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LEI N° 5.421 DE 04 DE JULHO DE 2019.
(Do Vereador Ronaldo Severo da Silva)

“INSTITUI O PROGRAMA DE PARCERIA A UNIÃO FAZ A EDUCAÇÃO -
ADOTE UMA ESCOLA, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE PASSO

FUNDO 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 promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Fica instituído o programa de parceria entre o Poder Público e a iniciativa privada
denominado  A União  faz  a  Educação  -  Adote  uma  Escola,  no  âmbito  do
Município de Passo Fundo. 

Parágrafo único. O programa de parceria A União faz a Educação - Adote uma Escola tem
por  objetivo  incentivar  pessoas  jurídicas  a  tornarem-se  parceiras  do  Poder
Público ao contribuírem para melhorar a qualidade do ensino na rede pública
municipal. 

Art. 2º A participação de pessoas jurídicas no programa, dar-se-á sob a forma de doação de
equipamentos, livros, uniformes, materiais escolares, carteiras, promoção de
palestras sobre saúde, meio ambiente e outros temas de interesse dos alunos,
patrocínio de obras de manutenção, reforma e ampliação de prédios escolares
ou de outras ações que visem beneficiar o ensino nas escolas municipais. 

Parágrafo único. As obras de reforma e ampliação poderão ser realizadas em consonância
com  as  necessidades  elencadas  e  sugeridas  pelo  Poder  Executivo,  em
consonância com a direção da escola e supervisão da Secretaria Municipal de
Educação e da Secretaria Municipal de Obras. 

Art.  3º  Estarão  aptas  a  participarem  do  programa,  pessoas  jurídicas  que  estiverem
adimplentes com os tributos municipais. 



Art. 4º O programa de parceria A União faz a Educação - Adote uma Escola, não implicará
em ônus de nenhuma natureza para o Poder Público, nem concederá qualquer
incentivo fiscal aos parceiros. 

Art. 5º As pessoas jurídicas que desejarem ingressar no programa A União faz a Educação -
Adote  uma  Escola,  deverão  firmar  um termo  de cooperação com o  Poder
Executivo. 

§1º O termo de cooperação poderá ser firmado pelo prazo de 1(um) ano ou de acordo com
obra(s),  ou  doação(s)  específica(s),  podendo ser  renovado  por  igual  tempo
desde  que,  aprovado  pelo  Poder  Executivo  e  comprovadamente  tenha  a
empresa  adotante  cumprido  com  todas  as  obrigações  assumidas  para  o
período. 

§2º Cada empresa participante do programa poderá adotar até 3 (três) instituições de ensino
público.

Art. 6º A pessoa jurídica que vier a adotar uma ou mais escolas poderá escolher dentre as
necessidades apontadas pela direção das escolas as providências, observadas
as incluídas no art.  2º desta Lei,  que estejam mais  bem adequadas às suas
possibilidades. 

Art.  7º  As  pessoas  jurídicas  participantes  do  programa  poderão  divulgar,  com  fins
promocionais  e  publicitários,  as  ações  praticadas  em  benefício  da  escola
adotada. 

§1º As empresas que participarem do referido programa poderão explorar com exclusividade
a publicidade nos materiais escolares e equipamentos doados, bem como na
pintura de muros e instalações de painéis (outdoors) nas escolas. 

§2º  As  escolas  não  poderão  firmar  parcerias  com pessoas  jurídicas  que  comercializam
produtos ou serviços proibidos ou impróprios para menores ou que causem
danos à vida ou à saúde. 

§3º As dimensões e o local onde poderão ser pintados os muros ou instalados os painéis
referidos  no  caput  deste  artigo,  poderão  ser  previamente  definidos  entre  a
Secretaria Municipal de Educação e a direção de cada escola, levando-se em
consideração os espaços físicos disponíveis em cada unidade de ensino.

§4º  Não poderão ser  veiculadas  nos materiais  escolares,  equipamentos,  muros  e  painéis
propagandas  político-partidárias  ou  nomes  de  pessoas  que  concorrerão  a
cargos eletivos municipais, estaduais e federais. 

Art.  8º  Anualmente,  a  Câmara  Municipal  poderá  realizar  sessão  solene  para  prestar
homenagem  às  pessoas  jurídicas  participantes  do  programa  e  conferir  a
entrega do título Parceiro do Programa A União faz a Educação - Adote uma
Escola, através do diploma de reconhecimento público. 

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
LEI N° 5.422 DE 08 DE JULHO DE 2019.

(Do Vereador Patric Cavalcanti)
“FICA INSTITUÍDO NO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO, DE CARÁTER

VOLUNTÁRIO, A ARRECADAÇÃO PARA O FUNDO MUNICIPAL
DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL (FUBEM) 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 promulga a seguinte Lei:

Art 1º Fica instituída a contribuição voluntária ao Fundo Municipal de Proteção e Bem-Estar
Animal  (FUBEM),  com  o  objetivo  de  captar  recursos  visando  o
financiamento, investimento e ampliação das ações voltadas à proteção e ao
bem-estar dos animais, bem como, para o Programa de Controle Populacional
de Cães e Gatos. 

Parágrafo  único.  A contribuição voluntária  será  disponibilizada em valor  mínimo de R$
10,00  e  a  guia  será  incluída  junto  ao  carnê  de  IPTU  (Imposto  Predial  e
Territorial Urbano) do ano vigente. 

Art.2º. Os valores arrecadados serão recolhidos ao Fundo Municipal de Proteção e Bem-
Estar  Animal  (FUBEM),  ficando  a  cargo  do  Executivo  Municipal
regulamentar o procedimento para uso dos recursos mediante apresentação de
Projeto e a submissão deste à respectiva aprovação do Conselho Municipal do
FUBEM. 

Art.  3º  As  despesas  decorrentes  desta  Lei  correrão  por  conta  das  dotações  próprias  do
orçamento municipal e do Fundo Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal
(FUBEM). 



Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
LEI N° 5.423 DE 10 DE JULHO DE 2019.

(Do Vereador João dos Santos)
DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO PROJETO DE ADOÇÃO DE LIXEIRAS PELA

INICIATIVA PRIVADA.
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 promulga a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica criado no município de Passo Fundo o Projeto de Adote uma Lixeira, no qual o
município  poderá  estabelecer  parcerias  com  empresas  privadas,  entidades
sociais ou pessoas físicas interessadas em financiar a instalação e manutenção
das lixeiras nos logradouros públicos com direito a publicidade.

Parágrafo  Único  -  As  lixeiras  poderão  ser  instaladas  defronte  ao  estabelecimento  do
interessado ou em qualquer outro local de sua escolha.

Art. 2º - São objetos do programa Adote uma Lixeira:
I- preservar a limpeza;
II - garantir bom estado de conservação das áreas de lazer e logradouros públicos em geral;
III- aumentar o número de lixeiras na cidade;
IV- incentivar a reciclagem e melhoria da limpeza pública municipal;
V- reduzir as despesas do município com a instalação e manutenção das lixeiras públicas;
VI- estimular a parceria público-privado;
VII- conscientizar a população sobre a importância de ter uma cidade limpa em termos de

higiene e saúde.
Art. 3º - As lixeiras a serem instaladas e mantidas por empresas privadas, entidades sociais

ou pessoas físicas do Município obedecerão às seguintes condições:
I - estar em conformidade com a legislação municipal, especialmente, aquela relativa a uso

do solo urbano, posturas e gestão de resíduos sólidos;
II - localizar-se em locais desimpedidos ao acesso dos funcionários de limpeza urbana para a

coleta regular;
III  - estar de acordo com as especificações técnicas, de forma a impedir o vazamento de

resíduos e o comprometimento das condições de salubridade e bem-estar a
comunidade local;

IV - não comprometer a livre circulação de pessoas e veículos;
V - conter a inscrição "Adote uma Lixeira", com o número da Lei.
§1º Deverá ser respeitada a distância mínima de 100 metros (cem metros) entre uma lixeira e

outra, preferencialmente nas esquinas.



§2º Fica vedado consignar, junto ao bem adotado, a veiculação de propaganda de marcas de
cigarro,  bebidas,  propagandas  que  atentem  ao  pudor,  sigla  de  partidos
políticos,  seitas  religiosas  e  nomes  de detentores  de  cargos  eletivos  ou  de
candidatos a estes.

Art. 4º Poderão ser afixadas nas lixeiras adesivos contendo nome, logomarca da instituição
ou da empresa privada e a inscrição "Adotamos estas lixeiras".

Art.  5º  Os  custos  relativos  à  instalação  e  a  manutenção  das  lixeiras  são  de  inteira
responsabilidade das empresas privadas, entidades sociais ou pessoas físicas
parceiras deste programa.

Art. 6º O lixo depositado nas respectivas lixeiras será recolhido pelo órgão competente do
Poder Público Municipal ou por recicladores devidamente autorizados.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
EXTRATOS DE CONTRATOS

EXTRATO  DE CONTRATO  DO MUNICÍPIO  DE PASSO  FUNDO E  MÉDICOS
APROVADOS  EM  PROCESSO  SELETIVO  SIMPLIFICADO,
CHAMADOS PELOS EDITAIS nºs 40/2018, 44/2018, 47/2018, 20/2019 e
34/2019.  PRAZO  DE  12  (DOZE)  MESES  A  CONTAR  DA  DATA
INDICADA:

Nome Data
ALEXANDRE LEAO BENINCA 18/07/2018
ANA PAULA GODOY FINGER 21/03/2019
ANA PAULA SEIBERT 01/04/2019
ANDRÉ GONZALES REAL 20/08/2018
ANTONIO CARLOS DO CARMO 21/03/2019
BRUNA CHAVES LOPES 24/07/2018
BRUNA MAIARA CIECHANOWSKI 17/09/2018
CAMILA FERRON 19/07/2018
CAMILA TOSCAN 06/08/2018
CAMILE FATIMA DO CARMO MARIUSSI 01/04/2019
CARLA OTT HUBERT 20/08/2018
CAROLINA DA ROCHA DA ROSA 23/07/2018
CAROLINE JUNGES MAROSO 19/07/2018
CAROLINE SANTINI 21/03/2019
CELIO OSMARINO MARCHIORI DE MOURA 18/07/2018
CLAUDIO FERNANDO GOELZER FILHO 15/08/2018
CLOVIS REUS MANFREDINI RIGONI 21/01/2019
CRISTINA DA ROSA MONDIN 27/05/2019
CRISTINA DE OLIVEIRA 17/09/2018
DANIEL SCHNEIDER 23/07/2018
DANIELLE NEGRELLO 13/08/2018
DENISE DA GRAÇA CANSIAN CACCIATORE 21/03/2019
DENISE RAMOS DE ALMEIDA 29/08/2018
DIEGO RUAS GIACOMINI 17/09/2018
FERNANDA MORETTI DOS SANTOS 01/04/2019
GABRIELA MENEGOL BASSANI 01/04/2019
IVO OLIVEIRA DE SOUSA 08/02/2019
JACINTA LORENA SCHNEIDER CALZA 19/07/2018
JOANA SILVA BELTRAME 19/03/2019
JOAO ADOLFO STANGLER 08/02/2019
JOAO ANTONIO MESQUITA 21/01/2019
JOAO CARLOS ZANETTE 18/07/2018
JORGE ROBERTO DE OLIVEIRA POLITA 08/02/2019
JOSE MAURICIO VIEIRA BONILLA 05/09/2018
JOSE RIBAMAR FERNANDES SARAIVA 19/07/2018
JULIA CREMONA CADORE 18/07/2018
JULIANA LERMEN DULLIUS 21/03/2019
JULIANA LIMA BARBOSA FIUZA 19/07/2018
JULIANA SEVERO DA ROSA 19/07/2018
LAISE ROTTENFUSSER 18/07/2018
LEANDRO ZIMMERMANN WEIDE 21/03/2019
LISANDRA SCOLARO 23/07/2018
LUCIANA MENTA LOPES 19/07/2018
LUIZ ANTONIO ECKER 18/07/2018



LUIZ MAURICIO BELTRAME 19/07/2018
MARGARET RODIGHERO PINTO 01/04/2019
MARIA BERNARDA ONGARATTI 27/05/2019
MARIA LUIZA NACUL MOOJEN 21/03/2019
MARIANO VALTER RHODEN 23/07/2018
MURILO XAVIER 23/07/2018
OANE FACCIO 19/07/2018
PATRYCIA CHEDID DANNA 19/07/2018
PAULO LAMAISON DOS SANTOS 20/08/2018
RENATO RAVIZON LISBOA 18/07/2018
RITA DE CÁSSIA DO ROSÁRIO NUNES 23/07/2018
ROGERIO BURLAMAQUE 21/01/2019
ROSANA PELLIN DE NARDI 24/07/2018
ROSANGELA GARCIA MESQUITA BRANDÃO 08/02/2019
ROXANA CARCUCHINSKI MOTTA DEPONTI  23/07/2018
SAULO COCIO MARTINS FILHO 18/07/2018
SOFIA CARLA ABELIN  NOSKOSKI 22/04/2019
SUZANA MARIA DE SOUZA TEIXEIRA 22/04/2019
THAIS MARQUES DA COSTA 03/06/2019
THIELE DO PRADO GELLER 18/07/2018
VALERIA ABREU COSTA 18/07/2018
VALESCA VEIT MONTEMEZZO 23/07/2018
VERA LUCIA DOS SANTOS BONFANTE 21/01/2019
WILSON VIEIRA MARQUES 21/03/2019
OS DEMAIS  CHAMADOS PELOS  REFERIDOS  EDITAIS  NÃO COMPARECERAM

OU POSTERGARAM A VAGA.

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