
Aviso de Licitação
Modalidade:  PREGÃO  ELETRÔNICO  nº  054/2019.  Aquisição  de  equipamentos  de

informática  para  o  7º  Batalhão  de  Bombeiros  Militar  de  Passo  Fundo.
Abertura: 18.06.2019 às 14 horas. O Edital encontra-se disponível nos sites
www.portaldecompraspublicas.com.br e www.pmpf.rs.gov.br.

LEI N° 5.415 DE 05 DE JUNHO DE 2019.
(Do Poder Executivo Municipal)

DISPÕE SOBRE A PROIBIÇÃO DO COMÉRCIO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO E
ARTEFATOS PIROTÉCNICOS QUE CAUSEM POLUIÇÃO SONORA

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 proibido a comercialização de fogos  de artifício e artefatos  pirotécnicos que
causem poluição sonora, com estouros ou estampidos em toda a extensão do
Município de Passo Fundo.

Art.2º Para efeito do dispositivo constante no artigo 1º desta Lei, são considerados fogos e
artefatos pirotécnicos:

a) os fogos de estampido;
b) os foguetes;
c) os morteiros;
d)as baterias.
§1º  Excetuam-se desta proibição apenas os fogos de artifício chamados “fogos de vista”,

que não causam poluição sonora.
§2º Excetua-se da proibição estabelecida no “caput” deste artigo, eventos extraordinários

realizados por empresas registradas no Exército Brasileiro, com certificado de
registro para atividades de show pirotécnico, desde que obedecidas todas as
normas, além de outras condições previstas em Lei.

Art.3º  Em caso de descumprimento  da presente  Lei  será  aplicada a  pena de multa  nos
seguintes termos:

I - multa de 2.000 UFM’s;
II - em caso de reincidência multiplica-se o valor da multa prevista no inciso anterior pela

quantidade de infrações cometidas;
III - sem prejuízo da aplicação da multa, em caso de reincidência haverá a interdição dos

estabelecimentos  que  comercializam  os  fogos  de  artifícios  e  artefatos
pirotécnicos.

Parágrafo único. As multas recolhidas em decorrência da infração ao “caput” deste artigo
serão  destinadas  ao  Fundo  Municipal  de  Proteção  e  Bem-Estar  Animal  –
FUBEM.

Art.4º Esta Lei entra em vigor no prazo de 90 dias a contar de sua publicação.
EDITAL Nº 39/2019

CONVOCA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA PLENÁRIA GERAL
O PREFEITO MUNICIPAL DE PASSO FUNDO, no uso de suas atribuições legais, e a

vista da Lei Municipal nº 4.548, 29 de dezembro de 2008, CONVOCA a todos
os interessados para participarem da Assembleia Geral Ordinária do Conselho
Municipal  de  Participação  e  Desenvolvimento  da  Comunidade  Negra,  a
realizar-se no dia 14 de junho de 2019, em local a ser definido, com início às
14h em primeira convocação, e, às 14h15min em segunda convocação, com a
seguinte pauta:

I – Eleição e posse dos Conselheiros do CMCN – Biênio 2019/2020; 
II – Eleição e posse do Núcleo Gestor – Biênio 2019/2020; e,

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


III – Assuntos Gerais.
De  acordo  com  a  Lei  Municipal  nº  4.548/2008,  as  entidades  e  as  organizações  não

governamentais  que  puderem indicar  representantes  ao  Conselho,  deverão
estar  legalmente  constituídas,  quites  com  as  suas  obrigações  fiscais  e
financeiras, além de comprovarem atuação direta no Município no segmento
há, no mínimo,  3 (três) anos, para tanto devendo entregar a documentação
pertinente às referidas exigências, e mais a cópia do estatuto social, do CNPJ e
da  ata  de  posse  da  atual  gestão,  ambas  as  documentações  deverão  ser
entregues na ocasião do CREDENCIAMENTO, que deverá ocorrer até o dia
10 de junho do corrente ano, às 17h, na sede da Coordenadoria dos Conselhos
Municipais, situada à Rua Morom, nº 2.968, Bairro Boqueirão, Ed. Becker.

A eleição dos Conselheiros representantes de entidades não governamentais para comporem
o Conselho ocorrerá por meio de inscrição, sendo a composição do Conselho
eleita pela Assembleia Geral Ordinária da Plenária Geral para um mandato de
02 (dois) anos, admitida uma reeleição, e observará o seguinte: a) a inscrição
para composição do Conselho poderá ocorrer até o início da votação pelos
presentes  na  Assembleia,  desde  que  a  entidade  esteja  devidamente
credenciada; b) os votos dos presentes serão contados por maioria simples; e,
c) os representantes das entidades não governamentais poderão ser eleitos por
aclamação pela Assembleia Geral Ordinária do Conselho, podendo a maioria
simples dos presentes deliberar motivadamente para esse fim.

Luciano Azevedo – Prefeito Municipal
Marlise Lamaison Soares - Sec. de Administração
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