
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO
LEI COMPLEMENTAR Nº 376 DE 22 DE JANEIRO DE 2015

(Do Vereador Aristeu Dalla Lana)
ALTERA A REDAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART.  82 DA LEI
COMPLEMENTAR Nº 07 DE 23 DE DEZEMBRO DE 1991, CONFORME
ESPECIFICA.
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 Modifica a redação do Parágrafo único do art. 82 da Lei Complementar
nº 07 de 23 de dezembro de 1991, o qual passa a ter a seguinte redação:
Art. 82 [...]
Parágrafo único – Fica isento o pagamento de tarifa, aos Oficiais e praças da
ativa  da  guarnição  Estadual  da  Brigada  Militar  sediada  em  Passo  Fundo,
mediante apresentação do documento oficial da corporação, mesmo estando em
trajes civis, nos coletivos urbanos em todas as linhas de concessão municipal.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

LEI N° 5.119 DE 22 DE JANEIRO  DE 2015
(Do Vereador Adilon Falkembach Ribeiro)

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DE ESTACIONAMENTO DE BICICLETAS
EM LOCAIS ABERTOS À FREQUÊNCIA DE PÚBLICO NO MUNICÍPIO,
CONFORME ESPECIFICA.
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 Esta lei dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de estacionamento
de bicicletas em locais abertos à frequência de público no município, conforme
especifica.
Art. 2º Os estabelecimentos comerciais, agências bancárias, hospitais privados,
centros  clínicos,  shoppings  centers,  centros  comerciais,  supermercados  e
similares, com estacionamento privativo ou terceirizado, deverão disponibilizar
aos consumidores espaço específico destinado ao estacionamento de bicicletas.
Parágrafo único. Deverão ser destinadas, no mínimo, 10% das vagas existentes
no local para o estacionamento de bicicletas.
Art. 3º A segurança dos ciclistas e dos pedestres deverá ser determinante para a
definição do local na implantação do estacionamento de bicicletas.
Art. 4º Nos locais destinados ao estacionamento deverão ser instalados suportes
com distâncias mínimas de 0,75 metros e comprimento mínimo de 1,80 metro,
em espaço com pé direito mínimo de 2 metros.
Art.  5º  A  inobservância  do  disposto  nesta  Lei  ocasionará  as  seguintes
penalidades:
I – advertência na primeira autuação;
II – multa no valor de 1.000 Unidades Fiscal Municipal – UFM, na segunda
autuação;
III – cassação do Alvará na terceira autuação;
Art. 6º - Vetado.

LEI N° 5.120 DE 22 DE JANEIRO DE 2015
(Da Vereadora Claudia Helena Paim Furlanetto)

ALTERA A LEI ORDINÁRIA Nº 4.761 DE 10 DE JANEIRO DE 2011 QUE
DISPÕE SOBRE A AFIXAÇÃO DE PLACAS, COM A INDICAÇÃO DOS
ITINERÁRIOS  E  HORÁRIOS  DOS  COLETIVOS  URBANOS  DO
MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO 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 art. 2º da lei nº 4761 de 10 de janeiro de 2011, passa a vigorar com a
seguinte redação: 
Art.  2º  As placas informativas  referidas  no caput  do art.  1º,  padronizadas e
específicas para sinalização, deverão conter as seguintes informações:
I - nome da empresa,
II - nome e número da linha;
III - itinerários;



IV - pontos de parada, estações e terminais percorridos;
V - horários de partida e chegada em ambos os sentidos;
VI - meios de integração;
VII - valor da tarifa; e
VIII - contato telefônico e eletrônico para informações aos usuários.
Art.  2º  As  disposições  constantes  desta  Lei  deverão  ser  observadas  para  as
próximas contratações, referente à concessão de transporte público.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

LEI N° 5.121 DE 22  DE JANEIRO DE 2015
(Do Vereador Patric Cavalcanti)

DISPÕE  SOBRE A PROIBIÇÃO DA VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA
ELEITORAL  EM  LOGRADOUROS  PÚBLICOS  NO  MUNICÍPIO  DE
PASSO FUNDO 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 Art. 1º Esta Lei proíbe a veiculação de propaganda eleitoral, sejam elas,
pintura de muros públicos, a colocação de placas, outdoors, banners e cavaletes,
em logradouros públicos no município de Passo Fundo e dá outras providências.
Parágrafo  único.  Para os  fins  desta  Lei,  consideram-se logradouros públicos,
ruas, calçadas, praças, parques, avenidas e pontes, além de outros especificados
em lei.
Art. 2º O não cumprimento das disposições da presente Lei sujeitará o infrator
às seguintes punições:
I – multa de 100 (cem) UFM, até a 5ª reincidência;
II  –  multa  de  200  (duzentos)  UFM,  da  5ª  (quinta)  até  a  10ª  (décima)
reincidência;
Art. 3º Para melhor aplicabilidade desta Lei, as propagandas irregulares serão
recolhidas e armazenadas no pátio da Prefeitura Municipal.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

LEI N° 5.122 DE 22 DE JANEIRO DE 2015
(Do Vereador Alberi Nascimento Grando)

VEDA A REMOÇÃO OU EXTINÇÃO DE CEMITÉRIOS PARTICULARES
E/OU COMUNITÁRIOS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO,
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  vedada  a  remoção  ou  extinção  de  cemitérios  particulares  e/ou
comunitários no âmbito do município de Passo Fundo.
Parágrafo único. Somente será permitida a remoção ou extinção dos cemitérios
particulares  e/ou comunitários,  quando existir  autorização dos  familiares  das
pessoas sepultadas no local.
Art. 2º Esta lei entra em vigor 90 (noventa) dias após a sua publicação.

LEI N° 5.123 DE 22 DE JANEIRO DE 2015
(Do Vereador Renato Orlando Tiecher)

PROÍBE  A  UTILIZAÇÃO  DE  COMANDAS  OU  CARTÕES  PARA
PAGAMENTO  APÓS  O  CONSUMO  EM  CASAS  NOTURNAS  NO
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 Ficam proibidas todas as Casas Noturnas do Município de Passo Fundo a
fazerem o uso de Comandas e/ou Cartões para pagamento após o consumo no
interior das Boates.
Art.  2º  O valor  consumido  pelos  clientes  deve  ser  cobrado no  momento  do
pedido ou por meio de aquisição de fichas para troca pelo produto.
Art. 3º O não cumprimento das normas estabelecidas sujeitará o estabelecimento
a  autuação  de  multa,  e  em  caso  de  reincidência,  a  cassação  do  alvará  de
funcionamento.
Parágrafo  único.  A multa  de que trata o “caput”  fica  estabelecida em 2.000
UFM (Unidade Fiscal Municipal) para cada infração.



Art. 4º Vetado.
LEI N° 5.124 DE 22 DE JANEIRO DE 2015

(Do Vereador Eduardo Vargas Peliciolli)
DISPÕE SOBRE A APLICAÇÃO DE MULTA AO CIDADÃO QUE FOR
FLAGRADO  JOGANDO  RESÍDUOS  NOS  LOGRADOUROS  PÚBLICOS
FORA DOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA ESTE FIM.
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 Será multado na forma da Lei, pessoas físicas ou jurídicas que forem
flagradas jogando qualquer tipo de resíduo fora dos equipamentos destinados
para este fim nos logradouros públicos, praças, áreas verdes, áreas de proteção
permanente, terrenos baldios, riachos, canais, arroios, córregos,  lagos, lagoas,
rios  ou  às  suas  margens  e  demais  espaços  públicos  do  Município  de  Passo
Fundo.
Art.  2º  Todo infrator  antes de ser multado  será advertido verbalmente  e por
escrito,  devendo assinar o termo de compromisso,  lhe dando ciência que na
incidência de nova infração o mesmo será multado, conforme a gravidade da
infração.
Parágrafo  único.  Caso o infrator  se  recuse assinar o  termo de compromisso,
poderá ser lavrado auto de infração, nos termos desta lei.
Art. 3º As penalidades previstas nesta Lei serão estabelecidas mediante auto de
infração, que conterá as seguintes informações:
I - local, data e hora da lavratura;
II - qualificação do autuado;
III - a descrição do fato constitutivo da infração;
IV - o dispositivo legal infringido;
V - a identificação do agente autuante, contendo sua assinatura, cargo ou função
e o número da matrícula;
VI - a assinatura do autuado.
Parágrafo  único.  O  agente  fiscalizador  poderá  fazer  uso  de  qualquer  prova
material, bem como de informações oriundas de equipamentos eletrônicos, de
audiovisual  ou  outros  meios  tecnológicos  disponíveis,  como  as  câmeras  de
segurança do município para lavrar o auto de infração.
Art.  4º  Os  infratores  desta  Lei,  serão  penalizados  com  multa  conforme  a
gravidade de cada infração cometida. 
I  -  Leve:  depositar,  lançar  ou  atirar  nos  passeios  ou  logradouros  públicos,
papéis, invólucros, embalagens ou assemelhados, com multa de 27 UFMs.
II – Médio: colocar os resíduos sólidos orgânicos e recicláveis em dias e turnos
diversos dos estabelecidos pela empresa para coleta ou após a sua realização;
depositar  resíduos  sólidos  recicláveis  no  interior  dos  contêineres  destinados
exclusivamente à coleta de orgânicos; depositar, lançar ou atirar, em quaisquer
áreas públicas ou terrenos, de propriedade pública ou privada, resíduos sólidos
de qualquer natureza; varrer para os logradouros públicos resíduos do interior de
prédios, terrenos ou calçadas, passível de multa de 38 UFMs;
III- Grave: descartar resíduos sólidos em locais não licenciados; coleta seletiva
em  locais  não  licenciados  para  este  fim;  danificar  equipamentos  de  coleta
seletiva e/ou dispositivos de coleta de resíduos, passível de multa de 77 UFMs;
IV  -  Gravíssima:  descartar  em logradouros  públicos  resíduos decorrentes  de
decapagens,  desmatamentos  ou obras;  depositar,  lançar ou atirar  em riachos,
canais, arroios, córregos, lagos, lagoas e rios ou às suas margens, resíduos de
qualquer natureza que causem prejuízo à limpeza ou ao meio-ambiente, passível
de multa de 153 UFMs.
§ 1º No caso de reincidência de infração, após ser advertido, o infrator terá o
valor da multa duplicado nos itens III e IV do art. 5º desta lei.
§  2º  Os  recursos  financeiros,  provenientes  da  arrecadação  com  as  multas
aplicadas, serão destinados ao Fundo Municipal do Meio Ambiente.
Art. 5º Conforme a Lei nº 12.305 de 02 de agosto de 2010, entende-se por:
I - coleta seletiva: coleta de resíduos sólidos previamente segregados conforme
sua constituição ou composição;



II - geradores de resíduos sólidos: pessoas físicas ou jurídicas, de direito público
ou  privado,  que  geram  resíduos  sólidos  por  meio  de  suas  atividades,  nela
incluído o consumo;
III - gerenciamento de resíduos sólidos: conjunto de ações exercidas, direta ou
indiretamente,  nas  etapas  de  coleta,  transporte,  transbordo,  tratamento  e
destinação  final  ambientalmente  adequada  dos  resíduos  sólidos  e  disposição
final ambientalmente adequada dos rejeitos, de acordo com plano municipal de
gestão integrada de resíduos sólidos ou com plano de gerenciamento de resíduos
sólidos, exigidos na forma desta Lei;
IV - gestão integrada de resíduos sólidos: conjunto de ações voltadas para a
busca de soluções para os resíduos sólidos, de forma a considerar as dimensões
política,  econômica,  ambiental,  cultural e social,  com controle social  e sob a
premissa do desenvolvimento sustentável:
V  -  logística  reversa:  instrumento  de  desenvolvimento  econômico  e  social
caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a
viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para
reaproveitamento,  em  seu  ciclo  ou  em  outros  ciclos  produtivos,  ou  outra
destinação final ambientalmente adequada;
VI - padrões sustentáveis de produção e consumo: produção e consumo de bens
e serviços de forma a atender as necessidades das atuais gerações e permitir
melhores  condições  de  vida,  sem  comprometer  a  qualidade  ambiental  e  o
atendimento das necessidades das gerações futuras;
VII - resíduos sólidos: material, substância, objeto ou bem descartado resultante
de atividades  humanas  em sociedade,  a  cuja  destinação  final  se  procede,  se
propõe  proceder  ou  se  está  obrigado  a  proceder,  nos  estados  sólido  ou
semissólido,  bem  como  gases  contidos  em  recipientes  e  líquidos  cujas
particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou
em corpos d’água,  ou exijam para isso soluções técnica ou economicamente
inviável em face da melhor tecnologia disponível.
Parágrafo  único.  Os  resíduos  sólidos  gerados  por  qualquer  pessoa  física  ou
jurídica são considerados propriedade privada, permanecendo, portanto, sob sua
inteira responsabilidade até a disposição final.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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