,  consequentemente,
promovendo a sensibilização das mulheres aptas à doação, para que
possam colaborar com a sustentação de estoques nos Bancos de Leite
Humano;
Art. 3º - São objetivos do Dia Municipal de Doação do Leite Humano:
I  -  Conscientizar  a  população  sobre  a  necessidade  constante  do
voluntariado de mães lactantes em realizar a doação do leite materno
para a manutenção do estoque do Banco de Leite Humano;
II - Estimular o interesse da sociedade na promoção, proteção e apoio
a doação de leite materno;
III - Implementar políticas públicas que visem estimular a doação de
leite humano.
Art. 4º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
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