
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO
Aviso de Licitação

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO nº 044/2016. Objeto: Aquisição de gêneros
alimentícios. Abertura: 17/05/2016, 14h. O Edital encontra-se disponível nos sites
www.cidadecompras.com.br e www.pmpf.rs.gov.br.

Retificação de licitação
Modalidade: TOMADA DE PREÇOS Nº 14/2016. Objeto: Desenvolvimento de
estudo de qualificação e delimitação das Áreas de Preservação Permanente (APP),
localizadas no Banhado da Vergueiro. Retificações no Edital: subitem 5.2.2, inciso
II, alíneas “a”, “b”, “c” e “d”. Retificações no Anexo 1: Subitem 3.1 e subitem
9.1.1, alíneas “a”, “b”, “c” e “d”. Em virtude das alterações, fica adiada a data de
abertura do certame para o dia 17/05/2016, 14h. Edital retificado: Coordenadoria
de Licitações e Contratos, Rua Dr. João Freitas, 75, Passo Fundo/RS ou no site:
www.pmpf.rs.gov.br.

EDITAL N° 21/2016
CONVIDA A COMUNIDADE PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PASSO FUNDO,  no  uso  de  suas  atribuições,
CONVOCA a comunidade em geral para participar de Audiência Pública, a ser
realizada no dia 04 de maio de 2016, às 8 horas da manhã, nas dependências da
Câmara de Vereadores, no Plenário, rua Dr. João Freitas, nº 75, versando:
1)  Processo  Interno  2014/32179:  Proposta  de  alteração  de  área  em  Zona  de
Proteção de Mata Nativa (ZPMN) para Zona de Ocupação Controlada 1 (ZOC1) no
Loteamento Parque Farroupilha. 
2) Processo Interno 2016/6775: Proposta de isenção de recuo lateral em um imóvel
situado na rua Bento Gonçalves, 781.

EDITAL N° 22/2016
RECONVOCA ELEIÇÕES PARA OS MEMBROS DA COMISSÃO INTERNA
DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES – CIPA GESTÃO 2016/2017
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas legais atribuições, de
acordo com a Norma Regulamentadora - NR5, aprovada pela Portaria nº 8, de 23
Fevereiro  de  1999,  baixada  pelo  Ministério  do  Trabalho  e  Emprego  resolve
comunicar que:
Na eleição realizada no dia 25/04/2016, não obteve-se quorum de votantes aptos e,
em observação ao item 5.41 da NR-5:
Convoca-se todos os servidores regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho –
CLT para nova eleição da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA
GESTÃO 2016/2017 da Prefeitura Municipal de Passo Fundo, de acordo com a
Norma  Regulamentadora  –  NR5,  aprovada  pela  Portaria  Ministerial  n°  33/83,
baixada pelo Ministério do Trabalho, a ser realizada em escrutínio secreto, no dia
03/05/2015 das 7h às 17h e 30 min., com urna fixa na sala dos motoristas – fundos
da  Secretaria  de  Obras,  uma  urna  volante  e  uma  urna  jundo  ao  Núcleo  de
Biometria.

LEI N° 5.195, DE 25 DE ABRIL DE 2016.
(Do Poder Executivo Municipal)

AUTORIZA  A  PRORROGAÇÃO  DAS  CONTRATAÇÕES  TEMPORÁRIAS,
POR EXCEPCIONAL INTERESSE  PÚBLICO,  REALIZADAS DE ACORDO
COM AS LEIS  MUNICIPAIS  N.ºs  4.707/2010,  4.993/2013  e  5.135/2015  EM
VIRTUDE DA CONTINUIDADE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL
DE  URGÊNCIA -  SAMU  192,  NO  ÂMBITO  DO  MUNICÍPIO  DE  PASSO
FUNDO.
Art.  1º  Fica  prorrogada,  pelo  prazo  de  90(noventa)  dias,  a  contratação  dos
profissionais selecionados e admitidos com base na Lei Municipal nº 4.707, 13 de
setembro  de  2010  e  com  as  devidas  prorrogações  autorizadas  pelas  Leis
Municipais n.º 4.993/2013 e 5.135/2015.
Parágrafo  único.  Poderá  o  Município  rescindir  unilateralmente  e  sem direito  a
qualquer indenização os contratos decorrentes desta prorrogação após a conclusão
do processo seletivo autorizado pela Lei n.º 5.135/2015.
Art. 2º As despesas decorrentes das contratações correrão por conta das dotações
orçamentárias específicas da Secretaria de Saúde.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

DECRETO 45/2016
APROVA PLANTAS E PROJETOS DO LOTEAMENTO BELA VISTA II,  DE
PROPRIEDADE DE DACASA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA.
Art. 1º - Ficam aprovadas as plantas e projetos do LOTEAMENTO BELA VISTA
II - 2ª Fase, de propriedade de DACASA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO
LTDA, para parcelamento da área de 42.951,21m², objeto da matrícula nº 105.713,
Ficha 01, Livro nº 02, do Registro Geral do Ofício do Registro de Imóveis de Passo
Fundo - RS, com as seguintes características: 

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


I  -  Uso:  destina-se  aos  usos  definidos  para  a  Zona  de  Proteção  de  Recursos
Hídricos (ZPRH) e  para  a  Zona  de Ocupação Extensiva (ZE),  conforme a  Lei
Complementar  Municipal  nº  170/2006  -  Plano  Diretor  de  Desenvolvimento
Integrado, Lei Complementar Municipal nº 230/2009 e Lei Federal nº 6.766/79. 
II - Áreas que serão incorporadas ao domínio do Município, na forma do artigo 27
da Lei Complementar Municipal nº 230, de 07 de outubro de 2009:
a) 11.965,21m² para o sistema de circulação; 
b) 2.172,73m² para equipamentos comunitários; e, 
c) 7.585,11m² para espaço livre de uso público, sendo, desta área, 5.287,00m² para
área de preservação permanente (non aedificandi).
III  -  A área  total  dos  lotes  é  de  21.228,16m²,  parcelados  em  35  lotes,  cuja
localização  e  características  estão  especificadas  no  Memorial  Descritivo,  parte
integrante deste Decreto. 
IV -  Infraestrutura  a  ser  instalada por  conta  da Loteadora:  iluminação pública,
redes de esgoto sanitário e abastecimento de água potável, e de energia elétrica
pública  e  domiciliar,  e  vias  de  circulação  pavimentadas,  abrangendo  todo  o
loteamento e todos os terrenos identificados no processo acima referido, conforme
mapas e memorial descritivo, fixando-se o prazo para término de tais obras em 02
(dois) anos, a contar do efetivo registro do loteamento no Cartório de Registro de
Imóveis.
V – Como garantia da execução da infraestrutura a que se refere o artigo 46 da Lei
Complementar Municipal nº 230/09, a loteadora prestará, em primeira e especial
hipoteca, a fração de 60% (sessenta por cento) do imóvel sobre o qual foi projetado
o loteamento, registrado sob a matrícula nº 105.713, ficha 1, livro 2, do Registro de
Imóveis de Passo Fundo.
VI – As obras de infraestrutura serão concluídas no prazo máximo de 02 (dois)
anos, conforme as especificações contidas no cronograma de execução de obras,
parte integrante deste Decreto. 
Art. 2º – Ficam revogados os Decretos nºs 12/2015 e 106/2015. 
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

DECRETO Nº 46/2016
DECRETA GRATUIDADE NO TRANSPORTE COLETIVO URBANO NO DIA
1º DE MAIO DE 2016.
O  PREFEITO  MUNICIPAL DE  PASSO  FUNDO,  no  uso  de  suas  atribuições
legais, CONSIDERANDO que o dia 1º de maio é a data universal consagrada ao
trabalhador, e nesse dia ser oportuno ensejar à classe trabalhadora o direito ao lazer
e a integração da classe; DECRETA
Art. 1º - Será gratuito, a todos os usuários, o Transporte Coletivo Urbano, no dia 1º
de  maio  de  2016,  tanto  na  frota  da  CODEPAS  como  nas  Empresas
Concessionárias,  as quais atuarão nas linhas e com veículos previstos para dias
feriados. 
Art. 2º - A operacionalização da gratuidade far-se-á de forma adequada ao sistema
de transportes, com as portas liberadas. 
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

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