
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Inscrições prévias para vaga de conselheiro não governamental do CMMA
Art.1º - O presidente do Conselho Municipal do Meio Ambiente - CMMA, no
exercício de sua competência de acordo com a Lei Municipal nº 3.887/02, art.
4º,  §  3º  e  §4º,  torna  público  os  critérios  e  o  perfil  que  as  entidades  não
governamentais  deverão  atender  para  a  realização  de  inscrição  prévia,  para
participação  em  Assembleia  Geral,  que  escolherá  as  entidades  que  irão
concorrer a nove vagas junto ao CMMA:
§1º - As entidades que mantenham atividades com atuação a nível municipal,
há  no  mínimo  um  ano  legalmente  registrada,  observando  as  seguintes
categorias bem como suas respectivas vagas:
I – ONG’s Ambientalistas, 04 (quatro) vagas;
II – Clubes de Serviços, Esporte, Lazer, Turismo, Cultura, Indústria 01 (uma)
vaga.
III - Movimentos Sociais, 01 (uma) vaga
IV – Ensino Superior, Pesquisa, Extensão e Tecnologia, 01 (uma) vaga;
V – Associação de Profissionais Liberais, Sindicatos 02 (duas) vagas;
§2º -  No ato da inscrição,  a entidade deverá manifestar  dentre as categorias
previstas  no §1º  deste  artigo,  a que pretende concorrer.  Fica ressaltado que
poderá a Comissão Técnica Eleitoral reclassificar a entidade inscrita, em outra
categoria,  desde  que  haja  correlação  de  suas  atividades  com  os  critérios
adotados no referido parágrafo.
§3º - Em não sendo preenchida alguma das vagas por categoria, ficará a cargo
da Comissão Técnica Eleitoral fazer indicação dentre as candidatas inscritas.
§4º – A eleição dos representantes será realizada por reunião pelas categorias
definidas  no  parágrafo  primeiro  desse  artigo,  pelas  entidades  que  forem
habilitadas  pela  comissão  eleitoral  segundo  os  critérios  abaixo  definidos.  E
após apresentadas à assembleia geral e aclamadas para após homologação do
poder municipal.
Art. 2º - As inscrições das entidades deverão ser realizadas entre os dias 24 a 28
de agosto de 2015, devendo ser entregue junto à Secretária Municipal do Meio
Ambiente, de forma presencial, situada na Rua Uruguai, 760, no horário das
12h30min às 18h30min, com os documentos exigidos pelo artigo 4º. 
§ 1º - Após esse período, serão analisados pela Comissão Técnica Eleitoral,
todos os documentos encaminhados pelas entidades, de modo que num prazo
máximo de até 03 (três) dias úteis deverão ser publicados junto à Secretária
Municipal do Meio Ambiente todos os candidatos bem como suas respectivas
categorias  em  que  concorrerão,  incluindo  o  local,  dia  e  horário  que  será
realizada a Assembléia Geral.
§ 2° - As entidades não habilitadas terão o prazo de 02 (dois) dias úteis para
recorrer  da  decisão  da  Comissão  Técnica  Eleitoral  em  que  divulgar  os
candidatos submetidos à Assembléia Geral, devendo em prazo de 02 (dois) dias
úteis divulgar o resultado dos recursos.
Art.  3º  -  As  entidades  não  governamentais  deverão  preencher  os  seguintes
critérios:
I – estar legalmente constituída há no mínimo um ano devendo a prova ser feita
através do CNPJ e estatuto, regimento devidamente registrado ou decreto;
II – não ter sido excluído do CMMA no mandado vigente
III - sede no Município de Passo Fundo;
Art. 4º - Os documentos para inscrição prévia são os seguintes:
I – cópia de estatuto social, regimento interno, ou qualquer outro documento
que comprove a constituição da entidade, devidamente registrado;
II – cópia CNPJ;
III  – cópia da ata de eleição de seu presidente, diretor, ou representante, no
exercício do cargo, ou outro documento que comprove esta condição;
IV – declaração de interesse firmada pelo representante da entidade, devendo
indicar  qual  das  características  descritas  no  artigo  1º,  §  1º  a  que  pretende
concorrer,  bem como o representante  que deverá  acompanhar  a  Assembléia
Geral.
§1° - Em caso de informação comprovadamente inverídica ou incompleta, o
proponente ficará sujeito à exclusão do processo de habilitação pela Comissão
Técnica Eleitoral.
Art.5º  -  Todas  as  omissões  e  divergências  dos  critérios  estabelecidos  neste
edital, bem como a análise e apreciação dos interessados no processo eletivo,
serão decididos e julgados pela Comissão Técnica Eleitoral, composta por dois



membros  governamentais  e  dois  membros  não governamentais  todos eleitos
pelo do CMMA, sendo legítimas e soberanas suas decisões.

Aviso de licitação
Modalidade:  TOMADA DE PREÇOS nº  37/2015.  Tipo:  MENOR  PREÇO
"GLOBAL”. Objeto: Construção de uma biblioteca junto ao Parque da Gare,
com o fornecimento  dos materiais  e  da mão de obra necessários.  Abertura:
11/08/2015, 14h.

Aviso de retificação – PE 067/2015
O Prefeito Municipal de Passo Fundo, no uso de suas atribuições legais e de
acordo  com  a  legislação  vigente,  comunica  que  foram  RETIFICADAS  as
especificações  do  objeto  do  Pregão  Eletrônico  067/2015,  cujo  objeto  é  a
contratação  de  empresa  especializada  para  fornecimento  e  instalação  de  01
(um) equipamento de britagem fixa (tipo cônico) novo com acessórios. A data
de abertura das propostas fica prorrogada para o dia 17 de agosto de 2015, às
14 horas. 
Editais: sites www.cidadecompras.com.br e www.pmpf.rs.gov.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:
EDUCAÇÃO

• Salário Educação em 22/07/15 – R$ 365.275,59
DECRETO Nº 80/2015

APROVA  A  IMPLANTAÇÃO  DE  CONDOMÍNIO  URBANÍSTICO  EM
IMÓVEL DE PROPRIEDADE DE BARRA TRÊS SBC INCORPORAÇÕES
LTDA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PASSO FUNDO, no uso de suas atribuições
legais, na forma do artigo 110, inciso XXXVII, da Lei Orgânica do Município,
da Lei Complementar Municipal nº 170/2006, dos artigos nº 82 e seguintes da
Lei  Complementar  Municipal  nº  230/2009 e  considerando as informações  e
pareceres constantes no processo administrativo nº 2015/9857, DECRETA
Art.  1º  -  Ficam  aprovadas  as  plantas  e  projetos  para  a  implantação  do
Condomínio Urbanístico denominado de “La Barra” em uma gleba de terras
urbanas, com área superficial de 300.120,353m², com frente para a Rodovia BR
285,  no  Município  de  Passo  Fundo,  de  propriedade  de  Barra  Três  SBC
Incorporações  Ltda,  matriculado  no  Cartório  de  Registro  de  Imóveis  da
Comarca de Passo Fundo sob o nº 114.998.
Art. 2º - Os parâmetros urbanísticos e requisitos técnicos do projeto são:
I - Uso: destina-se aos usos definidos para a Zona Especial para implantação de
Condomínio  Urbanístico,  conforme  as  Leis  complementares  nº  170/2006  e
230/2009;
II – Áreas que passam a constituir o domínio público: as áreas que passam a
constituir  o  domínio  público  por  força  do  artigo  83  da  Lei  Complementar
Municipal nº 230/2009, foram previamente transferidas através das Escrituras
Públicas de Doação Gratuita com desdobro de unificação nºs 15.603 e 15.604,
ambas  do  1º  Tabelionato  de  Passo  Fundo  –  RS,  e  se  consubstanciam nos
imóveis matriculados sob os nº 115.845 e 115.850, Ficha 01, Livro nº 02, do
Registro Geral do Cartório de Registro de Imóveis de Passo Fundo – RS.
III - Áreas destinadas ao uso comum dos condôminos de acordo com o artigo
85 da Lei Complementar Municipal nº 230/2009:
a) 130.354,08m2 para unidades autônimas;
b) 41.857,67m2 para o sistema viário;
c) 2.740,06 m2 para vias de segurança;
d) 125.168,54m2 para espaços livres  de uso comum para recreação,  lazer e
esporte, sendo, desta área, 80.697,84m² para área de preservação permanente
(non aedificandi).
IV  -  A  área  total  dos  lotes  é  de  130.354,08m2,  e  será  composta  por  157
unidades  autônomas  em  13  quadras,  com  as  devidas  localizações  e
características  especificadas  no  Memorial  Descritivo,  parte  integrante  deste
Decreto.
V – A infraestrutura a ser instalada por conta da empreendedora Barra Três
SBC  Incorporações  Ltda,  mediante  Termo  de  Compromisso,  é:  redes  e
equipamentos para o abastecimento de água potável, redes de energia elétrica,
iluminação  pública  e  de  esgoto  pluvial  e  sanitário,  execução  de  obras  de
abertura  das  vias  de  comunicação,  de  meio  fio,  sarjeta,  pavimentação  e

http://www.pmpf.rs.gov.br/


arborização,  bem  como  a  execução  de  pontes  e  muros  que  se  fizerem
necessários,  ficando  sob  exclusiva  responsabilidade  dos  condôminos  a
manutenção das redes e equipamentos que estiverem situados no interior da
área condominial.
Art.  3º  –  Serão de responsabilidade e  ônus dos condôminos  os  serviços  de
conservação e manutenção das vias internas, inclusive a sua sinalização, bem
como os serviços de conservação e manutenção das áreas verdes e de lazer
internas ao condomínio, assim como das edificações de uso comum, da coleta
de  lixo  e  dos  serviços  de  iluminação  das  áreas  comuns,  além  das  demais
obrigações elencadas nos artigos 91, 93 e 94 da Lei Complementar Municipal
nº 230/2009.
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

DECRETO Nº 82/2015
ESTABELECE  LIMITES  PARA  O  USO  DE  TELEFONES  MÓVEIS
PÚBLICOS  DE  USO  CORPORATIVO,  BEM  COMO  DETERMINA  O
DESCONTO DO VALOR EXCEDENTE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  PASSO  FUNDO,  no  uso  das  atribuições
legais conferidas pelo artigo 110, inciso VIII, da Lei Orgânica do Município, e
CONSIDERANDO  o  princípio  da  economicidade;  CONSIDERANDO  a
necessidade  de  um controle  e  um uso  racional  dos recursos públicos pelos
agentes  políticos;  CONSIDERANDO  a  necessidade  de  regulamentação  e
autorização prévia para o desconto em folha de pagamento; CONSIDERANDO
que as Secretarias do Interior, Obras, Transporte e Serviços Gerias e Secretaria
de  Cidadania  e  Assistência  Social,  pelas  suas  atribuições  e  competências,
desempenham trabalhos externos, e em jornada de trabalho estendida, exigindo,
assim,  maior  disponibilidade  de  comunicação  com  os  demais  órgãos  e
entidades; DECRETA
Art.  1º   Fica estabelecido um valor  máximo de R$ 300,00 (trezentos reais)
mensais para os gastos com a utilização dos telefones móveis públicos de uso
corporativo pelos Secretários Municipais e demais usuários.
Parágrafo  primeiro.  O  Secretário  ou  usuário  dos  telefones  móveis  de  uso
corporativo  que  exceder  o  valor  estipulado  no  “caput”  desse  artigo  deverá
ressarcir o excedente ao Erário.
Parágrafo  segundo.  O valor  que  exceder  ao  limite  contido  no  “caput”  será
descontado do Secretário ou usuário em folha de pagamento,  em uma única
vez.
Art. 2º As disposições deste Decreto não se aplicam aos Secretários e usuários
de telefone móvel corporativo que atuam na Secretaria do Interior, Secretaria
de Obras, Secretaria de Transportes e Serviços Gerais e Secretaria de Cidadania
e  Assistência  Social,  tendo  em  vista  que  atuam  em  serviços  externos  que
necessitam de deslocamento permanente pelo Município, e necessitam de maior
disponibilidade de comunicação com os demais órgãos e entidades.
Art. 3º Esse Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário, especialmente o Decreto nº 34/2013.
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