
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO
DECRETO Nº 052/2016

ALTERA  O  DECRETO  MUNICIPAL  Nº  33/2016,  CONFORME
ESPECIFICA.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PASSO FUNDO, no uso de suas atribuições
legais,  em especial  aquela prevista  no artigo  110,  VII  da Lei  Orgânica do
Município, à vista do processo administrativo número 2016/6093,
CONSIDERANDO  a  necessidade  de  adequação  às  necessidades  da
Administração Municipal  a  fim de manter  ativos os serviços essenciais  da
Administração Pública Direta e Indireta,
DECRETA:
Art.1º  O inciso III  do artigo  2º  do Decreto Municipal  nº  33/2016 passa a
vigorar com a seguinte redação:
Artigo 2º - […]
III – Celebração de novos contratos de terceirização de serviços, ainda não
adjudicados,  à  exceção  daqueles  já  realizados  e  aos  essenciais  para  a
realização dos serviços públicos.
Art. 3º O Parágrafo único do artigo 2º do Decreto Municipal nº 33/2016 passa
a vigorar com a seguinte redação:
Artigo 2º - […]
Parágrafo único – Não se aplica o disposto no Inciso I deste artigo para os
titulares dos órgãos da Administração Direta e Indireta em representação às
respectivas  pastas,  e  quando  se  tratar  de  serviços  relativos  à  Saúde  e
Assistência Social do Município, bem como para aqueles casos considerados
essenciais e expressamente autorizados pelo Sr. Prefeito ou pelos titulares dos
órgãos da Administração Indireta.
Art. 3º Esse Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

DECRETO Nº 053/2016
ALTERA O INCISO V DO ARTIGO 2º DO DECRETO MUNICIPAL Nº
30/2015,  QUE  APROVA  PLANTAS  E  PROJETOS DO LOTEAMENTO
LEONARDO ILHA  IV  DE PROPRIEDADE  DE NORTON AZAMBUJA
ILHA E SANDRA SALETE BINS ILHA.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PASSO FUNDO, no uso de suas atribuições
legais,  na  forma  do  artigo  110,  inciso  XXXVII,  da  Lei  Orgânica  do
Município, e, considerando que a execução da infraestrutura a que se refere o
artigo  46  da  Lei  Complementar  Municipal  nº  230/09  está  totalmente
concluída, bem como considerando as informações e pareceres constantes no
processo administrativo nº 2012/12260,
DECRETA:
Art.1º O inciso “V” do artigo 2º do Decreto Municipal nº 30/2015 passa a
vigorar com a seguinte redação: 
Artigo 2º - …
V -  A garantia  hipotecária  de que trata  o  artigo  46 da Lei  Complementar
Municipal nº 230/2009, foi dispensada de forma justificada pelo Sr. Prefeito,
nos termos do despacho nº 32 do Processo Administrativo nº 2012/12260.
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

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