
Aviso de Licitação
Modalidade:  TOMADA DE  PREÇOS  n°  27/2019. Tipo:  Menor
Preço  “Global”.  Objeto:  Prestação  de  serviços  de  manutenção  de
extintores  de  incêndio.  Abertura:  01/10/2019,  14h.  Modalidade:
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 08/2019.  Objeto: Credenciamento
de  atletas  ou  equipes  esportivas  amadoras  das  categorias  Infanto
Juvenil,  Juvenil,  Juniores  e  Adultos.  Abertura:  10/10/2019,  14h.
Modalidade:  PREGÃO  ELETRÔNICO  nº  084/2019. Objeto:
Prestação  de  serviços  continuados  de  arteterapeuta,  atendente  de
farmácia, cozinheira, porteiro, recepcionista, gerente de atenção básica
e técnico em gerência em saúde, em regime de empreitada global, pelo
período de 12 (doze) meses. Abertura: 26/09/2019, 09h. Modalidade:
PREGÃO  ELETRÔNICO  nº 085/2019. Objeto:  Prestação  de
serviços continuados de limpeza e conservação, com o fornecimento
de mão de obra, insumos,  materiais e equipamentos,  em regime de
empreitada  global,  pelo  período  de  12  (doze)  meses.  Abertura:
26/09/2019,  14h.  Editais:  Coordenadoria  de Licitações  e  Contratos,
Rua  Dr.  João  Freitas,  75,  Passo  Fundo/RS  ou  sites
www.pmpf.rs.gov.br e  www.portaldecompraspublicas.com.br

LEI Nº 5.437 DE 09 DE SETEMBRO DE 2019.
(Do Vereador Patric Cavalcanti e outro)

“DISPÕE  SOBRE  O  PROGRAMA  DE  CONTROLE
POPULACIONAL DE CÃES E GATOS,  NO MUNICÍPIO DE
PASSO FUNDO”.
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, no Município de Passo Fundo, o Programa de
controle populacional de cães e gatos  a ser  desenvolvido de forma
integrada pelos órgãos responsáveis. 
Art. 2º O Programa de controle populacional terá caráter permanente
e atuará,  principalmente,  nas  áreas  em que for  constatado  o maior
número  de  animais  domésticos,  com  a  finalidade  primordial  de
controle populacional de cães e gatos, observando-se constantemente
a promoção à  saúde,  o  bem-estar  animal  e  a  preservação  do meio
ambiente. 
Art. 3º São objetivos do Programa de controle populacional de cães e
gatos:
 I - conhecer e dimensionar as populações de cães e gatos; 
II  -  promover  o  registro  e  a  identificação  permanentes  dos
proprietários e de seus animais; 
III  -  proporcionar  o  recolhimento,  resgate,  transporte,  manejo,
desembarque e triagem dos animais; 
IV -  implementar  o  controle  reprodutivo das populações de cães  e
gatos,  consubstanciado  na  adoção  de  métodos  de  esterilização
permanente; 
V - tomar as providências necessárias para a prevenção de zoonoses e
doenças específicas das espécies; 
VI - possibilitar a devolução dos animais a comunidade, bem como a
adoção; 
VII  -  realizar  a  eutanásia  nos  casos  devidamente  justificados,
observando  princípios  básicos  de  saúde  pública,  legislação  de
proteção  aos  animais  e  normas  do  Conselho  Federal  de  Medicina
Veterinária; 
VIII - promover a qualificação dos agentes, profissionais e voluntários
envolvidos no Programa de controle populacional; 
IX  -  estimular  o  desenvolvimento  de  programas  educativos,
informativos e de conscientização 
Art. 4º O Poder Público poderá celebrar convênios ou parcerias com 
entidades de proteção animal e outras organizações não 
governamentais, empresas públicas e/ou privadas, universidades, 
hospitais e clínicas veterinárias habilitadas pelo Conselho Regional de

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/


Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul para a consecução dos 
objetivos desta Lei. 
Art. 5º As informações referentes aos dias, horários e locais onde os
serviços estarão disponíveis deverão ser amplamente divulgados. 
Art. 6º As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta das
dotações  orçamentárias  próprias,  suplementadas  oportunamente  se
necessário. 
Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Luciano Palma de Azevedo – Prefeito Municipal
Eliana Fátima de Zorzi -Secretária de Administração 

em Subst. – Port. nº 1.789/2019


