
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO
COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

– NÚCLEO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Em cumprimento ao disposto no Art. 37 da Lei Federal 6.437/77 o Núcleo de
Vigilância Sanitária, da Coordenadoria de Vigilância em Saúde, torna público
a  seguinte  DECISÃO  FINAL  em  Processo  Administrativo  Sanitário,
registrada na data de 29 de Setembro de 2016.
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DECRETO Nº 93/2016
INSTITUI O GRUPO DE TRABALHO ESPECIAL, DENOMINADO
DE NÚCLEO TÉCNICO PARA REVISÃO E REGULAMENTAÇÃO

DO PLANO DIRETOR DE PASSO FUNDO, NA FORMA QUE
ESPECIFICA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PASSO FUNDO, no uso de suas atribuições
legais, nos termos do artigo 110, inciso VIII da Lei Orgânica e 
CONSIDERANDO, o disposto no artigo 40, §3º da Lei Federal n.º 10.257, de
10 de julho de 2001 – Estatuto das Cidades
CONSIDERANDO os pareceres e justificativas apresentadas no processo n.º
2016/29028;
CONSIDERANDO  que,  independentemente  da  obrigatoriedade  legal,  a
Administração Municipal tem interesse em atualizar o Plano Diretor, com a
ampla participação da comunidade como reza o Estatuto das Cidades.
DECRETA:
Art.1º  Fica  determinado  a  instituição  de  um  grupo  de  trabalho  especial
denominado de “Núcleo Técnico” com o objetivo de preparar a estrutura para
a realização dos trabalhos de revisão do plano diretor, etapa denominada de
preparação e estudos preliminares.
§1º  O  Núcleo  Técnico  será  formado  por  servidores  públicos  municipais
indicados,  pelas   secretarias  municipais  abaixo  listadas  e  nomeados  pelo
Prefeito, por portaria:
I – Secretaria de Planejamento;
II – Secretaria de Obras;
III – Secretaria de Meio Ambiente;
IV – Procuradoria-geral do Município.
§2º O Núcleo técnico poderá solicitar auxílio de servidores de outros órgãos
ou  entidades  municipais  para  o  desenvolvimento  dos  trabalhos  de  sua
competência.
§3º O Núcleo Técnico será presidido por um servidor público representante da
Secretaria de Planejamento.
Art.  2º Atendendo aos ditames do Estatuto das Cidades e encerrada a fase
preliminar de estudos pelo Núcleo Técnico será formado um Núcleo Gestor
com a participação da sociedade civil organizada e da administração pública,
mediante  expedição  de  Decreto,  para  a  realização  das  demais  etapas  da
revisão do plano diretor. 
Art.3º  O  Chefe  do  Poder  Executivo  se  necessário,  poderá  editar  atos
adicionais,  reestruturadores  e  revisores,  assim  como  delegar  outras
competências  ao Núcleo Técnico,   para  os  fins  de agilizar  ou otimizar  os
trabalhos respectivos.
Art.  4°As  repartições  públicas  municipais  ficam  obrigadas  a  prestar  as
informações requeridas pelo Núcleo Técnico, assim como fornecer cópia de
todos os materiais necessários ao  desenvolvimento dos trabalhos.
Art.5º O mandato do Núcleo técnico exaure-se ao final dos trabalhos referidos
neste Decreto.
Art.6º Quaisquer normas federais expedidas em relação ao Plano Diretor serão
imediatamente incorporadas aos trabalhos municipais independentemente de
ato específico do Prefeito.
Art.7º 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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