
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO
EDITAL N° 68/2015

CONVIDA A COMUNIDADE PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA.
O  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  PASSO  FUNDO,  no  uso  de  suas
atribuições,  CONVOCA  a  comunidade  em  geral  para  participar  de
Audiência Pública a ser realizada no dia 29 de outubro de 2015, Quinta-
feira, às 18:30 horas, no auditório da Academia Passo-Fundense de Letras,
na Avenida Brasil, 743, versando a cerca da revisão da Lei Complementar
51/1996, Código de Obras.

LEI COMPLEMENTAR Nº 383 DE 19 DE OUTUBRO DE 2015
(Do Poder Executivo Municipal)

CRIA ZONA DE USO ESPECIAL (ZUE)  PARA A AMPLIAÇÃO DA
CONGREGAÇÃO DE NOSSA SENHORA.
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 Altera o Mapa nº 02, previsto no artigo 59, da Lei Complementar nº
170/2006, e cria Zona de Uso Especial  (ZUE) na área em que se localiza o
terreno urbano, de propriedade da Congregação Nossa Senhora,  localizado
no  quarteirão  formado  pela  Avenida  Brasil,  rua  Marcelino  Ramos,  Rua
Morom e rua Capitão Araújo, com as medições e confrontações constantes
da  matrícula  n.º  19.723  do  Registro  de  Imóveis  da  Comarca  de  Passo
Fundo/RS.
Parágrafo único. A criação da ZUE é necessária face a ampliação de espaços
para as  atividades  escolares  da Congregação  de  Nossa Senhora na área
referida no “caput” deste artigo.
Art.2º Esta Zona de Uso Especial estará isenta da exigência de recuo frontal
da via pública denomina Morom.
Art.3º Nesta Zona de Uso de Especial os índices e usos serão os seguintes:
TO - 80% para pavimentos caracterizados como subsolo, térreo, superiores
acima do térreo, contados da soleira de entrada do prédio até a laje de forro
do último pavimento estabelecido dentro da altura máxima de 10m, sendo
que  o  pé  direito  de  estabelecimentos  destinados  à  atividades
comerciais/serviços não poderá ser superior a 4,50m
TO = 60% para os demais pavimentos.
CA = 3,6
CID = 10m²
LM = 300 m² 
§  1º  As  vagas  de  estacionamento  exigidas  para  o  uso  R.3,  Residencial
Multifamiliar  Vertical,  deverão  estar  localizadas  no  corpo/estrutura  do
prédio correspondente, quando este apresentar altura superior a 7,5 metros,
contados a partir da soleira de entrada do prédio até a laje de forro do último
pavimento estabelecido dentro da altura máxima de 10m.
§ 2º Na transição da TO de 80% para 60%, serão permitidos:
I -  cobertura com telhado sobre laje,  sendo que a platibanda não poderá
ultrapassar 1 metro de altura;
II  -  telhado  verde,  técnica  que  consiste  na  aplicação  e  uso  de  solo  e
vegetação  sobre  uma  camada  impermeável,  instalada  na  cobertura  de
edificações;
III  - terraço destinado exclusivamente para unidade privativa ou salão de
festas do prédio. 
Art.  4º  Todas  as  demais  exigências  da  Lei  Complementar  nº  170/2006
deverão ser atendidas.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

LEI COMPLEMENTAR Nº 384 DE 23 DE OUTUBRO DE 2015
(Do Poder Executivo Municipal)

ALTERA  O  MAPA  N.º  02,  PREVISTO  NO  ARTIGO  59  DA  LEI
COMPLEMENTAR  N.º  170/2006,  EM  ÁREAS  LOCALIZADAS  NO
LOTEAMENTO  BAIRRO  RECREIO  E  JUNTO  À  AVENIDA
PRESIDENTE VARGAS.
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 Altera o Mapa nº 02, previsto no artigo 59 da Lei Complementar nº
170/2006, alterando o zoneamento na área localizada no lugar denominado
Loteamento  Bairro  Recreio  e  no  Bairro  São  Cristóvão  junto  à  Avenida
Presidente Vargas, conforme mapas em anexo.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

LEI COMPLEMENTAR Nº 385 DE 27 DE OUTUBRO DE 2015
(Do Vereador Alberi Grando)

ALTERA O INCISO III  DO ARTIGO 36 DA LEI  Nº  164,  DE 12  DE
JUNHO DE 1950, PARA MODIFICAR O CÓDIGO DE POSTURAS DO
MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO E DETERMINAR NORMAS PARA A
CONFECÇÃO DAS PLACAS INDICATIVAS DE NOME DAS RUAS E
LOGRADOUROS PÚBLICOS.
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 altera o inciso III do artigo 36 da Lei nº 164, de 12 de junho
de 1950, passando a vigorar com a seguinte redação: 
Art. 36 [...] 
III – deverão constar a profissão ou ocupação, e/ou o motivo pelo qual se
deu a denominação, data de nascimento e morte do homenageado. 
Art. 2º Revogadas as disposições em contrário. 
Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

LEI N° 5.152 DE 19 DE OUTUBRO DE 2015
(Do Poder Executivo Municipal)

ALTERA  OS  ARTIGOS  1º  e  2º  E  ACRESCENTA  O  ARTIGO  1-A
TODOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.537, DE 05 DE DEZEMBRO DE 1973
QUE CRIA O CONSELHO MUNICPAL DE TRANSPORTES.
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. 1º da Lei nº 1.537, de 05 de dezembro de 1973 passa a vigorar
com a seguinte redação:
Art.  1º  -  É criado  o CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSPORTES –
CMT,  órgão  colegiado  de  caráter  consultivo  e  de  assessoramento  da
administração nas políticas de transporte urbano.
Art.2º A Lei nº 1.537, de 05 de dezembro de 1973 passa a vigorar acrescida
do artigo 1-A:
Art. 1º-A. Compete ao Conselho Municipal de Transportes:
I – elaborar diretrizes para política municipal de transportes urbano;
II – elaborar e aprovar o seu Regimento Interno;
III – emitir parecer sobre:
a) qualidade dos serviços desempenhados pelos prestadores de serviço aos
usuários;
b) fixação e revisão das tarifas;
c)  pedidos de licença,  autorização ou permissão  para  operação de novas
linhas ou itinerários de ônibus, táxis e outras formas de transporte;
d) cassação de licenças, autorizações ou permissões;
e) os editais de concorrência pública para exploração de linhas de transporte
coletivo;
f) quaisquer outros assuntos relacionados com transportes urbanos que lhes
forem submetidos pelo Prefeito ou Secretário dos Serviços Municipais;
IV  –  promover  estudos  visando  o  aperfeiçoamento  dos  serviços  de
transportes coletivos do Município de Passo Fundo.
Art. 3º O art. 2º da Lei nº 1.537, de 05 de dezembro de 1973 passa a vigorar
com a seguinte redação:
Art. 2º O Conselho Municipal de Transportes - CMT será constituído por 17
(dezessete)  membros  e  respectivos  suplentes,  representando os  seguintes
órgãos e entidades:
I – órgão governamentais:
a) pelo Secretário de Transporte e Serviços Gerais;
b) 01(um) representante da Secretaria de Segurança Pública;
c) 01(um) representante da Secretaria de Planejamento;
d) 01(um) representante da Secretaria de Obras;



e) 01(um) represente da Secretaria de Educação
f) 01(um) representante do Poder Legislativo;
g) 01(um) representante da Brigada Militar;
h) 01(um) representante da 7ª Coordenadoria de Educação do Estado;
i) 01 (um) representante da Polícia Rodoviária Federal.
II - - órgãos ou entidades não-governamentais:
a) 01(um) representante do Diretório Central de Estudantes de Entidade de
Ensino Superior.
b) 01(um) representante da União das Associações de Moradores de Passo
Fundo – UAMPAF;
c) 01(um) representante da Associação Comercial, Industrial, de Serviços e
Agropecuária de Passo Fundo – ACISA;
d)  01(um)  representante  da  Associação  de  Engenheiros  e  Arquitetos  de
Passo Fundo – AEAPF;
e) 01(um) representante do SINDIURB;
f) 01(um) representante do Sindicato dos Servidores Municipais de Passo
Fundo – SIMPASSO;
g) 01(um) representante das Entidades de Ensino Superior do Município;
h) 01 (um) representante da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL)
§1º O CMT será presidido pelo Secretário de Transportes e Serviços Gerais
ou  seu  representante,  que  designará  um  Secretário  Executivo,  a  quem
competirá dar suporte as reuniões do colegiado.
§2º  O mandato de cada membro do conselho terá a duração de 02(dois)
anos, permitida uma recondução.
§3º A nomeação dos membros do CMT caberá ao Chefe do Poder Executivo
por portaria.
§4º  O exercício  da função  de conselheiro é  considerado  serviço  público
relevante e não remunerado.
§5º O funcionamento do CMT obedecerá ao que prescrever o Regimento
Interno e a presente Lei.
§6º  O  CMT  reunir-se-á  mensalmente  em  sessões  ordinárias  e,
extraordinariamente, mediante convocação prévia por seu Presidente ou por
convocação do Chefe do Poder Executivo.
§7º  O  conselho  reunir-se-á  com  o  mínimo  de  50%  dos  membros  mais
01(um),  sendo  as  decisões  tomadas  por  maioria  simples  dos  votos  dos
presentes.
Art.4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

DECRETO Nº 128/2015
CONCEDE  O  TÍTULO  DE  “ENTIDADE  DE  UTILIDADE  PÚBLICA
MUNICIPAL”  À LIGA FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER DE
PASSO FUNDO – CACC.
O  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  PASSO  FUNDO,  no  uso  de  suas
atribuições legais, de acordo com o que dispõe o Inciso VIII do art. 110 da
Lei  Orgânica  do  Município,  e  CONSIDERANDO  o  que  dispõe  a  Lei
Municipal  nº  4.105  de  31  de  dezembro  de  2003,  CONSIDERANDO  o
parecer  favorável  da Comissão  de Avaliação de Declaração de Utilidade
Pública, constante no Processo Administrativo nº 2015/21361, DECRETA:
Art.  1º Concede o título de “Entidade de Utilidade Pública Municipal” à
Liga Feminina de Combate ao Câncer de Passo Fundo – CACC.
Parágrafo Único: A manutenção do título será condicionada à atualização
anual dos documentos apresentados para sua concessão e pela regularidade
no desenvolvimento das atividades destinadas à assistência social.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

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


	MARLISE LAMAISON SOARES - Secretária de Administração

