
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO

Aviso de Licitação
Modalidade:  PREGÃO ELETRÔNICO nº 001/2017. Objeto:  Aquisição de
medicamentos. Abertura:  10.01.2017  às  14  horas.  O  Edital  encontra-se
disponível  nos  sites  www.portaldecompraspublicas.com.br e
www.pmpf.rs.gov.br.

DECRETO Nº 114/2016
DISPÕE  SOBRE  A  SUSPENSÃO  DE  COMPRAS  DE  BENS  E/OU
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PASSO FUNDO, no uso de suas atribuições
legais,
CONSIDERANDO a  necessidade  do  atendimento  ao  disposto  na  Lei
Complementar  nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal),  no que tange
aos restos a pagar;
CONSIDERANDO a  necessidade  de  avaliar  a  execução  orçamentária  e
adequar  as  despesas  à  receita  realizada  e  atender  aos  compromissos  já
assumidos;
D E C R E T A:
Art. 1º - Ficam suspensas, no período de 12 até 31 de dezembro de 2016, as
aquisições  de  bens  e/ou  serviços,  por  parte  de  todas  as  Secretarias  do
Município de Passo Fundo.
Parágrafo  Único – Somente em casos excepcionais,  e,  com autorização do
Secretário de Finanças, poderão ser efetuadas compras e/ou prestados serviços
no período acima.
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

DECRETO Nº 115/2016
DISPÕE SOBRE A RECOMPOSIÇÃO DO VALOR TARIFÁRIO PARA AS
LINHAS SUBURBANAS PASSO FUNDO-PULADOR E PASSO FUNDO-
SÃO VALENTIN.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PASSO FUNDO, no uso de suas atribuições
legais, de acordo com o disposto no inciso VIII do art. 110 da Lei Orgânica do
Município, e 
CONSIDERANDO o disposto nos artigos 9º e seguintes da Lei Federal n.º
8.987/1995 a qual dispõe sobre a concessão e permissão de serviços públicos.
CONSIDERANDO a planilha e documentos constantes no processo interno
n.º 2016/27429;

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


D E C R E T A:
Art.  1º  -  Ficam recompostos  os  valores  tarifários  da  linha  de  transporte
coletivo urbano “Passo Fundo – São Valentin”,de acordo com a classe  de
rodovia, para os seguintes valores:
I – Classe “A” e “B”(22KM) - R$ 0,168
II – Classe “C” e “D”(15KM) - R$ 0,247
III – Tarifa mínima – R$ 3,70
Art.  2º -  Ficam  recompostos  os  valores  tarifários  da  linha  de  transporte
coletivo urbano “Passo Fundo – Pulador”, de acordo com a classe de rodovia,
para os seguintes valores:
I – Classe “A” e “B”(22KM) - R$ 0,184
II – Classe “C” e “D”(15KM) - R$ 0,269
III – tarifa mínima – R$ 4,04
Art. 3º -. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 

DECRETO Nº 116/2016
ESTABELECE O CALENDÁRIO DE OBRIGAÇÕES FISCAIS  PARA O
EXERCÍCIO DE 2017, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PASSO FUNDO, no uso de suas atribuições
legais, e em cumprimento ao disposto nos artigos 12 e 33, Parágrafo Único da
Lei nº 1.779 de 23 de dezembro de 1977, art. nº 08 da Lei Complementar nº
195 de 27 de dezembro de 2007, com suas alterações posteriores, e Processo
sob nº 2016/41371,

D E C R E T A
Art. 1º -  É o seguinte o calendário de obrigações fiscais para com o 
Município no exercício de 2017:
I – TAXA DE LICENÇAS PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 
– ALVARÁ
Parcela única ............................... 24.02.2017
II – IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN
ou ISS
a) ISSQN VARIÁVEL/ ISSQN FIXO/ ISSQN ESTIMATIVA. 
Parcela Única 1 (ISS fixo).........20.01.2017 (LC 371/2014)
Parcela Única 2 (ISS fixo).........20.02.2017 (LC 371/2014)
1ª parcela (janeiro).....................20.02.2017
2ª parcela (fevereiro)................ .20.03.2017
3º parcela (março)......................20.04.2017
4ª parcela (abril).........................19.05.2017
5ª parcela (maio).........................20.06.2017 



6ª parcela (junho) .......................20.07.2017 
7ª parcela (julho)....................... .18.08.2017
8ª parcela (agosto).......................19.09.2017 
9ª parcela (setembro)...................20.10.2017
10ª parcela (outubro)...................20.11.2017 
11ª parcela (novembro)...............20.12.2017
12ª parcela (dezembro)................19.01.2018 
b) ISSQN RETIDO NA FONTE
1ª parcela (janeiro)...................... 15.02.2017
2ª parcela (fevereiro)................... 15.03.2017
3ª parcela (março)........................13.04.2017
4ª parcela (abril).......................... 15.05.2017
5ª parcela (maio)......................... 14.06.2017 
6ª parcela (junho)........................ 14.07.2017 
7ª parcela (julho)..........................15.08.2017
8ª parcela (agosto) ......................15.09.2017 
9ª parcela (setembro)...................16.10.2017
10ª parcela (outubro)....................14.11.2017 
11ª parcela (novembro)................15.12.2017
12ª parcela (dezembro)................15.01.2018 
c)  O  pagamento  integral  do  ISS  fixo na  parcela  única  1 dará  direito  ao
desconto de 15% (quinze por cento) sobre o valor total do imposto a recolher,
conforme art. 31-A inc. I da Lei Complementar nº 371 de 2014.
d)  O  pagamento  integral  do  ISS  fixo na  parcela  única  2 dará  direito  ao
desconto de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do imposto a recolher,
conforme art. 31-A inc. II da Lei Complementar nº 371 de 2014.
e)  Aos  contribuintes  do  ISS  fixo que  não  possuam  débitos  vencidos  ou
inscritos  em  dívida  ativa  até  o  dia  31  de  outubro  do  ano  anterior  será
concedido um desconto adicional de 5% (cinco por cento) para os pagamentos
nas parcelas únicas 1 e 2, conforme art. 31-A inc. III da Lei Complementar nº
371 de 2014.
III  – IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL
URBANA–IPTU
Parcela Única 1..................................02.01.2017
Parcela Única 2..................................10.02.2017
1ª parcela .......................................... 15.03.2017
2ª parcela .......................................... 13.04.2017
3ª parcela .......................................... 15.05.2017
4ª parcela .........................................  14.06.2017
5ª parcela ...........................................14.07.2017
6ª parcela ...........................................15.08.2017 
7ª parcela ...........................................15.09.2017
8ª parcela ...........................................16.10.2017



a) O pagamento integral do Imposto anual na parcela única 1 dará direito ao
desconto de 10% (dez por cento) sobre o valor total do imposto a recolher,
conforme art. 16 da Lei Complementar nº 195 de 2007.
b) O pagamento integral do Imposto anual na parcela única 2 dará direito ao
desconto de 4% (quatro por cento) sobre o valor total do imposto a recolher,
conforme art. 16 da Lei Complementar nº 195 de 2007.
c) Os imóveis que não possuírem débitos inscritos em dívida ativa até o dia
19.10.2016  terão  um  desconto  adicional  de  5%  (cinco  por  cento)  para
pagamento  na parcela  única 1 ou um desconto adicional de 2% (dois por
cento)  para  pagamento  na  parcela  única  2,  conforme  art.  16  da  Lei
Complementar nº 195 de 2007.
d)  Os imóveis  comerciais,  industriais  e  de prestação de serviços  terão um
desconto  especial  adicional  de  5%  (cinco  por  cento)  para  pagamento  na
parcela  única  1 ou  um  desconto  adicional  de  1%  (um  por  cento)  para
pagamento na parcela única 2, conforme art. 17 da Lei Complementar nº 195
de 2007.
Art. 2º - Os pedidos de revisão de cálculo do IPTU, ou impugnações desse, só
serão  apreciados  se  objeto  de  processo  regular  acompanhado  de  cópia  da
matrícula atualizada do imóvel objeto do pedido e comprovante de endereço
do proprietário ou declaração, e iniciado até trinta dias após o vencimento da
primeira  parcela  do  tributo  a  que  corresponder  ou  da  notificação  de
lançamento feita.
§ 1°. No caso de revisão de lançamentos do IPTU que implique em alteração
do valor  a  recolher  o  vencimento  ficará  alterado para  ocorrer  em parcelas
mensais  e  sucessivas,  até  o  limite  de  oito,  mantido  o  direito  ao  eventual
desconto para o pagamento em parcela única.
§ 2º. Caso indeferida a revisão por manifesto improcedente, assim entendida a
irresignação contra lançamento não modificado em relação ao ano anterior,
incidirão  sobre  o  tributo  os  acréscimos  legais  devidos,  mantendo-se  os
vencimentos originais.
Art. 3º -  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

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