
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
O  Município  de  Passo  Fundo  firma  contrato  com  a  IMOBILIÁRIA
ESPLENDOR LTDA .Objeto: Locação de imóvel  para abrigar  médico do
Programa   Mais  Médicos  para  o  Brasil.  Com  base  no  art  24  da  Lei.
8.666/93 .Processo interno 2018/41767 
O  Município  de  Passo  Fundo  firma  contrato  com  PAULO  CÉSAR
PASETTI .Objeto: Locação de imóvel  para abrigar Centro de Referência em
Assistência Social – CRAS 04 .Com base no art 24 da Lei. 8.666/93 .Processo
interno 2018/40488.

EDITAL Nº 01/2019
NOTIFICA PARA O COMPARECIMENTO DE SERVIDORA

PÚBLICA MUNICIPAL
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e
nos termos do Decreto nº 02/2013 e Lei Complementar nº 203/2008, arts. 217
e  221,  bem  como  considerando  o  constante  do  Processo  nº  2017/16755,
NOTIFICA JANAINA PRATES, professora efetiva, lotada junto à Secretaria
de  Educação,  a  comparecer  junto  à  Comissão  Permanente  de  Processo
Administrativo Disciplinar, na sede da Prefeitura Municipal de Passo Fundo,
rua  Dr.  João  Freitas,  75,  Bairro  Petrópolis,  nesta  cidade,  para  prestar
declarações no Processo supracitado, no prazo de 15(quinze) dias, contados da
primeira  publicação deste Edital,  o  qual será publicado por duas vezes no
órgão de imprensa local, na forma do artigo 221, III, da Lei Complementar n°
203/2008. 

LEI COMPLEMENTAR N° 439, DE 11 DE JANEIRO DE 2019
(Do Vereador Edson Nascimento)

ALTERA E DÁ NOVA REDAÇÃO A LEI COMPLEMENTAR Nº 22 DE
26 DE JULHO DE 1994 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 O Artigo 2º da Lei Complementar nº. 22 de 26 de julho de 1994, passa
a vigorar com a seguinte redação:
Art. 2º O requerimento do alvará para funcionamento deve ser acompanhado
de laudo técnico da instalação dos brinquedos e/ou equipamentos e pela sua
supervisão, bem como, de laudo de vistoria sobre as condições de segurança
quanto à instalação e funcionamento dos brinquedos e/ou equipamentos, no
caso de parques de diversões, e do local do show, no caso de circos e de outros
divertimentos públicos.
Parágrafo  único.  O Município  solicitará  complementarmente,  sem prejuízo
das demais  obrigações,  inspeções técnicas  do corpo de bombeiros  e/ou de
outros órgãos técnicos.
Art. 2º Acrescenta na Lei Complementar nº. 22 de 26 de julho de 1994, o
Artigo 2ºA, que passa a vigorar com a seguinte redação:
Art.  2ºA  É  obrigatória  além  do  laudo  de  responsabilidade  técnica,  a
apresentação de relatório sobre os brinquedos e/ou equipamentos, contendo as
seguintes informações:
I - quantidade de brinquedos e/ou equipamentos;
II - nome do fabricante e ano da fabricação;
III - prazo das manutenções e certificado da última manutenção com a data e
assinatura do responsável técnico;
IV - idade e tamanho recomendado para o usuário de cada brinquedo e/ou
equipamento.
Art. 3º Acrescenta na Lei Complementar nº. 22 de 26 de julho de 1994, o
Artigo 3ºA, que passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 3ºA É obrigatória a fixação de placas, no acesso a cada brinquedo, com
idade e medida de tamanho mínimo para utilização. 
Art. 4º Acrescenta na Lei Complementar nº. 22 de 26 de julho de 1994, o
Artigo 3ºB, que passa a vigorar com a seguinte redação:
Art.  3ºB  Os  operadores  dos  brinquedos  e/ou  equipamentos  deverão
obrigatoriamente ter Curso de segurança e primeiros socorros, sem prejuízo
das demais obrigações.
Art. 5º Acrescenta na Lei Complementar nº. 22 de 26 de julho de 1994, o
Artigo 4ºB, que passa a vigorar com a seguinte redação:



Art.  4ºB  O  funcionamento  de  circos,  parques  de  diversões,  parques  de
exposições e outros divertimentos públicos, estarão condicionados a emissão
do alvará de funcionamento, sua inexistência acarretará:
I  -  interdição  do  circo,  parque  de  diversão,  parque  de  exposição  e  outros
divertimentos públicos;
II - em caso de reincidência, apreensão dos brinquedos e/ou equipamentos;
III - multa de 100 (cem) UFM e o dobro em caso de reincidência. 
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

LEI COMPLEMENTAR N° 440, DE 14 DE JANEIRO DE 2019.
(Do Poder Executivo Municipal)

ALTERA OS ARTIGOS 4º E 5º DA LEI COMPLEMENTAR N.º 297, DE
14 DE DEZEMBRO DE 2011, QUE ESTABELECE O QUADRO DE

CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS DA
ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO,
ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI ORDINÁRIA N.º 4.378, DE 10 DE
JANEIRO DE 2007 E DA LEI COMPLEMENTAR N.º 165, DE 25 DE

SETEMBRO DE 2006.
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 O artigo 4º da Lei Complementar nº 297, de 14 de dezembro de 2011
passa a vigorar com a seguinte redação: 
Art. 4º É o seguinte o Quadro de Cargos de Direção da Administração Direta,
ocupados,  no  mínimo  por  50%  (cinquenta  por  cento)  por  servidores  de
carreira, através de funções gratificadas, em cada nível de direção:
DENOMINAÇÃO - CÓDIGO - QUANTIDADE
DIRETORES DE DEPARTAMENTO - FG4/FGS4/CCD3 - 7
COORDENADOR DE COORDENADORIA - FG3/FGS3/CCD2 - 73
CHEFE DE NÚCLEO - FG2/FGS2/CCD1 - 116
(N.R)
Art. 2º O artigo 5º da Lei Complementar nº 297, de 14 de dezembro de 2011
passa a vigorar com a seguinte redação:
Art.  5º  É  criado  o  Quadro  de  Assessoramento  da  Administração  Direta,
ocupados por servidores de carreira, através de função gratificada:
DENOMINAÇÃO – CÓDIGO - QUANTIDADE
Assessor de Projetos Especiais - FG1/FGS1 - 30
(N.R)
Art. 3º O quantitativo do cargo em comissão de Assistente Especial I/CC3
contido no quadro previsto no artigo 3º da Lei Complementar nº 297, de 14 de
dezembro de 2011 passa a vigorar da seguinte forma, mantido os quantitativos
dos demais cargos:
DENOMINAÇÃO CARGA HORÁRIA CÓDIGOQUANTIDADE
(...) (...) (...) (...)
Assistente Especial I 35 horas/semanais CC3 9
(...) (...) (...) (...)
Art. 4º Altera a alínea "a" do inciso I do artigo 7º da Lei Ordinária nº 4.378, de
10 de janeiro de 2007 que passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 7º [...]
I - [...]
a) Coordenadoria de Projetos Especiais: coordenar, planejar, e supervisionar
os  trabalhos  de  execução,  do  Departamento;  promover  a  articulação  do
Departamento com outros órgãos municipais, em todas as atividades previstas
para a execução dos projetos e ações; planejar as ações a serem executadas na
área  de  Fortalecimento  Institucional;  elaborar  o  plano  executivo  e  o
cronograma  de  execução  das  ações  a  serem  implementadas  na  área  de
Fortalecimento Institucional; propor a contratação de serviços de consultoria e
de aquisição de bens, relacionada com o Fortalecimento Institucional; apoiar a
preparação de documentos  de licitação  correspondentes  às  contratações  de
serviços  de  consultoria  e  de  aquisição  de  bens,  relacionadas  com  o
Fortalecimento  Institucional;  proceder  à  análise  e  aprovação das propostas
para  as  contratações  de  serviços  de  consultoria  e  de  aquisição  de  bens
relacionados  com  o  Fortalecimento  Institucional;  gerenciar  os  trabalhos
relacionados com a execução dos serviços de consultoria e as aquisições de
bens  relacionados  com o  componente  de  Fortalecimento  Institucional,  nos



aspectos técnicos e orçamentários; executar outras atividades que lhe forem
atribuídas em sua área de competência. (N.R)
Art. 5º Altera a alínea "c" do inciso II do artigo 10 da Lei Ordinária nº 4.378,
de 10 de janeiro de 2007 que passa a vigorar com a seguinte redação: 
Art. 10. [...]
II - [...]
c)  Núcleo  de  Asfaltamento  e  Calçamento:  preparo  da  cancha  e  de  pista;
execução da base e sub-base e compactação; colocação de asfalto; preparo da
cancha  para  novos  calçamentos;  conserto  de  meio-fio  e  conservação  de
calçamentos existentes.(N.R) 
Art. 6º Altera a alínea "c" do inciso IV do artigo 10 da Lei Ordinária nº 4.378,
de 10 de janeiro de 2007 que passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 10 [...] 
IV - [...] 
c)  Núcleo  de  Canalização  e  Pontes:  responsável  por  novas  canalizações  e
construção e conservação de pontes, galerias e bueiros celulares; (N.R)
Art. 7º Altera o inciso III do artigo 11 da Lei Ordinária nº 4.378, de 10 de
janeiro de 2007 que passa a vigorar com a seguinte redação: 
[...]
III - Coordenadoria de Recuperação à Saúde: recuperar o paciente que já está
acometido da doença; coordenar o atendimento hospitalar, providenciando e
autorizando as internações nos hospitais de Passo Fundo, através do Núcleo
Hospitalar; coordenar todas as Unidades Básicas de Saúde responsáveis pela
consulta,  exames  e  medicamentos  e  as  Unidades  de  Pronto  Atendimento,
sendo responsável também pela escala de atendimento que os profissionais
prestam  na  rede;  revisão,  autorização  e  emissão  das  Autorizações  de
Internações Hospitalares (AIHs); controle e distribuição da cota de AIHs entre
os hospitais do Município de Passo Fundo, cota esta que é fornecida pela 6ª
Coordenadoria  Regional  da  Saúde  (6ª  CRS);  controle  dos  procedimentos
eletivos  realizados  no  município  (código  01)  e  dos  procedimentos  de
urgência/emergência  (código  05);  controle  das  internações  hospitalares  dos
munícipes  de Passo  Fundo que  internam nos hospitais  do município,  bem
como  dos  moradores  do  município  que  internam  em  hospitais  de  outros
municípios;  contato  e  envio  de  munícipes  à  hospitais  fora  do  município;
emissão  e  fornecimento  mensal,  semanal  e  diário  de  relatórios  diversos
referentes  as  numerações  de  AIHs,  distribuição  da  cota  de  AIHs  entre  os
hospitais do município, internações hospitalares realizadas no Município, CID
(Código Internacional de Doenças), das internações hospitalares, internações
por hospitais, internações por faixa de AIHs, Programação Pactuada Integrada
(PPI), internações mensais, internações fora do município, entre outros; acesso
as páginas e sites da internet referentes as atualizações de programas, bem
como busca de informações sobre novas portarias e definições do Ministério
da  Saúde  que  dizem  respeito  as  AIHs  e  programas  desenvolvidos  pelo
SIH/SUS (Sistema de Informação de Hospitalizações do Sistema Único de
Saúde);  contato  com  a  Secretaria  Estadual  da  Saúde  e  6ª  Coordenadoria
Regional da Saúde no que diz respeito a cota de AIHs do Município e demais
informações pertinentes ao Núcleo Hospitalar;  contato com os hospitais do
Município  no  que  diz  respeito  ao  correto  preenchimento  dos  laudos  para
emissão  de AIHs  e  demais  informações  pertinentes  ao SIH/SUS;  controle,
avaliação  e  digitação  de  todos  os  procedimentos  realizados  pelos
ambulatórios,  CAIS e  hospitais  do Município,  bem como a elaboração  de
relatórios  diversos  referentes  aos atendimentos realizados no Município de
Passo Fundo, consultas por especialidade, número de consultas, entre outros;
controle, avaliação e digitação do Boletim de Procedimentos Ambulatoriais
(BPA), do Piso de Atenção Básica Ampliado (PABA) e do Cadastro Nacional
de Estabelecimento de Saúde (CNES); avaliação da organização do sistema e
do modelo de gestão; avaliação dos resultados e impacto sobre a saúde da
população assistida; programação e alocação de recursos em saúde, tendo em
vista toda a abrangência da Programação Pactuada Integrada (PPI);  revisão
das fichas de atendimento ambulatorial (FAS); controle do Cadastro Nacional
de Estabelecimento de Saúde (CNES), com o objetivo de manter atualizado os
dados dos estabelecimento de saúde, tanto dos estabelecimentos hospitalares,
como dos estabelecimento ambulatoriais que fazem parte da rede pública e
privada, nos níveis federal, estadual e municipal, criando assim um cadastro



nacional,  que atenda a  demanda dos Sistemas  de Informações de Saúde e
outros,  possibilitando a  avaliação e  acompanhamento precisos do perfil  da
capacidade  instalada  e  potencial  do  atendimento  a  população;  cadastro  de
todos os profissionais que atuam na área da saúde, tanto os da rede pública,
como os da rede privada; acesso as páginas e sites da internet referentes as
atualizações  de  programas,  bem como  busca  de  informações  sobre  novas
portarias  e  definições  do  Ministério  da  Saúde  que  dizem  respeito  aos
programas desenvolvidos pelo SIA/SUS; contato com os ambulatórios, CAIS
e  hospitais  do  município  no  que  diz  respeito  ao  preenchimento  dos
formulários  usados  dentro  dos  sistemas  de  saúde,  além  das  demais
informações  pertinentes  ao  SIA/SUS;  orientar  e  auxiliar  os  respectivos
Núcleos na execução das competências atribuídas; (N.R)
Art. 8º Altera o inciso III do artigo 12 da Lei Ordinária nº 4.378, de 10 de
janeiro de 2007 que passa a vigorar com a seguinte redação: 
Art.  12.  [...]  III  -  Coordenadoria  de Arborização:  responsável  pelo viveiro
municipal,  que  realiza  a  produção  de  mudas,  sendo  responsável  pelas
autorizações de fornecimento de mudas e  controle  de produção; orientar e
auxiliar; distribuição e avaliação das espécies, de acordo com o clima, espaço,
relevo e a estação; manejo da vegetação urbana e rural;
Art. 9º Altera o inciso II do artigo 16 da Lei Ordinária nº 4.378, de 10 de
janeiro de 2007 que passa a vigorar com a seguinte redação: 
Art.  16.  [...]  II  -  Coordenadoria de Habitação Popular:  identificar as áreas
degradadas e de risco para moradia; coordenar as atividades de assentamento
e  reassentamento;  melhorias  nas  condições  de  habitação;  criação  de
loteamentos e projetos  habitacionais,  construção de moradias;  produção de
lotes urbanizados; revitalização de áreas degradadas para o uso habitacional;
regularização fundiária; propor políticas de aplicação de recursos do Fundo
Municipal de Habitação e Bem Estar Social; propor convênios com o Governo
Federal e ou Estadual; controlar e distribuir os materiais de construção para
famílias  socialmente  vulneráveis;  realizar  levantamento  planimétrico  e
planialtimétrico  das  áreas  disponíveis  para  novos  projetos  habitacionais;
planejar e executar obras de saneamento básico nos novos empreendimentos
de  habitação  popular,  como  também  nas  habitações  existentes,  com  a
detentora  da  concessão  pública,  observando-se  as  competências  legais  e
contratuais;  finalizar  e  controlar  com  outros  órgãos  da  Administração,  a
concessão dos serviços de água e esgoto; orientar e auxiliar os respectivos
Núcleos na execução das competências atribuídas; (N.R)
Art. 10. Altera o inciso II do artigo 17A da Lei Ordinária nº 4.378, de 10 de
janeiro de 2007 que passa a vigorar com a seguinte redação:
[...]
II  -  Coordenadoria  de  Trânsito:  cumprir  e  fazer  cumprir  a  legislação  e  as
normas  de  trânsito,  planejar,  projetar,  regulamentar  e  operar  o  trânsito  de
veículos,  de  pedestres  e  de  animais,  e  promover  o  desenvolvimento  da
circulação e da segurança de ciclistas; coordenação e execução dos serviços
de sinalização horizontal e vertical, fiscalização, segurança e educação para o
trânsito; manutenção e implantação de semáforos e controladores eletrônicos
de  velocidade;  fiscalização  de  passeios  públicos;  expedição,  autorização  e
registro de alvará para táxis, ônibus e transporte escolar; execução da polícia
administrativa  de  trânsito,  autuando  e  impondo  sanções,  nos  termos  da
legislação vigente; implantar as medidas da Política Nacional de Trânsito e do
Programa Nacional de Trânsito; articular-se com os demais órgãos do Sistema
Nacional de Trânsito no Estado,  sob coordenação do respectivo CETRAN;
integrar-se a outros órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito para
fins  de  arrecadação  e  compensação  de  multas  impostas  na  área  de  sua
competência, com vistas à unificação do licenciamento, à simplificação e à
celeridade das transferências de veículos e de prontuários dos condutores de
uma para  outra  unidade da Federação;  conceder  autorização para  conduzir
veículos de propulsão humana e de tração animal; credenciar os serviços de
escolta,  fiscalizar  e  adotar  medidas  de segurança  relativas  aos  serviços  de
remoção  de  veículos,  escolta  e  transporte  de  carga  indivisível;  arrecadar
valores provenientes de estada e remoção de veículos e objetos, e escolta de
veículos de cargas superdimensionadas ou perigosas; coordenar e fiscalizar o
trânsito das vias públicas do Município; coletar dados estatísticos e elaborar
estudos sobre os acidentes de trânsito e suas causas; executar a fiscalização de



trânsito em vias terrestres, edificações de uso público e edificações privadas
de  uso  coletivo,  autuar  e  aplicar  as  medidas  administrativas  cabíveis  e  as
penalidades de advertência por escrito e multa, por infrações de circulação,
estacionamento e parada previstas neste Código, no exercício regular do poder
de polícia de trânsito, notificando os infratores e arrecadando as multas que
aplicar, exercendo iguais atribuições no âmbito de edificações privadas de uso
coletivo,  somente  para  infrações  de  uso  de  vagas  reservadas  em
estacionamentos; estabelecer, em conjunto com os órgãos de polícia ostensiva
de trânsito, as diretrizes para o policiamento ostensivo de trânsito; fiscalizar,
autuar e aplicar as penalidades e medidas administrativas cabíveis relativas a
infrações por excesso de peso, dimensões e lotação dos veículos, bem como
notificar e arrecadar as multas que aplicar; vistoriar veículos que necessitem
de autorização especial  para transitar e estabelecer os requisitos técnicos a
serem observados  para  a  circulação  desses  veículos;  fiscalizar  o  nível  de
emissão de poluentes e ruído produzidos pelos veículos automotores ou pela
sua carga, de acordo com o estabelecido no art. 66, além de dar apoio às ações
específicas de órgão ambiental local, quando solicitado; aplicar as penalidades
de  advertência  por  escrito  e  multa,  por  infrações  de  circulação,
estacionamento e parada previstas neste Código, notificando os infratores e
arrecadando  as  multas  que  aplicar;  registrar  e  licenciar,  na  forma  da
legislação,  veículos  de  tração  e  propulsão  humana  e  de  tração  animal,
fiscalizando,  autuando,  aplicando  penalidades  e  arrecadando  multas
decorrentes de infrações; fiscalizar o cumprimento da norma contida no art.
95, da Lei Federal n.º9.503/1997, aplicando as penalidades e arrecadando as
multas  nele  previstas;  a)  Núcleo  de  Engenharia:  execução  de  serviços  de
engenharia de tráfego e trânsito; contagem de veículos e pedestres; elaboração
e  execução  de  projetos  de  sinalização  horizontal  e  vertical;  elaboração  e
implantação  do  Plano  Diretor  de  Transporte  e  Mobilidade  do  Município;
implantar,  manter  e  operar  o  sistema  de  sinalização,  os  dispositivos  e  os
equipamentos de controle viário; planejar e implantar medidas para redução
da  circulação  de  veículos  e  reorientação  do  tráfego,  com  o  objetivo  de
diminuir a emissão global de poluentes b) Núcleo de Educação: execução de
programas de educação nas escolas públicas e privadas, relacionadas com a
segurança  no  trânsito;  coordenação  da  Escola  Pública  de  Trânsito  -  EPT;
realizar  palestras  e  campanhas  permanentes  de  educação  para  o  trânsito;
promover e participar de projetos e programas de educação e segurança de
trânsito de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN;
Art. 11. Altera a alínea "b.3" do inciso III do artigo 19 da Lei Complementar
nº  165,  de  25  de  setembro  de  2006  que  passa  a  vigorar  com a  seguinte
redação: 
Art. 19. [...]
III - [...] 
b.3 Núcleo de Asfaltamento e Calçamento. 
Art. 12. Altera a alínea "d.3" do inciso III do artigo 19 da Lei Complementar
nº  165,  de  25  de  setembro  de  2006  que  passa  a  vigorar  com a  seguinte
redação: 
Art. 19 [...]
III - [...] 
d.3 - Núcleo de Canalização e Pontes; 
Art. 13. Fica revogado a alínea "a.1.2" do inciso V do art.18, as alíneas "b.2",
"c.2" e "d.1" do inciso III do art.19, a alínea "c.1" do inciso I do art. 20, a
alínea "c.1" do inciso II do art. 20, a alínea "b.2" do inciso VI do art. 20 e a
alínea "b.1", do inciso VIII do art. 20, todos da Lei Complementar nº 165, de
25 de setembro de 2006, a alínea "a.1" do inciso I do art. 7º, as alíneas "b" dos
incisos II, III, IV do art.10, a alínea "a" do inciso III do art. 11, a alínea "a" do
inciso III do art.12, a alínea "b" do inciso II do art.16 e a alínea "a" do inciso
II do art. 17A todos da Lei Ordinária 4.378, de 10 de janeiro de 2007. 
Art. 14. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

LEI N° 5.393 DE 11 DE JANEIRO DE 2019.
(Do Vereador Luíz Miguel Scheis)

INSTITUI A SEMANA DE ORIENTAÇÃO E PREVENÇÃO DA
GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA, 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 instituída a Semana de Orientação e Prevenção da Gravidez na
Adolescência, no âmbito do município, que ocorrerá, anualmente, na semana
que compreender o dia 26 de setembro, data que se comemora o "Dia Mundial
da Prevenção da Gravidez na Adolescência".
Art. 2º A Semana deverá conter os seguintes objetivos:
I - Prevenir a gravidez na adolescência;
II - Incentivar o planejamento familiar ou reprodutivo;
III - Prevenir doenças sexualmente transmissíveis (DST);
IV - Informar, sensibilizar e envolver a sociedade em torno da situação da
adolescente mãe e da paternidade precoce;
V  -  Disseminar  informações  sobre  medidas  preventivas  e  educativas  que
contribuam para a redução da incidência da gravidez na adolescência.
Art.  3º  A Semana  de  Orientação  e  Proteção da Gravidez  na  Adolescência
compreenderá  a  realização  de  seminários,  ciclos  de  palestras  e  ações
educativas.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

LEI N° 5.394 DE 11 DE JANEIRO DE 2019.
(Do Vereador Cláudio Luiz Rufa Soldá)

DENOMINA DE JULIO LOSS VIEIRA, A ESTRADA LOCALIZADA
NA PERIMETRAL SUL (DEPUTADO GUARACI MARINHO), NA
LATERAL DO CAIXEIRAL CAMPESTRE, NA LOCALIDADE DE

CAPÃO BONITO.
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 Denomina de JULIO LOSS VIEIRA, nascido na localidade de Capão
Bonito, em Passo Fundo-RS, dia 24 de agosto de 1933 e falecido em Passo
Fundo dia 17 de maio de 2008, Extrator de Pedras e Empresário, a Estrada
localizada na lateral do Caixeiral Campestre, na localidade de Capão Bonito,
em Passo Fundo-RS.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

LEI N° 5.395 DE 11 DE JANEIRO DE 2019.
(Do Saul Spinelli)

INSTITUI NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE PASSO FUNDO O
PROGRAMA “DOADORES DO AMANHÃ” E DÁ OUTRAS

PROVIDENCIAS.
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  Esta Lei  institui  o  Programa "DOADORES DO AMANHÃ",  a ser
implementado nas instituições de ensino no âmbito do Município de Passo
Fundo.
Art. 2º São objetivos desta lei:
I - conscientizar os estudantes sobre a importância da doação voluntária de
sangue e de medula óssea;
II - promover cursos, seminários, palestras e campanhas para os alunos, seus
familiares e a comunidade em torno das Escolas;
III - organizar ações de conscientização e incentivo à doação, em conjunto
com  os  demais  órgãos  do  Poder  Executivo,  realizando  parcerias  com
instituições  públicas  da  esfera  Estadual,  Federal  e  Entidades  da  sociedade
civil, visando a orientação e a conscientização acerca da relevância da doação
de sangue e de medula óssea.
Art. 3º Fica instituído, nos termos desta Lei, o mês de junho de cada ano,
como de conscientização sobre a doação de sangue, de medula óssea e demais
órgãos.
Art. 4º Pessoas físicas e jurídicas poderão contribuir de forma gratuita com 
as  campanhas  mediante  o  fornecimento  de  suporte  técnico,  financeiro  e
humano.
Art.  5º  As  eventuais  despesas  decorrentes  da  aplicação  da  presente  Lei
correrão  por  conta  de  dotações  orçamentárias  próprias,  suplementadas  se
necessário.



Art.6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
LEI N° 5.396 DE 14 DE JANEIRO DE 2019.

(Do Vereador Alex Necker)
ALTERA A LEI Nº 5.271, DE 15 DE AGOSTO DE 2017, QUE

REGULAMENTA A INSTALAÇÃO E O USO DE EXTENSÃO
TEMPORÁRIA DE PASSEIO PÚBLICO, DENOMINADA PARKLET.

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 Altera o inciso I do artigo 8º da Lei nº 5.271, de 15 de agosto de 2017,
que passa a vigorar com a seguinte redação. 
Art. 8º [...]
I  -  A Instalação não poderá ocupar  espaço superior  a  2,50 (dois  metros  e
cinquenta centímetros) de largura, por 15 (quinze metros) de comprimento em
vagas paralelas ao alinhamento da calçada.
Art. 2º Essa Lei entra em vigor a partir da sua publicação.

LEI N° 5.397 DE 14 DE JANEIRO DE 2019.
(Do Vereador Cláudio Luiz Rufa Soldá)

DENOMINA RUAS E REVOGA AS LEIS 5.180/2016 E 5.181/2016,
CONFORME ESPECIFICA.

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 Denomina de Amábile Zimmermann, natural de Passo Fundo - RS,
nascida no dia 27/08/1946 e falecida no dia 11/05/2011, em Passo Fundo - RS,
a rua até então conhecida como "Rua F", localizada no Loteamento Mirante
Bela Vista.
Art. 2º Denomina de Professora Suely Contes Lopes, nascida em 19/01/1928,
Soledade-RS,  falecida  em 23/06/2013,  Passo Fundo -  RS,  a  rua  até  então
conhecida como "Rua D", localizada no Loteamento Mirante Bela Vista.
Art.  3º  A Rua até  então denominada Amábile  Zimmermann,  localizada no
Loteamento Novo Horizonte II, retorna a ser denominada Rua Norma Frediani
da Fonseca, nos termos dispostos na Lei nº 5.075, de 02 de julho de 2014.
Art. 4º A Rua até então denominada Suely Contes Lopes, localizada no 
Loteamento Novo Horizonte II, retorna a ser denominada Rua João Virissimo
da Fonseca, nos termos dispostos na Lei nº 5.076, de 02 de julho de 2014.
Art. 5º Ficam revogadas as Leis nº 5.180, de 06 de janeiro de 2016 e 5.181, de
08 de janeiro de 2016.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

LEI N° 5.398 DE 14 DE JANEIRO DE 2019.
(Do Vereador Mateus Wesp)

SUPRIME OS ARTIGOS 5º, 7º, E O INCISO II DO ARTIGO 22 E
MODIFICA E MODIFICA A ALÍNEA “C” DO INCISO II DO ARTIGO

16 DA LEI Nº 5.318/2018 QUE DISPÕE SOBRE O SISTEMA DE
TRANSPORTE MOTORIZADO PRIVADO E REMUNERADO DE

PASSAGEIROS A PARTIR DE COMPARTILHAMENTO DE
VEÍCULOS NO 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 Esta Lei tem por objetivo suprimir os artigos 5º, 7º, e o inciso II do
artigo 22 e modifica a alínea "c" do inciso II do artigo 16 da Lei nº 5.318/2018
que dispõe sobre o sistema de transporte motorizado privado e remunerado de
passageiros a partir de compartilhamento de veículos no Município de Passo
Fundo.
Art. 2º Fica suprimido o artigo 5º da Lei nº. 5.318/2018. 
Art. 3º Fica suprimido o artigo 7º da Lei nº. 5.318/2018. 
Art. 4º Fica alterada a redação da alínea 'c' do inciso II do Art. 16 da referida
Lei, que passa a vigorar com a seguinte redação: 
Art. 16. [...]
II - pelos veículos: [...]
c) estarem emplacados no Estado do Rio Grande do Sul; [...]
Art. 5º Fica suprimido o inciso II do artigo 22 da Lei nº. 5.318/2018.



Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

João Pedro Nunes – Vice-Prefeito, em exercício de Prefeito Municipal
Eliana Fátima De Zorzi - Sec. de Administração Substit. – Port. 36/19


