
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO
Aviso de Revogação

O Prefeito Municipal de Passo Fundo, no uso de suas atribuições legais e de
acordo com a legislação vigente, comunica que o Pregão Eletrônico 086/2015,
cujo  objeto  é  a  contratação  de  empresa  especializada  para  fornecimento  e
instalação de um Kit Gelic, foi REVOGADO. Demais informações poderão ser
obtidas  no  Termo  de  Revogação,  disponível  no  site
www.cidadecompras.com.br.

COMUNICADO
O Poder Executivo Municipal de Passo Fundo, em atendimento a Lei Federal nº
9.452, de 20 de março de 1997, informa aos partidos políticos,  sindicatos e
associações, o recebimento dos seguintes recursos:
SAÚDE

• Farmácia Básica em 04/08/15 – R$ 79.690,48
• PAB/Fixo  em 04/08/15 – R$ 79.092,00,  em 05/08/15 – R$ 35.700,00,  em 07/08/15 – R$ 374.596,00,  em

12/08/15 – R$ 30.643,02.
• Cerest em 04/08/15 – R$ 13.125,00, em 11/08/15 – R$ 234.866,25
• Teto Fin. Vig. Saúde em 04/08/15 – R$ 89.834,94

ASSISTENCIA SOCIAL
• Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos em 16/09/15 – R$ 4.260,87

SAÚDE
• Estrut. Unid. Atenção Especia em Saúde em 21/08/15 – R$ 19.791,00
• Prog. Requalificação ESF Donaria em 11/08/15 – R$ 81.600,00
• Prog. Reaqualificação Adolfo Groth em 11/08/15 – R$ 81.600,00

EDUCAÇÃO
• Salário Educação em 15/09/15 – R$ 344.781,69

LEI N° 5.142 DE 15 DE SETEMBRO DE 2015
(Do Vereador Gleison Túlio Consalter)

DISPÕE  SOBRE  A  OBRIGATORIEDADE  DE  INFORMAR  À
POPULAÇÃO  SOBRE  O  DIREITO  DE  ACOMPANHAR  IDOSOS
INTERNADOS OU EM OBSERVAÇÃO E GESTANTES EM TRABALHO
DE PARTO.
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 Os Hospitais Privados que prestam atendimento pelo Sistema único de
Saúde  –  SUS  -  ficam  obrigados  a  fixar  nas  emergências,  recepções  e
maternidades, em local visível à população, placa ou cartaz com os seguintes
dizeres:
"AO IDOSO INTERNADO OU EM OBSERVAÇÃO E À GESTANTE EM
TRABALHO  DE  PARTO  É  ASSEGURADO  O  DIREITO  À
ACOMPANHANTE,  nos  termos  das  Leis  Federais  nº  10.741/2003  e  nº
8.080/1990.”
Observação:  Caberá  ao  profissional  de  saúde  responsável  pelo  tratamento
conceder  autorização  para  o  acompanhante  do  idoso,  no  caso  de
impossibilidade,  justificá-la  por  escrito.  (Art.  16,  Parágrafo  único,  da  lei
10.741/2003). 
Parágrafo Único – A placa ou cartaz deve ter as dimensões mínimas de 40 cm
de largura e 30 cm de altura, com informação legível e visível. 
Art. 2º Os Hospitais Privados que prestam atendimento pelo Sistema Único de
Saúde  –  SUS serão  responsáveis  pela  confecção  e  fixação  dos  cartazes  ou
placas, devendo providenciá-los no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data
de publicação da Lei. 
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

LEI  N° 5.143 DE 17 DE SETEMBRO DE 2015
(Do Vereador Rui Lorenzato e outro)

DENOMINA  DE  UBS  OSVALDO  RODRIGUES  FERNANDES  A
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NA RUA GOMERCINDO
PERUCCI 568, LOTEAMENTO INDEPENDENTE.
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:
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Art. 1º Denomina de UBS Osvaldo Rodrigues Fernandes a Unidade Básica de
Saúde localizada na Rua Gomercindo Perucci 568, Loteamento Independente.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

LEI N° 5.144 DE 18 DE SETEMBRO DE 2015
(Do Poder Executivo Municipal)

ALTERA A REDAÇÃO DO CAPUT E PARÁGRAFO 1º DO ARTIGO 2º DA
LEI N.º 4.429, DE 21 DE SETEMBRO DE 2007, QUE DISPÕE SOBRE A
CRIAÇÃO  DO  CONSELHO  MUNICIPAL  DE  ACOMPANHAMENTO  E
CONTROLE  SOCIAL  DO  FUNDO  DE  MANUTENÇÃO  E
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO
DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.

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 caput e o § 1º do artigo 2º da Lei n.º 4.429, de 21 de setembro de
2007 passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º O Conselho será constituído por 11(onze) membros, sendo:
I – 1(um) representante do Poder Executivo Municipal;
II – 1(um) representante da Secretaria de Educação;
III– 1(um) representante dos professores das escolas públicas municipais;
IV – 1(um) representante dos diretores das escolas públicas municipais;
V –  1(um)  representante  dos  servidores  técnico-administrativos  das  escolas
públicas municipais;
VI – 2 (dois) representantes dos pais de alunos das escolas públicas municipais;
VII – 2(dois) representantes dos estudantes da educação básica pública, um dos
quais indicado pela entidade de estudantes secundaristas;
VIII – 1 (um) representante do Conselho Municipal de Educação;
IX – 1 (um) representante do Conselho Tutelar.
§1º Os membros de que tratam os incisos III, IV, V, VI e VII deste artigo serão
indicados pelas respectivas  representações,  após processo eletivo organizado
para escolha dos indicados, pelos respectivos pares e os membros de que tratam
os incisos VIII e IX serão indicados pelos dirigentes do respectivo órgão.”
Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

LEI N° 5.146 DE 21 DE SETEMBRO DE 2015
(Do Poder Executivo Municipal)

“APROVA  O  PLANO  MUNICIPAL  DE  EDUCAÇÃO  -  PME  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 - É aprovado o Plano Municipal de Educação-PME, com vigência por
10 (dez) anos, a contar da publicação desta Lei, na forma do Anexo, com vistas
ao cumprimento do disposto no Plano Nacional de Educação - PNE, aprovado
pela Lei Federal nº 13.005, de 25 de junho de 2014.
Art. 2° - São diretrizes do Plano Municipal de Educação:
I - erradicação do analfabetismo;
II - universalização do atendimento escolar;
III  -  superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da
cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação;
IV - melhoria da qualidade da educação;
V - formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais
e éticos em que se fundamenta a sociedade;
VI - promoção do princípio da gestão democrática da educação pública;
VII - promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do País;
VIII - estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação
como proporção do Produto Interno Bruto - PIB, que assegure atendimento às
necessidades de expansão, com padrão de qualidade e equidade;
IX - valorização dos (as) profissionais da educação; e 
X - promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade e à
sustentabilidade socioambiental.



Art. 3° - As metas previstas no Anexo Único desta Lei são as definidas pelo
PNE, as quais serão cumpridas no prazo de vigência deste PME, desde que não
haja prazo inferior definido para metas e estratégias específicas.
Art. 4º - A execução do PME e o cumprimento de suas metas serão objeto de
monitoramento contínuo e de avaliações periódicas, realizados pelas seguintes
instâncias:
I – Secretaria Municipal de Educação – SME
II  –  Comissão  de  Educação  e  Bem  Estar  Social  –  CEBES  da  Câmara  de
Vereadores de Passo Fundo do RS;
III - Conselho Municipal de Educação – CME;
IV – Fórum Municipal de Educação, a ser instituído em lei própria, no prazo de
90 (noventa) dias a contar da publicação desta Lei, sendo permitida uma única
prorrogação por igual período.
§  5o  -  Será  destinada  à  manutenção  e  ao  desenvolvimento  do  ensino,  em
acréscimo  aos  recursos  vinculados  nos  termos  do  art.  212  da  Constituição
Federal, além de outros recursos previstos em lei, a parcela da participação no
resultado ou da compensação financeira pela exploração de petróleo e de gás
natural,  na  forma  de  lei  específica,  com  a  finalidade  de  assegurar  o
cumprimento da meta prevista no inciso VI do art. 214 da Constituição Federal.
Art.  5º  -  O  Município  promoverá  a  realização  de  pelo  menos  2(duas)
conferências  municipais  de educação até  o final  do decênio de vigência  do
PME,  as  quais  deverão  ser  realizadas  antes  das  conferências  estadual  e
nacional, sendo as mesmas articuladas e coordenadas pelo Fórum Municipal de
Educação.
§1º O Fórum Municipal de Educação, além da atribuição referida no caput:
I - acompanhará a execução do PME e o cumprimento de suas metas; 
II - promoverá a articulação das conferências municipais com as conferências
estaduais e nacionais.
Art.  6º  -  O  Município,  por  meio  de  lei  específica,  disciplinará  a  gestão
democrática de educação pública, no prazo de um ano contado da publicação
desta Lei, adequando, quando for o caso, a legislação local já adotada com essa
finalidade.
Art.  7º  -  O plano  plurianual,  as  diretrizes  orçamentárias  e  o  orçamento  de
Município serão formulados de maneira a assegurar a consignação de dotações
orçamentárias compatíveis com as diretrizes, metas e estratégias deste PME e
com os respectivos planos de educação, a fim de viabilizar sua plena execução.
Art.  8º  -  Esta  Lei  entra  em vigor  na data  de sua publicação,  revogando as
disposições em contrário.
ANEXO ÚNICO DISPONÍVEL EM www.pmpf.rs.gov.br.

DECRETO Nº 87/2015
Abre crédito adicional suplementar no orçamento do município para o corrente
exercício no montante de R$ 1.232.958,00 (um milhão e duzentos e trinta e
dois mil, novecentos e cinquenta e oito reais).

DECRETO Nº 88/2015
Abre crédito adicional suplementar no orçamento do município para o corrente
exercício  no montante  de R$ 3.475.335,00  (Três  Milhões  e  Quatrocentos e
Setenta e Cinco Mil, Trezentos e Trinta e Cinco Reais).

DECRETO Nº 89/2015
Abre crédito adicional suplementar no orçamento do município para o corrente
exercício no montante de R$ 3.311.480,00 (três milhões e trezentos e onze mil,
quatrocentos e oitenta reais).

DECRETO Nº 91/2015
Abre crédito adicional suplementar no orçamento do município para o corrente
exercício no montante de R$ 350.000,00 (Trezentos e Cinquenta Mil Reais).

DECRETO Nº 92/2015
Abre crédito adicional suplementar no orçamento do município para o corrente
exercício no montante de R$ 4.139.000,00 (quatro milhões e cento e trinta e
nove mil reais).

DECRETO Nº 94/2015
Abre crédito adicional suplementar no orçamento do município para o corrente
exercício no montante de R$ 2.310.000,00 (Dois Milhões e Trezentos e Dez
Mil Reais).

DECRETO Nº 97/2015



Abre crédito adicional suplementar no orçamento do município para o corrente
exercício  no montante  de R$ 3.416.166,00  (Três  Milhões  e  Quatrocentos e
Dezesseis Mil, Cento e Sessenta e Seis Reais).

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