
CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
RESOLUÇÃO CMMA Nº 03/2017

O CONSELHO MUNICIPAL  DO MEIO  AMBIENTE –  CMMA,  Órgão
Colegiado  do  Sistema  Municipal  de  Proteção  Ambiental,  nos  termos  do
artigo 2º XIII da Lei 3.887 de 06 de fevereiro de 2002, de caráter consultivo
e deliberativo,  responsável por referendar e acompanhar a implantação da
política municipal do meio ambiente RESOLVE:
Artigo 1º As atividades de parcelamento de solo, com os respectivos ramos
n°  3414-40,  3414-50,  3414-60  e  3414-70  seguirão  o  trâmite  de  Licença
Prévia, Licença de Instalação e Licença de Instalação Definitiva ao invés de
Licença de Operação. Os custos da licença de instalação definitiva serão os
mesmos de licença de operação.
Artigo 2° Para os novos empreendimentos que ignoraram alguma das etapas
de licenciamento ambiental, sejam elas licença prévia, licença de instalação
ou licença  de  operação  será  cobrado  o  somatório  das  taxas  das  licenças
ignoradas como forma de compensação, sem eximir da lavratura do Auto de
Infração.
Artigo 3° Os empreendedores que possuam pendências ambientais, junto a
SMAM, relativas a crimes ambientais, não poderão receber novas licenças
enquanto não regularizarem seus débitos.
Paragrafo único - entende-se por pendências ambientais, os autos de infração
emitidos  pela  SMAM e  os  Projetos  de  Recuperação  de  Área  Degradada
oriundos de exigência da mesma.
Artigo 4° As atividades passíveis de licenciamento ambiental municipal, a
critério  do órgão  ambiental,  deverão  colocar  placas  para  a  divulgação  da
Licença Ambiental na fase em que envolver a atividade, conforme modelo,
disponibilizado pela SMAM.
Artigo 5° Ficam dispensadas da emissão do documento denominado como
Declaração  de  Isenção  de  Licenciamento  Ambiental,  as  atividades  de
impacto  local  não  discriminadas  nos  anexos  da  Resolução  Consema  n°
288/2014 e suas alterações posteriores e da Resolução CMMA n° 01/2015.
Parágrafo  único  -  Não se  enquadra  no  caput  a  atividade  de  lavagem de
veículos, a qual deverá se submeter ao processo administrativo de isenção de
licenciamento ambiental.
Artigo 6° Revogam-se as disposições em contrário.
Artigo 7º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO
Aviso de Licitação

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO nº 061/2017. Objeto: Aquisição de
material de construção e tintas. Abertura: 06.07.2017 às 14 horas. PREGÃO
ELETRÔNICO  nº  063/2017.  Objeto:  Aquisição  de  medicamentos  e  tiras
para  medição  de  glicose.  Abertura:  07.07.2017  às  14  horas.  O  Edital
encontra-se  disponível  nos  sites  www.portaldecompraspublicas.com.br  e
www.pmpf.rs.gov.br.

EDITAL Nº 29/2017
RETIFICA EDITAL Nº 18/2017

PREMIO LITERÁRIO CIDADE DE PASSO FUNDO
O Município de Passo Fundo/RS, através da Secretaria de Desporto e Cultura
– SEDEC, nos termos da Lei Municipal nº 5214, de 15 de agosto de 2016
torna  pública  a  RETIFICAÇÃO  do  Edital  18/2017,  de  abertura  das
inscrições para o CONCURSO LITERÁRIO para a concessão do PRÊMIO
LITERÁRIO  CIDADE  DE  PASSO  FUNDO,  publicado  no  Jornal  “O
Nacional” em 22/05/2017:
Item 1.2. Onde se lê:autor/tradutor, leia-se: autor
Item 1.3 Onde se lê:autor/tradutor, leia-se: autor
Item  2.1  Onde  se  lê:  Poderão  se  inscrever  autores/tradutores  com obras
lançadas em um período de até 02 (dois) anos anteriores a data do presente
Edital, nascidos, residentes ou que tenham publicado obras no município de
Passo Fundo., leia-se: Poderão se inscrever autores com obras lançadas em
um período de até 02 (dois) anos anteriores à data do último dia de inscrição
ao concurso - ou seja, até 01 de agosto de 2015 -  nascidos, residentes ou que
tenham publicado obras no município de Passo Fundo.



Item 2.2 Onde se lê: A data de publicação da obra com mês e ano deverá
estar comprovada na impressão, ou excepcionalmente à inscrição deverá ser
anexada a nota fiscal da gráfica, comprovando a data de impressão do livro e
a informação de que se trata de 1ª. edição., leia-se: A data de publicação da
obra  com  mês  e  ano  deverá  estar  comprovada  na  impressão,  ou
excepcionalmente  à inscrição deverá ser anexada a nota fiscal  da gráfica,
comprovando a data de impressão do livro e a informação de que se trata de
1ª.  edição.  2.2.1 Caso a Primeira  Edição estiver  esgotada,  o autor poderá
confeccionar as 5 obras necessárias para a inscrição no prêmio.
Item 2.4 Onde se  lê:O limite  de obras  inscritas  por  categoria  será  de 05
(cinco) obras.,  leia-se:  O limite  de inscrição será de 4 (quatro) obras por
autor, sendo 1 (uma) por categoria. Não haverá limite de obras inscritas no
geral.

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:
MÊS:Maio//2017 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

 TRANSPORTE ESCOLAR UNIÃO - 6.073,64
 PROGRAMA NAC. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 193236,20
 PROINFANCIA CONST. EMEI SANTA MARIA - 35.903,14
 TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - 48.517,90
 SALÁRIO EDUCAÇÃO - 423.092,34

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 AÇÕES ESTRATÉGICAS PETI - 1.206,8
 BOLSA FAMÍLIA IGD BF - 16.290,18

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 AÇÕES ESTRUT. VIG. SANITÁRIA - 15.412,68
 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - 75.036,00
 FARMÁCIA BÁSICA UNIÃO - 79.690,48
 PAB FIXO - 374.596,00
 PROGRAMA  DE  MELHORIA  DE  ACESSO  E  QUALID.  –

PMAQ - 35.700,00
 SAÚDE DA FAMÍLIA - 144.000,00
 SERV. ATEND. MÓVEL AS URGÊNCIAS – SAMU - 13.125,00
 TETO FINANC. VIG. SAÚDE - 47.920,77
 TETO MUNIC.  ALTA E MÉDIA COMPLEX. - AMB/HOSP -

266.996,25

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


