
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO
Aviso de licitação

Modalidade:  PREGÃO ELETRÔNICO nº  125/2015.  Objeto:  Aquisição  de
veículo tipo furgão transformado em ambulância. Abertura: 03.12.2015 às 14
horas.  Os  Editais  encontram-se  disponíveis  nos  sites
www.cidadecompras.com.br e www.pmpf.rs.gov.br.

LEI N° 5.161, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2015.
(Do Poder Executivo Municipal)

AUTORIZA  A  COMPANHIA  DE  DESENVOLVIMENTO  DE  PASSO
FUNDO (CODEPAS) A CONTRATAR OPERAÇÃO DE CRÉDITO JUNTO
A  INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA,  NO  ÂMBITO  DA  LINHA  DE
FINANCIAMENTO  FINAME  –  MÁQUINAS  E  EQUIPAMENTOS  DO
BANCO  NACIONAL  DE  DESENVOLVIMENTO  ECONÔMICO  E
SOCIAL  -  BNDES,  PARA  COMPRA  DE  ÔNIBUS  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 a Companhia de Desenvolvimento de Passo Fundo (CODEPAS)
autorizado a contratar com instituição financeira, uma operação de crédito até
o  montante  de  R$ 2.700.000,00(dois  milhões  e  setecentos  mil  reais),  com
recursos do FINAME /BNDES, nas condições regulamentares comuns a esse
financiamento.
§1º  Os  recursos  oriundos  da  operação  de  crédito  serão  aplicados  para
aquisição de 10(dez) ônibus novos.
§2º  A  contratação  da  instituição  financeira  será  precedida  de  regular
procedimento licitatório.
Art.2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

DECRETO Nº 135/2015
ESTABELECE O CALENDÁRIO DE OBRIGAÇÕES FISCAIS  PARA O
EXERCÍCIO DE 2016, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PASSO FUNDO, no uso de suas atribuições
legais, e em cumprimento ao disposto nos artigos 12 e 33, Parágrafo Único da
Lei nº 1.779 de 23 de dezembro de 1977, art. nº 08 da Lei Complementar nº
195 de 27 de dezembro de 2007, com suas alterações posteriores, DECRETA
Art. 1º. É o seguinte o calendário de obrigações fiscais para com o Município
no exercício de 2016:
I – TAXA DE LICENÇAS PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
– ALVARÁ
Parcela única ............................... 29.02.2016
II – IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN
ou ISS
a) ISSQN VARIÁVEL/ ISSQN FIXO/ ISSQN ESTIMATIVA. 
Parcela Única 1 (ISS Fixo)......... 20.01.2016 (LC 371/2014)
Parcela Única 2 (ISS Fixo)......... 19.02.2016 (LC 371/2014)
1ª parcela (janeiro)...................... 19.02.2016
2ª parcela (fevereiro)................... 21.03.2016
3º parcela (março)........................20.04.2016
4ª parcela (abril).......................... 20.05.2016
5ª parcela (maio)......................... 20.06.2016
6ª parcela (junho) ....................... 20.07.2016
7ª parcela (julho)..........................19.08.2016
8ª parcela (agosto)........................21.09.2016
9ª parcela (setembro)....................20.10.2016
10ª parcela (outubro)....................21.11.2016
11ª parcela (novembro)................20.12.2016
12ª parcela (dezembro).................20.01.2017
b) ISSQN RETIDO NA FONTE
1ª parcela (janeiro)...................... 15.02.2016
2ª parcela (fevereiro)................... 15.03.2016
3ª parcela (março)........................15.04.2016
4ª parcela (abril).......................... 16.05.2016
5ª parcela (maio)......................... 15.06.2016
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6ª parcela (junho)........................ 15.07.2016
7ª parcela (julho)..........................15.08.2016
8ª parcela (agosto) .......................15.09.2016
9ª parcela (setembro)....................14.10.2016
10ª parcela (outubro)....................16.11.2016
11ª parcela (novembro)................15.12.2016
12ª parcela (dezembro)................16.01.2017
c) O pagamento integral  do ISS Fixo na parcela única 1 dará o direito ao
desconto de 15% (quinze por cento) sobre o valor total do imposto a recolher,
conforme art. 31-A, inciso I, da Lei complementar nº 371 de 2014.
d)  O  pagamento  integral  do  ISS  Fixo  na  parcela  única  2  dará  direito  ao
desconto de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do imposto a recolher,
conforme art. 31-A, inciso II, da Lei Complementar nº 371 de 2014.
e)  Aos  contribuintes  do  ISS  Fixo  que  não  possuam  débitos  vencidos  ou
inscritos  em  dívida  ativa  até  o  dia  31  de  outubro  do  ano  anterior  será
concedido um desconto adicional de 5% (cinco por cento) para os pagamentos
nas parcelas únicas 1 e 2, conforme art. 31-A da Lei Complementar nº 371 de
2014.
III  – IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL
URBANA – IPTU
Parcela Única 1 04.01.2016
Parcela Única 2 12.02.2016
1ª parcela 15.03.2016
2ª parcela 15.04.2016
3ª parcela 16.05.2016
4ª parcela15.06.2016
5ª parcela 15.07.2016
6ª parcela 15.08.2016
7ª parcela 15.09.2016
8ª parcela 17.10.2016
a) O pagamento integral do Imposto anual na parcela única 1 dará direito ao
desconto de 10% (dez por cento) sobre o valor total do imposto a recolher,
conforme art. 16 da Lei Complementar nº 195 de 2007.
b) O pagamento integral do Imposto anual na parcela única 2 dará direito ao
desconto de 4% (quatro por cento) sobre o valor total do imposto a recolher,
conforme art. 16 da Lei Complementar nº 195 de 2007.
c) Os imóveis que não possuírem débitos inscritos em dívida ativa até o dia
22.10.2015  terão  um  desconto  adicional  de  5%  (cinco  por  cento)  para
pagamento  na parcela  única 1 ou um desconto adicional  de 2% (dois  por
cento)  para  pagamento  na  parcela  única  2,  conforme  art.  16  da  Lei
Complementar nº 195 de 2007.
d)  Os imóveis  comerciais,  industriais  e  de prestação de serviços  terão um
desconto  especial  adicional  de  5%  (cinco  por  cento)  para  pagamento  na
parcela  única  1  ou  um  desconto  adicional  de  1%  (um  por  cento)  para
pagamento na parcela única 2, conforme art. 17 da Lei Complementar nº 195
de 2007.
Art. 2º. Os pedidos de revisão de cálculo do IPTU, ou impugnações desse, só
serão  apreciados  se  objeto  de  processo  regular  acompanhado  de  cópia  da
matrícula  do  imóvel  objeto  do  pedido  e  comprovante  de  endereço  do
proprietário ou declaração,  e iniciado até trinta dias após o vencimento da
primeira  parcela  do  tributo  a  que  corresponder  ou  da  notificação  de
lançamento feita.
§ 1°. No caso de revisão de lançamentos do IPTU que implique em alteração
do valor  a  recolher  o  vencimento  ficará  alterado para  ocorrer  em parcelas
mensais  e  sucessivas,  até  o  limite  de  oito,  mantido  o  direito  ao  eventual
desconto para o pagamento em parcela única.
§ 2º. Caso indeferida a revisão por manifesto improcedente, assim entendida a
irresignação contra lançamento não modificado em relação ao ano anterior,
incidirão  sobre  o  tributo  os  acréscimos  legais  devidos,  mantendo-se  os
vencimentos originais.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.


