
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO
LEI COMPLEMENTAR Nº 390, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2015.

(Do Poder Executivo Municipal)
EXTINGUE CARGOS EM COMISSÕES E FUNÇÕES GRATIFICADAS
PREVISTOS  NAS  LEIS  COMPLEMENTARES  N.º  165,  DE  25  DE
SETEMBRO DE 2006 E N.º 297, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2011 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 artigo 3º da Lei Complementar n.º 297, de 14 de dezembro de 2011
passa a vigorar com a seguinte redação:
Art.  3º  É  o  seguinte  o  quadro  cargo  em comissão  de  Assessoramento  da
Administração Direta:
DENOMINAÇÃO CARGA HORÁRIA CÓDIGO Qtde
Assessor Especial dos Conselhos Municipais-

35 horas/semanais AEC 1
Assessor Superior 35 horas/semanais CC6 9
Assessor de Gabinete 35 horas/semanais CC6 15
Assessor de Gabinete 17h e 30 min/semanais CC6 9
Assistente de Gestão 35 horas/semanais CC5 1
Assessor Especial II 35 horas/semanais CC4 2
Assistente Especial I 35 horas/semanais CC3 15
Auxiliar Técnico II 35 horas semanais CC2 6
Auxiliar Técnico I 35 horas/semanais CC1 3
(N.R)
Art.  2º  O  “caput”  do  artigo  4º  da  Lei  Complementar  n.º  297,  de  14  de
dezembro de 2011 passa a vigorar com a seguinte redação:
DENOMINAÇÃO CARGA HORÁRIACÓDIGO QUANTIDADE
Diretores de Departamento 35 h/semanais FG4/FGS4/CCD3 8
Coordenadores de coordenadoria 35 h/semanais FG3/FGS3/CCD2 72
Chefes de Núcleo 35 h/semanais FG3/FGS3/CCD1 122
(N.R)
Art. 3º O artigo 4º da Lei Complementar n.º 297, de 14 de dezembro de 2011
passa a vigorar acrescido do §4º com a seguinte redação:
Art.4º (…)
§4º Exclui-se da regra prevista no “caput” deste artigo os cargos de Diretores
de Departamento.(N.R)
Art. 4º A Alínea “a.1” e “b” ambas do inciso I da Lei Complementar n.º 165,
de  25 de setembro de 2006 passam a vigorar com a seguinte redação:
Art.18(…)
I - (...)
a.1.  Coordenadoria  de Administração  e  Planejamento,  contendo o seguinte
núcleo:
a.1.1. Núcleo do PROCON.
b) Coordenadoria de Movimentos Populares e Relações Institucionais;(N.R)
Art. 5º A Alínea “c” do inciso V do artigo 18, da Lei Complementar n.º 165,
de 25 de setembro de 2006 passa a vigorar com a seguinte redação:
Art.18.(…)
V- (…)
c)  Coordenadoria  de  Gestão Pública  ,  Planejamento  Estratégico  e  Projetos
Setoriais, contendo os seguintes núcleos:
c.1. Núcleo de Gestão pela Qualidade;
c.2. Núcleo de Planejamento Estratégico e Espacial;
c.3. Núcleo de Patrimônio Histórico e Cultural.
c.4. Núcleo de Edificações;
c.5. Núcleo de Infra-estrutura;
c.6. Núcleo de Paisagismo e Mobiliário Urbano;
c.7. Núcleo de Topografia.(N.R)
Art. 6º A alínea “b” do inciso II do artigo 19, da Lei Complementar n.º 165, de
25 de setembro de 2006 passa a vigorar com a seguinte redação:
Art.19. (…)
II - (…)



b)  Coordenadoria  de  Agronegócio  e  Fomento  Agropecuário,  contendo  o
seguinte núcleo:
b.1 Núcleo de Agricultura e Pecuária.(N.R)
Art. 7º A alínea “d” do inciso I do artigo 20 da Lei Complementar n.º 165, de
25 de setembro de 2006 passa a vigorar a seguinte redação:
Art.20.(…)
I - (…)
d) Coordenadoria de Vigilância em Saúde, contendo os seguintes núcleos:
d.1. Núcleo de Vigilância Epidemiológica;
d.2. Núcleo de Vigilância Sanitária;
d.3. Núcleo de Vigilância da Saúde do Trabalhador e Ambiental em Saúde.
(N.R)
Art.  8º  As  alíneas  “a”,  “b”  e  “c”  do  inciso  II  do  artigo  20  da  Lei
Complementar n.º 165, de 25 de setembro de 2006 passam a vigorar com a
seguinte redação:
Art.20(…)
II - (…)
a) Coordenadoria de Administração e  Planejamento,  contendo os seguintes
núcleos:
a.1. Núcleo de Educação e Recuperação Ambiental;
a.2.Núcleo de Resíduos Sólidos.
b)  Coordenadoria  de  Licenciamento  e  Fiscalização  Ambiental,  contendo o
seguinte núcleo:
b.1. Núcleo de Fiscalização e Licenciamento.
c) Coordenadoria de Arborização, contendo o seguinte núcleo:
c.1) Núcleo de Plantas e Produção de Mudas.(N.R)
Art. 9º A alínea “a.5” do inciso III do artigo 20 da Lei Complementar n.º 165,
de 25 de setembro de 2006 passa a vigorar com a seguinte redação:
Art.20.(…)
III - (…)
a) (…)
a.5. Núcleo de Registro e Estatísticas Educacionais e Legislação.(N.R)
Art. 10. A alínea “b” do inciso V do artigo 20 da Lei Complementar n.º 165,
de 25 de setembro de 2006 passa a vigorar com a seguinte redação:
Art.20(…)
V- (…)
b) Coordenadoria de Cultura, contendo o seguinte núcleo:
b.1)  Núcleo  de  Promoção  de  Atividades  Culturais  e  de  Políticas  para  a
Inclusão Social.(N.R)
Art. 11. A Alínea “b” do inciso VI do artigo 20 da lei Complementar n.º 165,
de 25 de setembro de 2006, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art.20. (…)
VI - (…)
b) Coordenadoria de Habitação Popular, contendo os seguintes núcleos:
b.1. Núcleo de Construção Civil e Projetos Habitacionais;
b.2. Núcleo de Saneamento Básico.(N.R)
Art. 12. A alínea b.2 do inciso VII do artigo 20 da Lei Complementar n.º 165,
de 25 de setembro de 2006, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art.20. (…)
VII - (...)
b.2. Núcleo de Limpeza Urbana e Serviços Gerais;(N.R)
Art. 13. A alínea “a” do inciso I do artigo 3º da Lei 4.378, de 10 de janeiro de
2007, passa a vigorar acrescido da alínea a.1 com a seguinte redação:
Art.3º (...)
I- (…)
a) (…)
a.1. Núcleo do PROCON: definidas na Lei Complementar n.º 222, de 16 de
janeiro de 2009.
Art. 14. O inciso II do artigo 3º da Lei n.º 4.378, de 10 de janeiro de 2007
passa a vigorar com a seguinte redação:
Art.3º. (…)
II - Coordenadoria de Movimentos Populares e Relações Institucionais: servir
como um elo entre  o  governo  municipal  com as  associações de bairros  e
demais  entidades  representativas  da  comunidade  passo-fundense,



especialmente  as  organizações  e  movimentos  sociais  populares;  visitar  as
associações  de  bairros  e  colher  as  reivindicações  dessas  comunidades,
repassando  às  unidades  administrativas;  promover  reuniões  entre  as
associações e os órgãos de administração; executar as atividades burocráticas
da  Coordenadoria;  acompanhar  as  associações  como  interlocutor  entre  o
Gabinete  do  Prefeito  junto  às  Secretarias;  organizar  as  reuniões,  junto  ao
Gabinete, agendadas pelo Coordenador; encaminhar correspondências para as
associações  e  Secretarias,  com  comprometimento  da  resposta  à  parte
interessada; atender as pessoas que vêm à Coordenadoria buscar a solução dos
problemas  de  forma  rápida  e  comprometida,  amenizando  a  demanda  nas
Secretarias;  responsável  pela  relação  institucional  do  Executivo  Municipal
com o  Legislativo,  Judiciário,  Ministério  Público  e  Tribunal  de  Contas,  e
também  com as  entidades  da  sociedade  civil  organizada;  efetuar  contatos
institucionais regulares com Secretarias, Autarquias e demais órgãos públicos
do Município no sentido de buscar e levar informações; manter aberto o canal
de comunicação, recepcionar e dar o primeiro atendimento aos administrados,
autoridades e população em geral  que se dirigem ao Gabinete do Prefeito;
encaminhar as pessoas que objetivam atendimento com o Prefeito e com o
Secretário de Gabinete; orientar e dar o correto encaminhamento a todos que
buscam o Gabinete do Prefeito visando atender as suas necessidades; prestar
atendimento  às  unidades  administrativas,  através  de  orientações  afetas  às
atividades que desempenha;
Art. 15. O inciso III do artigo 7º da lei Municipal n.º 4.378, de 10 de janeiro
de 2007 passa a vigorar com a seguinte redação:
Art.7º (...)
III  - Coordenadoria de Gestão Pública, Planejamento Estratégico e Projetos
Setoriais: melhorar a qualidade dos serviços prestados aos cidadãos através da
valorização das pessoas e modernização dos processos, definindo diretrizes,
objetivos  e  estratégias  municipais  que  pretende  alcançar  a  longo  prazo,
levando-se em conta a ordem de importância e prioridade; orientar e auxiliar
os respectivos Núcleos na execução das competências atribuídas; coordena e
distribui  tarefas  para  os  respectivos  Núcleos,  bem  como  os  auxilia  na
execução  das  competências  atribuídas,  visando  atingir  as  metas  propostas,
além de ser responsável pela avaliação de imóveis e perícias judiciais e por
todas  as  questões  pertinentes  a  projetos  de  engenharia  e  arquitetura  da
competência da Coordenadoria; 
a)Núcleo de Gestão pela Qualidade: responsável por melhorar a qualidade dos
serviços  prestados  aos  cidadãos,  como  resultado  da  adoção  de  uma
administração pública gerencial, flexível, eficiente e aberta ao controle social
e  aos  resultados,  através  da  valorização  das  pessoas  e  modernização  dos
processos;  orientar  a  ação,  envolver  e  obter  o  compromisso  de  todos  os
servidores com a melhoria contínua; criar programas da qualidade; tomar a
gestão participativa; criar ações relacionadas com treinamento para a melhoria
da qualidade dos serviços e combater todas as formas de desperdício; 
b)Núcleo de Planejamento Estratégico e Espacial: definir diretrizes, objetivos
e estratégias municipais que pretende alcançar a longo prazo e estabelecer a
ordem de importância e prioridade; analisar as condições internas e externas
para  emitir  uma  avaliação  dos  pontos  fortes  e  dos  pontos  fracos  que  a
estrutura administrativa possui; verificar as alternativas que o Poder Público
pode  adotar  para  alcançar  os  objetivos  organizacionais  pretendidos,
juntamente  com  a  sociedade  civil  organizada;  elaborar  e  gerir  a  política
municipal  de  ordenamento  do  solo  urbano;  gerenciar,  propor  alterações  e
supervisionar a implantação do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado e
as legislações de uso do solo; efetuar outras atividades afins, no âmbito do
planejamento municipal; 
c)Núcleo  de  Patrimônio  Histórico  e  Cultural:  desenvolver  políticas  de
preservação  do  patrimônio  histórico,  cultural  e  arquitetônico;  atualizar  e
gerenciar o inventário e o tombamento dos bens relevantes para o patrimônio
histórico e cultural do Município;
d)Núcleo de Edificações: responsável pelas obras públicas municipais e outras
de  responsabilidade  do  Município;  atividades  de  vistorias,  laudos,  estudos
preliminares,  anteprojetos,  lay-out,  projeto  de  interiores,  mobiliário  e
levantamentos;  projetos  arquitetônicos,  elétricos,  hidrosanitários,  pluviais  e
estrutural  de  edificações  de  prédios  públicos  municipais;  aprovação  de



projetos  junto  aos  órgãos  competentes;  quantificação,  orçamentos,
cronogramas, relações de materiais e atualização mensal de composições de
preços  unitários;  acompanhamento  e  fiscalização  de  obras;  boletins  de
medição para pagamento de empreiteiras, aditivos financeiros de obras; planos
de prevenção e proteção contra incêndio (PPCI) e aprovações junto aos órgãos
competentes;  documentação  para  programas  de  financiamento  de  obras,
pagamentos, fiscalização e prestação de contas; análise de processos internos
e administrativos; atendimento a ofícios e memorandos internos; atendimento
ao público, empreiteiros e Secretarias; participação em reuniões, conselhos e
comissões;
e) Núcleo de Infra-Estrutura: projetos de obras públicas municipais de infra-
estrutura, tais como: drenagem urbana (galerias pluviais,  bueiros celulares),
obras  de  arte  (pontes,  pontilhões,  viadutos)  e  pavimentação;  atividades  de
vistorias,  estudos  preliminares,  anteprojetos  e  levantamentos;  projetos
planimétricos  e  altimétricos;  quantificação,  orçamentos,  cronogramas,
relações  de  materiais  e  atualização  mensal  de  composições  de  preços
unitários; acompanhamento e fiscalização de obras; boletins de medição para
pagamento de empreiteiras; documentação para programas de financiamento,
pagamentos, fiscalização e prestação de contas; análise de processos internos
e administrativos; atendimento a ofícios e memorandos internos; atendimento
ao público, empreiteiros e Secretarias; participação em reuniões, conselhos e
comissões;
f)  Núcleo  de  Paisagismo  e  Mobiliário:  obras  públicas  municipais  de
paisagismo, tais como: praças, parques, canteiros e largos públicos, passeios
públicos,  trevos,  projeto  das  áreas  externas  de  edificações  em  geral,
arborização  urbana,  abrigo  de  ônibus  e  táxis,  bancos  de  praça  e  lixeiras;
atividades de vistorias, estudos preliminares, anteprojetos, lay-out, mobiliário
e levantamentos;  projetos arquitetônicos,  elétricos,  hidrosanitários,  pluviais;
aprovação  junto  a  órgãos  competentes;  quantificação,  orçamentos,
cronogramas, relações de materiais e atualização mensal de composições de
preços  unitários;  acompanhamento  e  fiscalização  de  obras;  boletins  de
medição para pagamento de empreiteiras; elaboração da documentação para
programas de financiamento; análise de processos internos e administrativos;
atendimento  a  ofícios  e  memorandos  internos;  atendimento  ao  público,
empreiteiros e Secretarias; participação em reuniões, conselhos e comissões;
g) Núcleo de Topografia: compõe este núcleo os serviços topográficos e de
apoio  aos  demais,  tendo  como  responsabilidade  as  seguintes  atividades:
levantamentos topográficos, planimétrico, altimétrico e cadastral; medições de
lotes,  áreas  e  glebas;  desmembramentos  de  áreas  públicas;  pesquisa  de
documentos  junto ao Registro  de Imóveis;  cálculos  topográficos;  desenhos
digitalizados; locação de obras públicas; aferições de serviços em obras; apoio
técnico à  Coordenadoria  de Gestão Pública  e  Planejamento  Estratégico  da
Secretaria  de  Planejamento  e  outras  Secretarias;  assistência  técnica  em
perícias  judiciais;  elaboração  de  levantamentos  para  programas  de
financiamento; análise de processos internos e administrativos; atendimento a
ofícios e memorandos internos; atendimento ao público, chefia, empreiteiros e
Secretarias; participação em reuniões e comissões.(N.R)
Art. 16. O inciso II do artigo 9º da Lei 4.378, de 10 de janeiro de 2007 passa a
vigorar com a seguinte redação:
Art.9º(...)
II-Coordenadoria de Agronegócio  e  Fomento  Agropecuário:  coordenação e
realização de estudos necessários para analisar o contexto onde se enquadram
as  empresas  da  produção,  bem como  auxiliar  no  planejamento,  visando  a
potencialização  (gestão,  análise  de  mercado  e  concorrência),  do  processo
produtivo rural, com o intuito de trazer informações substanciosas aos agentes
econômicos do setor; orientar e auxiliar os respectivos Núcleos na execução
dads competências atribuídas; 
a) Núcleo de Agricultura e Pecuária: responsável pelos convênios municipais
(FUMDAP), onde preferencialmente os agricultores são beneficiados através
de empréstimos fornecidos pela Prefeitura, estimulando desta forma a pequena
propriedade rural; responsável também pelo programa troca-troca, através de
convênio  firmado  com  o  Estado,  que  fornece  sementes,  as  quais  são
distribuídas pela Prefeitura Municipal através de um cadastro e de acordo com
a  necessidade  do  agricultor;  coordenação  do  patrulhamento  agrícola  às



comunidades  do  interior  do  Município,  beneficiando  desta  forma  os
produtores rurais menos favorecidos; organiza e fiscaliza as feiras de produtos
hortifrutigranjeiros, controlando os preços dos produtos oferecidos nas feiras,
bem  como  a  limpeza  e  conservação  dos  locais  utilizados  pelas  mesmas;
desenvolvimento de atividades que visem minimizar os problemas de saúde
animal, tanto em grandes como em pequenos animais; melhorar a qualidade
do  gado  leiteiro  e  de  corte  através  da  inseminação  artificial;  melhorar  a
qualidade do leite e seus derivados;  coordenação dos testes de brucelose e
tuberculose  que  são  realizados  no  rebanho  de  gado  leiteiro  e,  pelas
inseminações  no  rebanho  bovino  e  suíno  nas  pequenas  propriedades  no
interior do Município, como atendimentos e/ou procedimentos em pequenos
animais  da  comunidade  em  geral  que  não  possui  condições  de  procurar
clínicas particulares;  realização de campanhas de vacinação do rebanho do
Município. (N.R)
Art. 17.  A alínea “c” do parágrafo único, do inciso IV do artigo 11 da Lei
4.378, de 10 de janeiro de 2007 passa a vigorar com a seguinte redação:
Art.11(…)
IV - (…)
Parágrafo único.(…)
c) Núcleo de Vigilância  da Saúde do Trabalhador  e Ambiental  em Saúde:
conjunto  de  atividades  que  se  destina,  através  das  ações  de  vigilância
epidemiológica e vigilância  sanitária,  à promoção e proteção da saúde dos
trabalhadores,  assim como visa  a  recuperação  e  reabilitação  da  saúde  dos
trabalhadores  submetidos  aos  riscos  e  agravos  advindos  das  condições  de
trabalho;  responsável  por  um  conjunto  de  ações  que  proporcionam  o
conhecimento,  a  detecção  ou  prevenção  de  qualquer  mudança  nos  fatores
determinantes  e  condicionante  do  meio  ambiente  que  interferem na  saúde
humana, com a finalidade de recomendar medidas de prevenção e controle dos
fatores de riscos e das doenças ou agravos, em especial às relativas a vetores,
reservatórios e hospedeiros, animais peçonhentos, qualidade de água destinada
ao consumo humano,  qualidade do ar,  contaminantes  ambientais,  desastres
naturais e acidentes com produtos perigosos.(N.R)
Art. 18. O Artigo 12 da Lei n.º 4.378, de 10 de janeiro de 2007 passa a vigorar
com a seguinte redação:
Art. 12. Os órgãos da Secretaria do Meio Ambiente abaixo listados, têm as
seguintes competências:
I-Coordenadoria  de  Administração  e  Planejamento:  controle  de  frequência
(assiduidade e pontualidade) dos servidores com a elaboração da efetividade
mensal; elaboração do registro e acompanhamento de férias, licenças e outras
situações funcionais; recebimento, controle interno e expedição dos processos
internos e administrativos; elaboração de requisições de materiais, serviços,
equipamentos e o consequente empenho com o anexo do documento fiscal
respectivo,  bem como  o  registro  de  entrada  de  materiais  e  equipamentos
adquiridos  para  controle  da  demanda  e  conservação  dos  mesmos;  apoio
administrativo às demais Coordenadorias e Núcleos da Secretaria; controle da
eficiência e eficácia de todos os órgãos da Secretaria, e de todos os processos
e  procedimentos  administrativos;  controle  da  execução  orçamentária  da
Secretaria; correspondência oficial e demais serviços da Secretaria;
a) Núcleo de Educação e Recuperação Ambiental: desenvolver a consciência
ecológica,  promovendo  uma  convivência  harmoniosa  entre  o  homem  e  a
natureza, proporcionando a todas as pessoas, a possibilidade de adquirir os
conhecimentos,  o  sentido  dos  valores,  o  interesse  ativo  e  as  atitudes
necessárias para melhorar o meio ambiente; planejar, desenvolver e promover
educação ambiental e a difusão de procedimentos que visam à melhoria do
meio ambiente; difundir informações para a população sobre a importância da
questão  ambiental;  coordenar  campanhas,  eventos,  palestras,  cursos  e
programas  de  educação  ambiental;  desenvolver  atividades  educativas  que
visem à melhoria  da qualidade ambiental;  organizar,  relacionar  e controlar
uma  biblioteca  e  materiais  relativos  à  atividade  de  meio  ambiente;
desenvolver  projetos  que  busquem recursos  para  sua aplicação  em âmbito
federal,  estadual  e  municipal;  promover  a  educação  ambiental  em
estabelecimentos  de  ensino  públicos,  privados,  empresas  e  entidades;
organizar  e  manter  em  dia  o  registro  de  todas  as  palestras,  instruções  e
orientações  ministradas  dentro  e  fora  da  Secretaria  de  Meio  Ambiente;



realizar levantamentos a fim de identificar áreas passíveis de reflorestamento;
elaborar projetos de reflorestamento para as áreas identificadas; acompanhar a
implantação  dos  projetos  de  reflorestamento  propostos;  elaborar
propostas/projetos de recuperação de áreas degradadas; levantar e identificar
locais  passíveis  de  implantação  de arborização  urbana;elaborar  projetos  de
arborização urbana para as áreas levantadas; acompanhar a implantação dos
projetos de arborização urbana a serem implantados
b) Núcleo de Resíduos Sólidos Urbanos: consiste no controle da usina de lixo;
controle  da  execução  das  obrigações  contratuais  e  averiguação  das
reclamações  pertinente  à  coleta  de  resíduo;  análise  periódica  de  todos  os
resíduos sólidos urbanos produzidos pelo Município, bem como cuida da sua
destinação final; estrutura a coleta seletiva na área urbana e rural; e coordena
gerenciamento de resíduos da construção civil e outros resíduos;
II - Coordenadoria de Licenciamento e Fiscalização Ambiental: aplicação da
Política Nacional de Meio Ambiente, através do Licenciamento Ambiental das
atividades com impacto local, bem como o controle e fiscalização de danos
ambientais  em  todo  Município  de  Passo  Fundo;  orientar  e  auxiliar  os
respectivos Núcleos na execução das competências atribuídas;
a)  Núcleo  de  Fiscalização  e  Licenciamento:  fiscalização,  orientação,  e  a
prevenção de atividades potencialmente poluidoras ou que possam através de
qualquer  ação  causar  danos  ao  meio  ambiente;  realiza  o  licenciamento
ambiental das atividades com impacto local, através da emissão de licenças,
declarações,  autorizações  e  certidões  emitidas  por  técnicos  devidamente
licenciados no órgão Estadual competente.
III - Coordenadoria de Arborização: responsável pelo viveiro municipal, que
realiza  a  produção  de  mudas,  sendo  responsável  pelas  autorizações  de
fornecimento  de  mudas  e  controle  de  produção;  orientar  e  auxiliar  os
respectivos Núcleos na execução das competências atribuídas;
a) Núcleo de Plantas e Produção de Mudas: realizar a coleta, identificação,
secagem, e armazenamento de sementes colidas nas árvores da cidade, para
garantir  as matrizes produtoras;  produção e distribuição de mudas;  realizar
estudos e cronogramas para garantir o fornecimento de mudas; distribuição e
avaliação das espécies, de acordo com o clima, espaço, relevo e a estação;
manejo da vegetação urbana e rural.(N.R)
Art.19. O inciso I do artigo 13 da Lei 4.378, de 10 de janeiro de 2007 passa a
vigorar acrescido da alínea “d”, com a seguinte redação:
Art.13(…)
I - (...)
d)  Núcleo  de  Registro  e  Estatísticas  Educacionais  e  Legislação:  prestar
orientações  e  assistência  aos  diretores,  coordenadores,  secretários  e
professores  das  escolas  e  creches  municipais  quanto  à  elaboração  e
preenchimento  de  levantamentos  variados,  preenchimento  de  boletins
bimestrais de efetividade, organização de arquivos na secretaria, ofícios grade
para a 7ª  Coordenadoria  Regional  de Ensino,  movimento  e  rendimento  do
alunado por  série  e  escola,  bem como a vida  escolar  do  aluno;  realizar  o
preenchimento direto do censo escolar mediante cronograma e levantamento
variados no sentido de fornecer dados sempre atuais do Sistema Municipal de
Ensino  para  o  público  em  geral;  correção  dos  boletins  estatísticos  de
efetividade das escolas e creches municipais; elaboração das planilhas de vale-
transporte dos servidores lotados na SME. Levantamento de atividades para
instrução  dos  processos  de  aposentadorias,  abono  permanência,  certidão  e
outros;  encaminhamentos  de  laudos  dos  servidores;  assessorar  a
Coordenadoria e às escolas municipais nas questões relativas à aplicação da
legislação de ensino e nas propostas voltadas ao atendimento das modalidades
de ensino; responder consultas formuladas pelas instituições de ensino e pelos
Núcleos que compõe a Coordenadoria de Educação; 
Art. 20. O inciso II do artigo 15 da Lei 4.378, de 10 de janeiro de 2007 passa a
vigorar com a seguinte redação:
Art.15.(...)
II - Coordenadoria de Cultura: formulação e execução de políticas públicas
municipais na área cultural,  como também fomentar  e apoiar as iniciativas
privadas;  orientar  e  auxiliar  o  respectivo  Núcleo  na  execução  das
competências atribuídas;



a) Núcleo de Promoção de Atividades Culturais e de Políticas para a Inclusão
Social:  formulação  e  execução  de  políticas  públicas  municipais  na  área
cultural,  como  também  fomentar  e  apoiar  as  iniciativas  privadas  na  área
cultural;  coordenar  a  aplicação  de  programas  e  projetos  que  trabalhem  a
cultura  voltada  à  inclusão  social,  aproximando  a  população  socialmente
vulnerável da prática e do desenvolvimento cultural. (N.R)
Art.21. O inciso II do artigo 16 da Lei 4.378, de 10 de janeiro de 2007 passa a
vigorar com a seguinte redação:
II - Coordenadoria de Habitação Popular: identificar as áreas degradadas e de
risco  para  moradia;  coordenar  as  atividades  de  assentamento  e
reassentamento; melhorias nas condições de habitação; criação de loteamentos
e  projetos  habitacionais,  construção  de  moradias;  produção  de  lotes
urbanizados;  revitalização  de  áreas  degradadas  para  o  uso  habitacional;
regularização fundiária;  propor políticas de aplicação de recursos do Fundo
Municipal de Habitação e Bem Estar Social; propor convênios com o Governo
Federal e ou Estadual; controlar e distribuir os materiais de construção para
famílias  socialmente  vulneráveis;  realizar  levantamento  planimétrico  e
planialtimétrico  das  áreas  disponíveis  para  novos  projetos  habitacionais;
orientar  e  auxiliar  os  respectivos  Núcleos  na  execução  das  competências
atribuídas;
a) Núcleo de Construção Civil e Projetos Habitacionais: distribuir os materiais
de construção para famílias socialmente vulneráveis; coordenar a construção e
reforma de moradias; realizar melhorias habitacionais; realizar levantamentos
topográficos  das  áreas  disponíveis  para  habitação;  realizar  projetos
urbanísticos  de  loteamentos  habitacionais;  regularizações  de  áreas;  realizar
projetos,  orçamentos  e  fiscalização  de  obras  habitacionais  e  afins,  propor
convênios com o Governo Federal e ou Estadual para produção de moradias
populares;
b) Núcleo de Saneamento Básico: planejar e executar obras de saneamento
básico nos novos empreendimentos de habitação popular, como também nas
habitações existentes, com a detentora da concessão pública, observando-se as
competências legais e contratuais; finalizar e controlar com outros órgãos da
Administração, a concessão dos serviços de água e esgoto.(N.R)
Art. 22. A alínea “b” do inciso II do artigo 17 da Lei 4.378, de 10 de janeiro
de 2007 passa a vigorar com a seguinte redação:
Art.17. (…)
II - (…)
b)  Núcleo de Limpeza Urbana e Serviços Gerais: executa a limpeza de todas
as ruas, praças, parques, passeios e jardins, roçadas, capinas, varrições, pintura
de meio fio e retirada de resíduos e animais mortos em vias públicas; auxilia
no desenvolvimento das mais diversas atividades da Secretaria de Transportes
e Serviços Gerais, como também de outras secretarias; (N.R)
Art.23. O inciso I do artigo 5º e o “caput” dos artigos 6º e 7º todos da Lei
Complementar  n.º  222,  de 16 de janeiro de 2009 passam a vigorar  com a
seguinte redação 
Art.5º (…)
I – o Núcleo do Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor
PROCON/PF; (N.R)
Art.6º  O  Núcleo  do  Programa  Municipal  de  Defesa  do  Consumidor  -
PROCON/PF é o órgão  de coordenação política  do Sistema  Municipal  de
Defesa  do  Consumidor  de  Passo  Fundo  -  SMDC/PF,  com  as  seguintes
atribuições: (N.R)
Art. 7º Cabe ao Núcleo do Programa Municipal de Defesa do Consumidor
PROCON/PF celebrar compromissos de ajustamento de conduta às exigências
legais, nos termos do § 6º do artigo 5º da Lei nº 7.347/85, na órbita de sua
respectiva competência. (N.R)
Art. 24. Ficam revogadas as alíneas “a.2” e  “e”, ambas do inciso I do artigo
18, “d” do inciso V do artigo 18, “c.2” do inciso I do artigo 19,  “b.2.” do
inciso  III   e  a  “b.5”  do  inciso  VII  ambas  do  artigo  20,   todas  da  Lei
Complementar n.º 165, de 25 de setembro de 2006, bem como a alínea “b” do
inciso I do artigo 3º, os incisos III e  V ambos do artigo 3º ,  o inciso IV do
artigo 7º,  “b” do inciso III do artigo 8º, a alínea “b” do inciso II do artigo 13 e
a alínea “c” do inciso II do artigo 17, todas da Lei n.º 4.378, de 10 de janeiro
de 2007.



Art. 25. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, sendo que o §4º do
artigo 4º da Lei Complementar n.º 297, de 14 de dezembro de 2014, surtirá
seus efeitos a contar de 28 de junho de 2014.

LEI N° 5.172, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2015.
(Do Poder Executivo Municipal)

AUTORIZA A CONCESSÃO DE USO DE BEM IMÓVEL PÚBLICO AO
ESPORTE CLUBE TRÊS PALMEIRAS.
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 o Executivo Municipal autorizado a outorgar a concessão de uso,
gratuita, nos termos do § 1º, do artigo 55, da Lei Orgânica, ao Esporte Clube
Três Palmeiras, o seguinte bem público de uso especial:
a) uma fração de terra urbana de sua propriedade, situada no Bairro São José,
com uma área superficial de 7.200,00m², localizada dentre um todo maior, sob
registro da matrícula nº 16.377, com as seguintes benfeitorias: uma sede de
alvenaria, uma pracinha e um campo de futebol. A área concedida possui as
seguintes medidas e confrontações: ao NORTE, com uma travessa projetada,
onde  mede  70,00m;  ao  SUL,  com  área  remanescente  de  propriedade  do
Município, onde mede 50,00m; ao LESTE, com a rua Guilherme Boor, onde
mede  120,00m  e,  ao  OESTE,  com  a  rua  Fernando  Ferrari,  onde  mede
120,00m.
Art. 2º - A concessão de uso de bem imóvel público descrito na alínea “a” do
Art.1º  desta  Lei,  tem  como  finalidade  desenvolver  a  prática  esportiva,
didática, pedagógica e de lazer da comunidade do Bairro São José.
Parágrafo  único.  O  prazo  de  concessão  de  uso  será  de  20  (vinte)  anos  e
vincula-se à finalidade especificada no “caput” desse artigo. 
Art. 3º - Em caso de destinação diversa ao preceituado na presente Lei, o bem
reverterá  automaticamente  ao  poder  concedente,  sem  qualquer  direito  a
indenização pelas benfeitorias realizadas pela concessionária . 
Art.  4º -  Fica dispensada de concorrência pública,  a presente concessão de
uso, em vista do permissivo do § 1º, “in fine”, do artigo 55 da Lei Orgânica do
Município, dado relevante interesse público em questão.
Art. 5º- Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação.

LEI N°  5.173, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2015.
(Do Poder Executivo Municipal)

ESTABELECE  NORMAS,  COMPETÊNCIAS  E  OBRIGAÇÕES  PARA
PREVENÇÃO  À  PROLIFERAÇÃO  DE  DOENÇAS  TRANSMITIDAS
PELOS VETORES DA FEBRE AMARELA, FEBRE CHIKUNGUNYA E
DENGUE  NO  MUNICÍPIO  DE  PASSO  FUNDO  -  RS  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 Ficam estabelecidas normas,  competências  e obrigações  visando ao
controle e prevenção da Dengue,  da Febre Chikungunya e da Febre Amarela,
no  âmbito  do  Município  de  Passo  Fundo/RS  e  definidas  infrações  e
penalidades a serem aplicadas no descumprimento das obrigações.  
Artigo 2º É obrigatório, no âmbito do Município de  Passo Fundo, a realização
de medidas de  prevenção contra a proliferação dos mosquitos Aedes Aegypti
e Aedes Albopictus, transmissores da Dengue,  da Febre Chikungunya e da
Febre Amarela, em  residências, comércios, terrenos baldios e chácaras, sendo
imóveis   próprios ou alugados,  e nos condomínios  fechados,  aplicados às
edificações verticais ou horizontais.
Art.  3º  Os  proprietários,  inquilinos  ou  responsáveis  por  imóveis  ficam
obrigados a:
I-  conservar  a  limpeza  dos  quintais,  evitando  acúmulo  de  pneus,  latas,
plásticos e outros objetos ou recipientes que possam acumular água;
II- conservar adequadamente e vedar caixas d'água e depósitos de água;
III-  conservar limpas e desobstruídas calhas, condutores e lajes;
IV- criar alternativa permanente para eliminar a possibilidade de acúmulo de
água em ornamentos,  construções,  plantas e outros objetos e estruturas;
V- manter  a água das piscinas públicas,  privadas ou residencias de acordo
com as exigências estabelecidas em Normas Técnicas Especiais, de forma que



assegurem a balneabilidade, tornando obrigatória a verificação rotineira do Ph
e os processos de desinfecção e cloração;
VI- evitar água acumulada em plantas ou furar as folhas que acumulam água;
VII- colocar  areia em pratos de plantas ou vasos de xaxim ou similar.
§ 1º  Os proprietários de terrenos baldios ficam obrigados a manter os terrenos
limpos,  removendo lixo e entulhos, sob pena do serviço ser executado pelo
Poder Executivo,  cobradas as despesas dos proprietários,  de acordo com o
artigo  Lei 53, da Lei 164, de 12 de junho de 1950, com a redação que lhe deu
a Lei Complementar 16, de 01 de dezembro de 1993,  Lei Federal nº 9.605, de
12 de fevereiro de 1998 e o Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008.
§ 2º É terminantemente proibido jogar lixo e entulhos de qualquer espécie, tais
como latas, garrafas plásticas, copos,  nas vias, praças, logradouros e terrenos
baldios no perímetro urbano do Município.
Art. 4º Os proprietários que possuem imóveis para a venda ou locação, ficam
obrigados a mantê-los sem a presença de criadouros e fazer prevenção nos
mesmos contra a proliferação de mosquitos.
§ 1º Deverá ser permitido o acesso aos imóveis que não estejam locados para
que o Núcleo de Vigilância Ambiental em Saúde possa realizar inspeções de
possíveis criadouros.
§  2º  A inspeção  só  poderá  ser  feita  mediante  agendamento  prévio,   com
acompanhamento do proprietário ou por pessoa responsável,  indicada pelo
mesmo.
Art.  5º   Os estabelecimentos   industriais,  comerciais   e  de  prestação  de
serviços  nos  ramos  de  laminadoras  de  pneus,  postos  de  recebimento  de
pneumáticos,  borracharias,  depósitos  de  material  em  geral,  inclusive  de
construção,  ferro  velho,  empresas  fabricantes  e  instaladoras  de  calhas,
empreiteiras de construção civil,  assim como os  engenheiros,  responsáveis
técnicos de construções e comércios similares, além do disposto nos artigos
anteriores,   estão obrigado a:  
I-  manter  os  pneus  secos  ou  cobertos  com  lonas  ou  acondicionados  em
barracões devidamente vedados;
II- responsabilizarem-se por encaminhar os resíduos de pneumáticos gerados
em  seus  estabelecimentos,  a  postos  de  recebimento  para  que  sejam
encaminhados ao destino final;
III- manter secos e abrigados da chuva quaisquer recipientes avulsos, ou não,
suscetíveis à acumulação de água;
IV- manter pátios de construções ou depósitos de máquinas limpos, de modo a
evitar acúmulo de água em sua superfície;
V- promover o devido nivelamento de construções ou estruturas, como calhas
ou outras, de modo a evitar acúmulo de água em sua superfície;
Art.  6º  Os  permissionários  de  cemitérios  particulares,  os   familiares  ou
responsáveis pelos jazigos e túmulos nos cemitérios  públicos de Passo Fundo,
estão obrigados a: 
I - não colocar flores em vasos com água, priorizando-se vasos plantados com
terra ou areia;
II - retirar a embalagem de celofane que envolve os vasos;
III  - não deixar garrafas plásticas, copos descartáveis ou outras embalagens
com água;
IV - preencher os vasos de granito ou de ferro com areia grossa, pó de brita ou
semelhante;
Art. 7º Nos cemitérios públicos, à Secretaria de Transportes e Serviços Gerais
compete:
I- manter permanentemente areia ou pó de brita para uso em vasos de flores; 
II-  manter placas com orientações sobre os cuidados a serem tomados para
prevenção da Dengue, da Febre Amarela  e Febre Chikungunya;
III-  manter  toda  área   livre  da  possibilidade  de  acúmulo  de  água  em
recipientes e estruturas que permitam acesso ao vetor.
Art. 8º À  Vigilância em Saúde do Município  compete:
I- realizar inspeções rotineiras em todo o Município para a eliminação da fase
larvária  do  vetor,  bem  como  o  levantamento  do  índice  de  infestação  do
mesmo  nos  domicílios,  propriedades  e  estabelecimentos  comerciais,
industriais e similares;
II- promover atividades de mobilização social, com envolvimento de escolas,
associações civis em geral, igrejas, clubes sociais e de serviços, entre outros, e



imprensa  em geral  sobre  a  prevenção  da Dengue,  Febre  Amarela  e  Febre
Chikungunya,  além de divulgação  por  meio  de cartazes,  folhetos  e  outros
materiais  educativos  referentes  aos  cuidados  na  prevenção  das  referidas
doenças;
III-  fiscalizar  o  cumprimento  da  presente  lei,  sendo as  infrações  apuradas
através de processo administrativo.
Art. 9º O Agente de Combate às Endemias do Município de Passo Fundo que
no momento da visita encontrar a edificação fechada deixará, em local visível,
notificação para que o morador,  no prazo de 5 (cinco) dias úteis,  entre em
contato com o Núcleo de Vigilância Ambiental em Saúde para que o mesmo
marque data e horário específico para retorno dos agentes.
Art.  10. Quando os Agentes de Combate às Endemias encontrarem  locais
propensos  à  criação  dos  vetores   adotarão  medidas  de  acordo  com  as
Diretrizes Nacionais para a Prevenção e Controle de Epidemias de Dengue, e,
imediatamente,   notificarão  os  proprietários  ou  responsáveis  pelo  imóvel,
orientando  sobre a  prevenção  contra  a  proliferação  do mosquito,  fixando
prazo de 24 (vinte e quatro)  horas para que sejam tomadas as medidas para
eliminar o foco ou diminuir a situação de risco.
Parágrafo único. Findo o prazo referido no caput deste artigo, os Agentes de
Combates  às  Endemias  retornarão  ao  local  e  se  não  observadas  as
providências determinadas, acionarão o Núcleo de Vigilância Ambiental em
Saúde que aplicará as penalidades prescritas no artigo 13 desta Lei. 
Art. 11. Sempre que houver risco à Saúde Pública, o Poder Público poderá
solicitar intervenção judicial,  a fim de auxiliar os  Agentes de Combate às
Endemias na execução do trabalho de eliminação e controle de criadouros. 
Art.  12.  Poderá  a  Secretaria  Municipal  da  Saúde  utilizar-se  dos  meios  de
comunicação,  nos espaços de utilidade pública,  como forma de auxiliar  na
informação  e  na  conscientização  dos  munícipes  passo-fundenses  sobre  a
prevenção e proliferação dos mosquitos Aedes Aegypti e Aedes Albopictus,
bem como a respeito das doenças transmitidas por eles.
Art.  13.  As  infrações   previstas  nesta  Lei   serão  punidas,  alternativa  ou
cumulativamente, com as penalidades de:
I - advertência;
II – multa;
III – suspensão temporária da autorização de funcionamento, por 30 (trinta)
dias;
IV - interdição parcial ou total do estabelecimento,  para cumprimento das
recomendações sanitárias;
V - cassação da autorização de funcionamento.
Art. 14. A penalidade de advertência, a que se refere o inciso I do artigo 13
desta  lei,  é  o  ato  pelo  qual  a  autoridade,  tratando-se  de  infração  leve,
repreende o infrator e será lavrada  em notificação escrita.
Art.  15.  A  pena  de  multa  consiste  no  pagamento  da  quantia  fixada  pela
autoridade de saúde em procedimento administrativo.
§ 1º As multas serão estabelecidas em UFM ou índice que venha a substituí-
la, e terão os seguintes valores:
I- multa de 118.97 a 594.85 UFMs para infrações leves;
II- multa de 594.85 a 1.189.71 UFMs para infrações graves;
§ 2º Na reincidência, a multa será aplicada em dobro.
Art.  16.  Considera-se  Infração  Sanitária  as  seguintes  situações,   além das
previstas na legislação Federal, classificadas em grupos, conforme a natureza
da infração: 
I-  São consideradas infrações leves, sujeitas à penalidade de advertência ou
multa:
a) não permitir o acesso dos Agentes de Combates às Endemias nos imóveis;
b) deixar  de executar,   impedir   ou  dificultar   a  aplicação  de  medidas
sanitárias determinadas pelos Agentes de Combates às Endemias;
II- São consideradas infrações leves, sujeitas à penalidade de  multa:
a) permitir  a exposição direta às intempéries de local e material  propício à
formação de focos de mosquito transmissor da dengue, febre amarela ou febre
chikungunya; 
b) deixar de adotar medidas de controle que visem a evitar a existência de
local  e  material  propício à  formação  de focos  de mosquito  transmissor  da
dengue, febre amarela ou febre chikungunya; 



c) deixar de realizar a limpeza de terrenos baldios.
III- São consideradas infrações graves, sujeitas à penalidade de  multa:
a) Manter, armazenar, conservar, transportar, comercializar, expor, materiais,
objetos,   recipientes,   estruturas,   com  coleções   hídricas   de   modo   a
favorecer  a proliferação do mosquito transmissor da dengue, febre amarela ou
febre chikungunya em estabelecimentos comerciais  ou industriais;
b)  permitir  existência  de  focos  de  mosquito  transmissor  da  dengue,  febre
amarela ou febre chikungunya nos imóveis a que se refere o  artigo 5º.
Parágrafo único: Aplica-se, cumulativamente,   se constatado risco iminente
para a saúde pública  e  as  circunstâncias do fato o aconselharem,  uma das
seguintes penalidades:
a) suspensão temporária da autorização de funcionamento, por 30 (trinta) dias;
b) interdição para cumprimento das recomendações sanitárias;
c) cassação da autorização de funcionamento.
Art. 17.  O infrator será notificado para ciência do auto de infração:
I - pessoalmente;
II - pelo correio ou via postal;
III - por edital, se estiver em lugar incerto ou não sabido.
§ 1º - Se o infrator for notificado pessoalmente e recusar-se a exarar ciência,
deverá essa circunstância ser mencionada expressamente pela autoridade que
efetuou  a notificação.
§ 2º Quando se tratar de terreno baldio a notificação ou auto de infração serão
encaminhados  pelo  correio,  com  comprovante  de  recebimento,  para  o
endereço constante nos Cadastro Municipal.
§ 3º - Não sendo localizado o proprietário a notificação poderá ser por edital,
o qual  será publicado uma única vez, na imprensa local,  considerando-se
efetivada a notificação cinco dias após a publicação. 
Art.  18.  Imposta  a  multa,  o  infrator  será  notificado  para  que  proceda  ao
pagamento no prazo de quinze dias, contados do primeiro dia útil após o da
notificação, ou interpor recurso ao Prefeito Municipal no mesmo prazo.
§ 1º  Improvido  o recurso administrativo,  o  infrator  terá  cinco dias  para  o
recolhimento da multa sob pena de inscrição em dívida ativa.
§ 2º As multas serão recolhidas aos cofres da Municipalidade e os recursos
financeiros  apurados  serão  revertidos  em ações  de  educação  e  prevenção,
visando o controle dos vetores, mosquitos Aedes Aegypti e Aedes Albopictus,
transmissores da dengue,  da febre amarela e da febre chikungunya.
Art. 19.O Poder Executivo Municipal, no que couber, regulamentará esta Lei
no prazo máximo de 90 (noventa ) dias.
Art. 20. Nos casos omissos aplica-se, subsidiariamente, a Lei Federal nº 6.437,
de 20 de agosto de 1977, e a Lei Federal nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998.
Art. 21.  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

LEI N° 5.177, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2015.
(Do Vereador Sidnei Ávila)

DENOMINA  FÁBIO  DO  AMARANTE  A  QUADRA  DE  ESPORTES
INOMINADA,  LOCALIZADA  JUNTO  À  ESCOLA  ELOY  PINHEIRO
MACHADO, BAIRRO LEONARDO ILHA. 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 Fica denominada Fábio do Amarante a quadra de esportes localizada
junto à Escola Eloy Pinheiro Machado, Bairro Leonardo Ilha.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das
dotações orçamentárias próprias.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

EDITAL N°  77/2015
CONVOCA  ASSEMBLEIA  PARA  ESCOLHA  DE  ENTIDADES  E
ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS  PARA INTEGRAREM O
CMDI
O PREFEITO MUNICIPAL DE PASSO FUNDO, no uso de suas atribuições,
nos termos do artigo 3º, §§ 2º e 3º, da Lei 3.888 de 14 de fevereiro de 2002, e
por  Resolução  aprovada  pelo  Conselho  Municipal  de  Desenvolvimento
Integrado  – CMDI,  tendo em vista  a  expiração  do  mandato  do  Conselho,
CONVOCA, para o dia 10 de fevereiro de 2016, Assembléia para escolha das
entidades e organizações não governamentais, que se candidatam a integrar o



referido órgão, a ser realizada as 9 horas da manhã, na Câmara Municipal de
Vereadores.

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