
CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Inscrições prévias para vaga de conselheiro não governamental do CMMA
Art.1º - O Presidente do Conselho Municipal do Meio Ambiente - CMMA,
no exercício de sua competência de acordo com a Lei Municipal nº 3.887/02,
art. 4º, § 3º e §4º, torna público os critérios e o perfil que as entidades não
governamentais deverão atender para a realização de inscrição prévia, para
participação  em  Assembleia  Geral,  que  escolherá  as  entidades  que  irão
concorrer a nove vagas junto ao CMMA:
§1º - As entidades que mantenham atividades correlacionadas com o meio
ambiente e com atuação no território municipal, com atuação mínima de um
ano, legalmente registrada,  observando as seguintes categorias, bem como
suas respectivas vagas:
I – ONG’s Ambientalistas, 04 (quatro) vagas;
II – Clubes de Serviços, Esporte, Lazer, Turismo, Cultura, Indústria 01 (uma)
vaga.
III - Movimentos Sociais, 01 (uma) vaga
IV – Ensino Superior, Pesquisa, Extensão e Tecnologia, 02 (duas) vagas;
V – Associação de Profissionais Liberais, Sindicatos 01 (uma) vaga;
§2º - No ato da inscrição, a entidade deverá manifestar dentre as categorias
previstas no §1º deste artigo, a que pretende concorrer. Fica ressaltado que
poderá  a  Comissão  Técnica Eleitoral  reclassificar  a  entidade inscrita,  em
outra categoria, desde que haja correlação de suas atividades com os critérios
adotados no referido parágrafo.
§3º  -  Em não sendo preenchida alguma das vagas  por categoria,  ficará  a
cargo da Comissão Técnica Eleitoral  fazer  indicação dentre as candidatas
inscritas.
§4º  –  A  eleição  dos  representantes  será  realizada  por  reunião,  pelas
categorias definidas no paragrafo primeiro desse artigo, pelas entidades que
forem  habilitadas,  pela  comissão  eleitoral  segundo  os  critérios  abaixo
definidos. E após apresentadas à assembleia geral e aclamadas para posterior
homologação do Poder Público Municipal. 
Art. 2º - As inscrições das entidades deverão ser realizadas entre os dias 11 à
24 de julho de 2017, devendo ser entregue junto à Secretaria Municipal do
Meio Ambiente,  de forma presencial,  situada na Rua Thomé Mendes, Nº.
183 – CEP: 99010-360 “Parque Ambiental do Banhado da Vergueiro”, no
horário da manhã entre às 8:00hs e 11:30hs, e das 13:30 até as 17:00hs, com
os documentos exigidos pelo artigo 4º.
§ 1º - Após esse período, serão analisados pela Comissão Técnica Eleitoral,
todos os documentos encaminhados pelas entidades, de modo que num prazo
máximo de até 03 (três) dias úteis,  onde  deverão ser publicados junto à
Secretária Municipal do Meio Ambiente, todos os candidatos bem como suas
respectivas categorias em que concorrerão, incluindo o local, dia e horário
que será realizada a Assembléia Geral.
§ 2° - As entidades não habilitadas terão o prazo de 02 (dois) dias úteis para
recorrer  da  decisão  da  Comissão  Técnica  Eleitoral  em  que  divulgar  os
candidatos submetidos à Assembléia Geral, devendo em prazo de 02 (dois)
dias úteis divulgar o resultado dos recursos.
Art. 3º - As entidades não governamentais deverão preencher os seguintes
critérios:
I – estar legalmente constituída há no mínimo um ano, devendo comprovar
através  do CNPJ e  estatuto,  regimento  interno devidamente  registrado ou
decreto publicado e em vigor;
II – que tenham afinidade ou correlação com o Meio Ambiente, ou ainda, a
preservação ambiental;
IV – não ter sido excluída do CMMA no mandado vigente 
V – possuir sede no Município de Passo Fundo;
Art. 4º - Os documentos para inscrição prévia serão os seguintes:
I – cópia de estatuto social, regimento interno, ou qualquer outro documento
que comprove a constituição da entidade, devidamente registrado;
II – cópia CNPJ;
III – cópia da ata de eleição de seu presidente, diretor, ou representante legal,
no exercício do cargo, ou outro documento que comprove esta condição; 



IV – declaração de interesse firmada pelo representante da entidade, devendo
indicar qual das características descritas no artigo 1º, § 1º a que pretende
concorrer, bem como o representante que deverá acompanhar a Assembléia
Geral.
§1° - Em caso de informação comprovadamente inverídica ou incompleta, o
proponente  ficará  sujeito  à  exclusão  do  processo  de  habilitação  pela
Comissão Técnica Eleitoral.
Art.5º - Todas as omissões e divergências dos critérios estabelecidos neste
edital, bem como a análise e apreciação dos interessados no processo eletivo,
serão decididos e julgados pela Comissão Técnica Eleitoral, composta por
dois  membros  governamentais  e  dois membros  não governamentais  todos
eleitos pelo do CMMA, sendo legítimas e soberanas suas decisões.
Passo Fundo, 11 de julho de 2017.

Rubens Marcon Astolfi 
Presidente do CMMA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO
Retificação de licitação

Modalidade: TOMADA DE PREÇOS n° 11/2017. Retificações no Edital:
subitem  5.2.2,  incisos  X  e  XI  e  subitem 5.3.  Retificações  no  Anexo  1:
subitem  3.3,  alíneas  “a”  e  “b”.  Nova  data  de  abertura:  01/08/2017,
14h30min. Edital retificado: Coordenadoria de Licitações e Contratos, Rua
Dr. João Freitas, 75, Passo Fundo/RS ou site www.pmpf.rs.gov.br.

LEI N° 5.264, DE 10 DE JULHO DE 2017.
 (Do Vereador Ronaldo Severo da Silva)

INSTITUI A OBRIGATORIEDADE DO USO DO UNIFORME
ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO 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  -  Fica  instituído  na  rede  pública  municipal  de  ensino,  a
obrigatoriedade do uso do uniforme escolar.
Art. 2º - Para efeitos desta lei, considera-se uniforme escolar o conjunto de
vestuário fornecido, gratuitamente, pela Administração Municipal, a todos os
alunos matriculados na rede pública municipal de ensino.
§ 1º - O uniforme escolar, de uso diário deverá ser adequado às estações do
ano, às faixas etárias dos estudantes e às medidas corporais.
§ 2º - O conjunto do uniforme escolar, confeccionado nas cores oficiais do
Município, azul e verde, será composto de, pelo menos, 01 (uma) jaqueta de
inverno, 01 (um) casaco, 02 (duas) camisetas de mangas longas, 02 (duas)
camisetas de mangas curtas, 01 (uma) bermuda masculina, 01 (um) corsário
feminino, 02 (duas) legues femininas, 02 (duas) calças masculinas.
§  3º  -  A  distribuição  dos  uniformes  ocorrerá,  anualmente,  no  primeiro
trimestre do respectivo ano letivo, na escola em que estiver matriculado o
aluno.
Art. 3º - Fica autorizado ao Município firmar parcerias com pessoas jurídicas
estabelecidas em Passo Fundo, objetivando a adoção do uniforme escolar. 
§ 1º - A adoção do uniforme escolar, nos termos previstos no caput deste
artigo, compreende o custeio, pelo adotante, do uniforme escolar aos alunos
de  um  ou  mais  estabelecimentos  de  ensino  integrantes  da  rede  pública
municipal.
§ 2º - A adoção permitirá ao adotante a divulgação da sua marca nas peças de
vestuário  que  formam  o  conjunto  do  uniforme  escolar,  observadas  as
diretrizes a serem estabelecidas pelo Poder Executivo.
§  3º  -  A adoção do  uniforme  escolar  ocorrerá  mediante  cadastramento  e
seleção pública dos interessados.
Art.  4º  -  As despesas  decorrentes  desta  lei  correrão a  conta  de  dotações
próprias do orçamento municipal.
Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

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