
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO
Aviso de Licitação

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO nº 045/2017. Objeto: Contratação de
Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Sonorização. Abertura:
24/05/2017  às  14  horas.   Os  Editais  encontram-se  disponíveis  nos  sites
www.portaldecompraspublicas.com.br e www.pmpf.rs.gov.br.

LEI COMPLEMENTAR N° 412, DE 08 DE MAIO DE 2017.
 (Do Poder Executivo Municipal)

ALTERA DISPOSIÇÕES DA LEI COMPLEMENTAR N.º 405, DE 09
DE JANEIRO DE 2017, QUE DISPÕE SOBRE A ORGANIZAÇÃO

DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DE
PASSO FUNDO.

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 altera artigos da Lei Complementar n.º 405, de 09 de janeiro
de 2017, que dispõe sobre a organização do sistema de transporte coletivo do
Município de Passo Fundo.
Art.2º O artigo 6º da Lei Complementar n.º 405, de 09 de janeiro de 2017
passa a vigorar com a seguinte redação:
Art.6º O Sistema de Transporte Coletivo de passageiros é constituído pelo
conjunto de linhas que atendem a demanda e integram as diversas regiões da
cidade.
Parágrafo  único  Para  efeitos  desta  Lei  denomina-se  linha  o  percurso
previamente estabelecido pelo Poder Público Municipal.
Art.3º O artigo 8º da Lei Complementar n.º 405, de 09 de janeiro de 2017
passa a vigorar com a seguinte redação:
Art.8º A prestação do serviço de transporte coletivo poderá  organizada por
bacias operacionais, compreendidas pelo agrupamento do conjunto de linhas
cujo percurso de operação é similar ou afim,  as quais serão definidas em
Decreto regulamentador.
Art.4º O artigo 12 da Lei Complementar n.º 405, de 09 de janeiro de 2017
passa a vigorar com a seguinte redação:
Art.12.  A Administração  Pública poderá delegar  a terceiros,  por meio de
concessão a  prestação e  a  exploração  do  Serviço  de Transporte  Coletivo
Público de Passageiros, no todo ou em parte, através de processo licitatório,
conforme disposto no artigo 10, inciso XVII da Lei Orgânica do Município
de Passo Fundo:
I – a concessão será outorgada à pessoa jurídica ou consórcio de empresas
brasileiras, constituído para o procedimento licitatório.
II - no procedimento licitatório de que trata o “caput” deste artigo, o Poder
Público poderá licitar o sistema de transporte coletivo público completo ou
bacias operacionais para efeitos de outorga da concessão.
Art.5º Os incisos V e VI ambos do artigo 19 da Lei Complementar n.º 405 de
09 de janeiro de 2017 passam a vigorar com a seguinte redação:
Art.19.(...)
V  -  utilizar  somente  veículos  que  preencham os  requisitos  de  operação,
conforme previsto nas normas regulamentares ou gerais pertinentes, sendo
cadastrados como frota pública junto ao Poder Público Municipal.



VI - toda empresa concessionária assume, como decorrência do termo de
concessão  a  obrigatoriedade  de  conservação  adequada  de  seus  veículos
quanto à mecânica, carroceria, assentos, sinalizações, higiene, entrada e saída
e cumprimento dos demais dispositivos da Legislação Federal vigente.
Art.6º. O artigo 22 da Lei Complementar n.º 405, de 09 de janeiro de 2017
passa a vigorar com a seguinte redação:
Art.22. O prazo de duração da concessão será de 20 (vinte) anos, contados da
data da assinatura do termo de contrato, podendo ser prorrogado pelo período
de 10(dez) anos,  devidamente  justificado pelo Poder Público e desde que
plenamente cumpridos os compromissos de investimento de bens, dentro do
prazo contratual inicial.
Art.7º O artigo 26 da Lei Complementar n.º 405, de 09 de janeiro de 2017
passa a vigorar com a seguinte redação:
Art.26.  A tarifa  do transporte  coletivo  urbano de  passageiros,  concedido,
permitido ou contratado, será fixada pelo preço da proposta vencedora da
licitação e preservada pelas regras de revisão e reajuste previstas nas Leis
aplicáveis, nesta Lei e nas demais normas complementares, no edital e no
respectivo contrato.
Art.8º Os incisos I e II todos do artigo 30 da Lei Complementar n.º 405, de
09 de janeiro de 2017 passam a vigorar com a seguinte redação:
Art.30. (…)
I - Os estudantes deverão adquirir as passagens, com redução, mediante a
apresentação  de  identidade  estudantil,  fornecida  através  das  uniões
municipais de estudantes, dos Diretórios Centrais de Estudantes, Diretórios
Acadêmicos, Grêmios Estudantis e entidades que representem os estudantes,
formalmente constituídas e democraticamente eleitas.
II  - Aos estudantes do Ensino Fundamental,  cujo educandário não possua
grêmio filiado à entidade estudantil  habilitada,  a passagem será fornecida
mediante a apresentação de identidade fornecida pela própria escola.
Art.9º O artigo 31 da Lei Complementar n.º 405, de 09 de janeiro de 2017
passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 31. A empresa concessionária só poderá realizar a venda antecipada de
passagens à estudantes desde que estes estejam devidamente registrados nos
órgãos que regulam o sistema de ensino .
Art.10.  O “caput”  do  artigo  38  da  Lei  Complementar  n.º  405,  de  09  de
janeiro de 2017 passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 38. O Poder Executivo Municipal, no termo do contrato de concessão,
estabelecerá: (...)
Art.11. O art. 52 da Lei Complementar n.º 405, de 09 de janeiro de 2017
passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 52 Junto as paradas de ônibus e dentro dos coletivos urbanos deverão ser
afixadas placas com a indicação dos itinerários e horários dos ônibus urbanos
que  circulam  no  Município  de  Passo  Fundo  acompanhando  a  evolução
tecnológica e atendendo as exigências do artigo 55 da lei federal 13.146.
Art.12. Revoga o inciso IV do artigo 4º, o inciso IV do artigo 18, art.  58
todos da Lei Complementar n.º 405, de 09 de janeiro de 2017.
Art.13. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

LEI N° 5.250, DE 08 DE MAIO DE 2017.
(Do Poder Executivo Municipal)

ALTERA O §2º E ACRESCENTA O §3º AMBOS DO ARTIGO 10 DA
LEI N.º 4.541, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2008 QUE AUTORIZA A

CONCESSÃO DE INCENTIVOS ECONÔMICOS E FISCAIS
ERNESTO VANDERLEI ALMEIDA DA SILVA & CIA LTDA,

DIMERIOS MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA, IEX ASSESSORIA E
COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, CURVO

GLASS INDUSTRIAL DE VIDROS LTDA, DIEGO LUIS GROSSI,
SOLIDTECH 3D ENGENHARIA E INDÚSTRIA LTDA, EXAFAN

SKA DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA,
METALÚRGICA MARINI LTDA, ROAL METAL MECÂNICA
LTDA, COM BASE NAS LEIS N.º 3.276/97, 3.340/98 E 4.360/06,

4.401/07 E 4.425/07.
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 O Art. 10 da Lei Municipal n.º 4.541, de 29 de dezembro de 2008
passa a vigorar acrescido do §3º com a seguinte redação:
Art. 10. (..) 
§2º   A  cláusula  de  inalienabilidade,  prevista  no  parágrafo  anterior,  fica
suspensa exclusivamente para garantia perante instituições financeiras, para
obtenção de financiamento necessário à implementação do empreendimento
das  empresas  ERNESTO  VANDERLEI  ALMEIDA  DA  SILVA  &  CIA
LTDA, DIMERIOS MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA,  CURVO GLASS
INDUSTRIAL DE VIDROS LTDA, DIEGO LUIS GROSSI, SOLIDTECH
3D ENGENHARIA E INDÚSTRIA LTDA, EXAFAN SKA DO BRASIL
INDÚSTRIA  E  COMÉRCIO  LTDA,  METALÚRGICA  MARINI  LTDA,
ROAL METAL MECÂNICA LTDA.
§3º A cláusula de inalienabilidade, prevista no §1º deste artigo, fica suspensa
exclusivamente para garantia perante instituições financeiras, para obtenção
de  financiamento  necessário  à  implementação,  ampliação  ou  fomento  da
atividade  da  empresa  IEX  ASSESSORIA  E  COMERCIAL
IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
Art.2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

DECRETO Nº 036/2017
Abre  crédito  adicional  suplementar  no  orçamento  do  município  para  o
corrente exercício no montante de R$ 930.522,00 (Novecentos e Trinta Mil,
Quinhentos e Vinte e dois Reais).

DECRETO Nº 037/2017
Abre  crédito  adicional  suplementar  no  orçamento  do  município  para  o
corrente exercício no montante de R$ 152.050,00 (Cento e Cinquenta e Dois
Mil e Cinquenta Reais).

DECRETO Nº 038/2017
Abre  crédito  adicional  suplementar  no  orçamento  do  município  para  o
corrente exercício no montante de R$ 811.568,00 (Oitocentos e Onze Mil,
Quinhentos e Sessenta e Oito Reais).

DECRETO Nº 039/2017
Abre  crédito  adicional  suplementar  no  orçamento  do  município  para  o
corrente  exercício  no  montante  de  R$  625.044,00  (Seiscentos  e  Vinte  e
Cinco Mil e Quarenta e Quatro Reais).

DECRETO Nº 42/2017
DECLARA OS VALORES DOS PADRÕES DE VENCIMENTOS,
SALÁRIOS E PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS A

PARTIR DO MÊS DE ABRIL DE 2017.
O  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  PASSO  FUNDO,  no  uso  de  suas
atribuições  legais,  na  forma  do  art.  110,  Inciso  VIII  da  Lei  Orgânica  do
Município e considerando o disposto na Lei nº 5.248 de 27 de abril de 2017,
DECRETA:
Art. 1º - Os valores dos padrões de vencimentos, salários e proventos dos
servidores municipais, a partir de 1° de abril de 2017, reajustados em 5,1%
(cinco vírgula um por cento), calculados sobre os padrões de vencimentos
vigentes no mês de março de 2017, passam a ser os constantes no Anexo I.
Art. 2º - As despesas decorrentes deste Decreto, correrão à conta de dotações
orçamentárias próprias.
Art. 3º - Esse Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo
efeitos retroativos a 1º de abril de 2017.

DECRETO Nº 43/2017
ALTERA, REAJUSTA E FIXA A TABELA DE DIÁRIAS, NA FORMA

DAS LEIS N° 1.024/62 e LEI N° 5.248/17, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.



O  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  PASSO  FUNDO,  no  uso  de  suas
atribuições legais, em conformidade com as Leis n°. 1.024/62 e 5.248/2017,
D E C R E T A
Art. 1º - Fica aprovada a nova tabela de diárias, a contar de 1º de abril de
2017, na forma das Leis supracitadas:
BENEFICIÁRIOS

INTERIOR CAPITAL FORA DO ESTADO
Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários, Procurador-Geral.

R$ 217,81 R$ 373,30 R$ 528,82
Coordenadores e Funcionários de Nível Superior, Assessores e Assistentes,
CC-6,  CCD-2  e  CCD-3  e  Servidores  ocupantes  do  Cargo/Emprego  de
Motorista. R$ 154,02 R$ 256,65 R$ 359,21
Funcionários de Quadro e Servidores CLT Padrão 01 a 08, Magistério Nível
I a V, Professores titulados, não titulados, monitores, Cargos em Comissão 1
a 5, Chefes de Núcleos CCD-1.

R$ 76,98 R$ 154,02 R$ 350,00
§ 2° -  As diárias  pagas quando em serviço no Município,  somente serão
concedidas mediante autorização do Prefeito.
§  3°  -  Excluem-se  do  direito  às  diárias  no  interior  do  Município,  os
servidores que normalmente executam tarefas no local.
§ 4° - As importâncias recebidas a título de transporte, passagens e bagagens,
obrigam a prestação de contas quando do retorno à sede, devendo o valor a
maior ser recolhido ao Tesouro Municipal, mediante guia de recolhimento.
Art. 2º - As despesas decorrentes deste Decreto, correrão à conta de dotações
orçamentárias próprias.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 4º - Esse Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo
efeitos retroativos a 1º de abril de 2017.

LUCIANO PALMA DE AZEVEDO - Prefeito Municipal
MARLISE LAMAISON SOARES – Sec. de Administração


