
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO

DECRETO Nº 122/2016
ESTABELECE  HORÁRIO  ESPECIAL  DE  ATENDIMENTO  NAS
REPARTIÇÕES  PÚBLICAS  MUNICIPAIS  NOS  DIAS  QUE
ESPECIFICA.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PASSO FUNDO, no uso de suas atribuições
legais, com fundamento nos incisos VIII, IX, XXVIII, do artigo 110, da Lei
Orgânica Municipal;
CONSIDERANDO as festas de fim de ano,
CONSIDERANDO que outros órgãos já estabeleceram horários especiais de
expediente;

D E C R E T A
Art. 1º - Fica estabelecido horário especial de atendimento, das 8h às 14h,
junto aos órgãos municipais nos dias 23 e 30 de dezembro de 2016, sexta-feira
que antecede o Natal e o Ano Novo.
Art.  2º  -   Os  Senhores  Secretários  Municipais  e  titulares  de  órgãos  do
Município  deverão  escalonar  o  pessoal  estritamente  necessário  para
manutenção dos serviços essenciais, segundo a determinação de cada órgão.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

LEI   N°    5.224,         DE        19       DE     DEZEMBRO        DE      2016.
(Do Vereador Patric Cavalcanti)

REGULAMENTA NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO A
ATIVIDADE  DE  CONDUTOR  AUXILIAR  NO  TRANSPORTE
INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS, SERVIÇO DE TÁXI 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.  Esta  Lei  regulamenta  no  âmbito  do  Município  de  Passo
Fundo  a  atividade  de  condutor  auxiliar  no  transporte  individual  de
passageiros, serviço de táxi e dá outras providências. 

Art.  2º.  Para  os  fins  desta  Lei,  é  facultado  ao permissionário  do
serviço de táxi  a cessão do seu automóvel,  em regime de colaboração,  no
máximo a dois outros profissionais. 

Art.  3º.  Os  condutores  auxiliares  do  transporte  individual  de
passageiros, serviço de táxi, poderá ser escolhido pelo permissionário desde
que os mesmos satisfaçam os requisitos exigidos pelo órgão responsável da
administração municipal. 

Parágrafo  Único.  Preenchidos  os  requisitos  legais,  o  órgão
responsável  da  administração  municipal,  procederá  o  cadastro  e  a  devida
identificação dos condutores auxiliares. 



Art. 4º. O contrato que rege as relações entre o permissionário e os
condutores  auxiliares  é  de  natureza  civil,  não  havendo  qualquer  vínculo
empregatício nesse regime de trabalho. 

Art.  5º.  Os  condutores  auxiliares  que  não  cumprirem  com  suas
obrigações  e  deveres,  estarão  sujeitos  as  sanções  previstas  no  Art.  23  e
seguintes do Capítulo VI da Lei nº. 1.826, de 1º de dezembro de 1978, que
serão aplicadas separada ou cumulativamente, respeitando suas atribuições. 
Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

LEI  COMPLEMENTAR  Nº 403, DE 19  DE DEZEMBRO DE 2016.
(Do Vereador Isamar Oliveira e outro)

ALTERA  E  INCLUI  DISPOSITIVOS  DA  LEI  COMPLEMENTAR
MUNICIPAL  Nº  189,  DE  27  DE  SETEMBRO  DE  2007,  QUE
REGULAMENTA OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS NO MUNICÍPIO 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 Altera o artigo 1º da Lei Complementar Municipal nº 189, de 27 de
setembro de 2007, acrescentando o §1º e o §2º, os quais possuem a seguinte
redação:
Art. 1º [...]
§1º  É  vedada,  neste  município,  a  prestação  de  serviços  funerários  como
embalsamamento,  tanatopraxia,  conservação,  restauração  de  cadáveres,
velório, sepultamento, de óbitos ocorridos no Município de Passo Fundo, por
empresas funerárias com sede em outros municípios.
§2º A não observância do disposto no parágrafo anterior, sujeita o infrator às
penalidades previstas no art. 32, §1º desta Lei.
Art. 2º Altera o §2º do artigo 11 da Lei Complementar Municipal nº 189, de
27 de setembro de 2007, em sua totalidade, acrescentando no §2º os incisos I e
II, os quais passam a ter aseguinte redação:
Art. 11 [...]
[...]
§2º O descumprimento desta norma sujeita a funerária  permissionária ou a
unidade  de  saúde  infratora  à  pena  de  multa  no  valor  de  1.000  UFM’s
(unidades financeiras municipais), e em caso de reincidência:
I  –A  cassação  do  respectivo  alvará  de  funcionamento  da  funerária
permissionária;
II –A aplicação da pena em dobro, de forma progressiva, para a unidade de
saúde.
Art. 3º Acrescenta o artigo 12 à Lei Complementar Municipal nº 189, de 27 de
setembro de 2007, que passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 12 Ficam revogadas as disposições contrárias a esta Lei, constantes do
Decreto 62/2008, que regulamenta o Regime de Plantão, devendo o Município
no prazo de 90 dias,  proceder às alterações necessárias para adequação as
novas regras do regime de plantão.



Art. 4º Vetado
Art. 5º Vetado
Art. 6º Altera o artigo 16 da Lei Complementar Municipal nº 189, de 27 de
setembro de 2007, o qual passam a ter a seguinte redação:
Art.  16  O  familiar  ou  responsável  pelo  de  cujus,  apresentará  a  guia  de
comunicação de óbito ao órgão municipal responsável. Caso o familiar não
opte  pela  funerária  plantonista,  o  órgão  municipal  indicará  a  relação  das
demais  permissionárias,  disponibilizando,  ainda,  os  números  dos  telefones
para contato e os respectivos endereços.
Art. 7º Altera o artigo 26 da Lei Complementar Municipal nº 189, de 27 de
setembro de 2007, o qual passam a ter a seguinte redação:
Art. 26 Considera-se infração o descumprimento de quaisquer dos dispositivos
legais  e  regulamentares  que  disciplinem  a  constituição  e  forma  de
funcionamento  das  permissionárias  de  serviços  funerários,  especialmente  a
não observância do sistema de rodízio no atendimento da população carente
do Município, disciplinado no inciso V do artigo 14, desta Lei.
Art. 8º Altera o caput do artigo 32 da Lei Complementar Municipal nº 189, de
27 de setembro de 2007, e inclui o §1º, com as seguintes redações:
Art. 32 As multas serão graduadas de acordo com a gravidade da infração, a
critério da autoridade competente, entre 1.000 e 5.000 UFM’s (Unidade Fiscal
Municipal), dobrando em caso de reincidência.
§1º  As  empresas  funerárias  com  sede  em  outro  município,  que  não
observarem o disposto no artigo 1º, §1º desta Lei, também estão sujeitas à
multa prevista no caput deste artigo.
Art. 9º  Vetado
Art. 10º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.



COMUNICADO
O  PODER  EXECUTIVO  MUNICIPAL  DE  PASSO  FUNDO,  EM
ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº 9.452, DE 20 DE MARÇO DE 1997,
INFORMA  AOS  PARTIDOS  POLÍTICOS,  SINDICATOS  E
ASSOCIAÇÕES, O RECEBIMENTO DOS SEGUINTES RECURSOS:

EDUCAÇÃO
• PROG.NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FNSE/MEC:11/2016 R$ 146.650,00 ( Cento e quarenta e

seis mil seiscentos e cinquenta reais).
• TRANSPORTE ESCOLAR :  11/2016 R$ 6.148,33  (Seis  mil  cento e  Quarenta  e  oito  reais  e  trinta  e  três

centavos) Recurso Federal.
               11/2016 R$ 38.791,00 (Trinta e oito mil setecentos e noventa e um  
               real) Recurso Estadual.

• SALARIO EDUCAÇÃO: 11/2016 R$ 394.943,07( Trezentos e noventa e quatro mil novecentos e quarenta e
tres reais e sete centavos)

SAÚDE
• TETO MUNIC.ALTA/MÉDIA COMPLEX.AMBUL. HOS: em 11/2016 R$ 439.572,85 ( Quatrocentos e trinta

e nove mil quinhentos e setenta e dois reais e oitenta e cinco centavos).
• PAB FIXO : Em 11/2016 R$ 374.596,00 (Trezentos e setenta e quatro mil quinhentos e noventa e seis reais).
• TETO FIN. VIG. SAÚDE: Em 10/2016 R$ 42.676,65 ( Quarenta e dois mil seiscentos e setenta e seis reais e

sessenta e cinco centavos).
• FARMACIA BÁSICA UNIÃO: Em 11/2016 R$ 79.690,48 ( Setenta e nove mil seiscentos e noventa reais e

quarenta e oito centavos).
• SAUDE DA FAMILIA: Em 11/2016 R$ 66.910,00 (sessenta e seis mil novecentos e dez centavos).
• FARMACIA POPULAR: Em 11/2016 R$ 12.500,00 (Doze mil e 

               quinhentos reais).
• INCENTIVO PROG. AIV/AIDS: Em 11/2016 R$ 46.348,44 ( Quarenta e seis mil trezentos e qwaurenta e oito

reais e quarenta e
                quatro centavos).

SAÚDE
• Vinc.Serv.Aten.Móvel as Urgências-SAMU em 11/2016 R$ 13.125,00 (Treze mil cento e vinte e cinco reais).
• Agentes Comunit. Da Saúde em 11/2016 R$ 75.036,00 (Setenta e cinco mil e trinta seis reais).
• PROG. DE MELHORIA DE ACESSO E QUALIF. P/MAQ. Em

               11/2016 R$ 58.239,98 (Cinquenta e oito mil duzentos e trinta e nove
               reais e noventa e oito centavos).

• EQUIP. CAIS PETROPOLIS E HOSP. Em 11/2016 R$ 399.960,00
              (Trezentos e noventa e nove mil novecentos e sessenta reais).

• EQUIP. AMBULATÓRIO SÃO LUIZ: Em 11/2016 R$ 159.775,00
             (Cento e cinquenta e nove mil setecentos e setenta e cinco reais).

• Vinc.Equip. UBS Donária: Em 11/2016 R$ 249.531,95 ( Duzentos e
               quarenta e nove mil quinhentos e trinta e um real e noventa e cinco
               centavos).

ASSISTÊNCIA SOCIAL
• Centro Pop de Rua -Albergue em 11/2016 R$ 13.000,00 (Treze mil

                Reais).
• Convivência e Fortal. De Vinc. Em 11/2016 R$ 35.000,00 (Trinta e

                cinco mil reais).
• BOLSA FAMILIA IDGBF: Em 11/2016 R$ 12.798,89 (Doze mil

               setecentos e noventa e oito reais e oitenta e nove ceentavos).
• CENTRO REF. ASSIST. SOCIAL -CRAS Em 11/2016 R$ 48.000,00 (Quarenta e oito mil reais).

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