
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO
DECRETO Nº 004/2017

CONCEDE O TÍTULO DE “ENTIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA
MUNICIPAL” À ASSOCIAÇÃO NORTE GAÚCHA DE RESGATE,

BUSCA E SALVAMENTO.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PASSO FUNDO, no uso de suas atribuições
legais, de acordo com o que dispõe o Inciso VIII do art. 110 da Lei Orgânica
do Município, e CONSIDERANDO o que dispõe a Lei Municipal nº 4.105 de
31  de  dezembro  de  2003,  CONSIDERANDO  o  parecer  favorável  da
Comissão  de  Avaliação  de  Declaração  de  Utilidade  Pública,  constante  no
Processo Administrativo nº 2016/19959, D E C R E T A:
Art.  1º  Concede  o  título  de  “Entidade  de  Utilidade Pública  Municipal”,  à
Associação Norte Gaúcha de Resgate, Busca e Salvamento.
Parágrafo  Único:  A  manutenção  do  título  será  condicionada  à  atualização
anual dos documentos apresentados para sua concessão e pela regularidade no
desenvolvimento das atividades destinadas à assistência social.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

DECRETO Nº 007/2017
ESTABELECE O VALOR DA TARIFA DO TRANSPORTE

COLETIVO URBANO.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PASSO FUNDO, no uso de suas atribuições
legais,  e  à  vista  do  processo  administrativo  número  2017/428;
CONSIDERANDO os aumentos dos insumos que compõem o custo da tarifa
nos  anos  de  2016  e  2017;  CONSIDERANDO  a  necessidade  de  que  se
estabeleça tempo razoável para organização do sistema e conhecimento dos
usuários;  CONSIDERANDO,  ainda,  que  nos  decretos  anteriores  que
versavam  sobre  essa  matéria,  sempre  foi  observado  o  interstício  de  48
(quarenta e oito) horas; DECRETA:
Art. 1º - Fica reajustado para R$ 3,25 (três reais e vinte e cinco centavos) o
valor da tarifa do serviço público de transporte coletivo urbano, efetuado pela
CODEPAS  –  Companhia  de  Desenvolvimento  de  Passo  Fundo  e  pelas
Empresas Concessionárias de Transporte Coletivo Urbano.
Art.  2º  -  Revogadas  as  disposições em contrário,  esse  Decreto entrará  em
vigor a partir de 22 de janeiro de 2017.

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