
LEI COMPLEMENTAR N° 441, DE 18 DE JANEIRO DE 2019.
(De Autoria do Vereador Luís Rigon da Silva)

ALTERA A REDAÇÃO DO ARTIGO 85 DA LEI COMPLEMENTAR
Nº 399 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 Altera a redação do artigo 85 da Lei Complementar 399, de 07 de
novembro de 2016, acrescentando o inciso VIII, que passa a vigorar com a
seguinte redação:
Art. 85. [...]
VIII - Sejam equipados com iluminação artificial própria, que ilumine toda a
extensão do passeio localizado abaixo da mesma.
Art. 2º Vetado.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 

LEI COMPLEMENTAR N° 442, DE 18 DE JANEIRO DE 2019.
(Do Vereador Paulo Neckle)

ALTERA O ART. 2º, O ART. 59 E O ART. 60, TODOS DA LEI
COMPLEMENTAR N. 230, DE 07 DE OUTUBRO DE 2009, QUE
"DISPÕE SOBRE O PARCELAMENTO DO SOLO URBANO 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 sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º A presente Lei Complementar tem por objetivo alterar o art. 2º, o art.
59 e o art. 60, todos da Lei Complementar n. 230, de 07 de outubro de 2009,
que  dispõe  sobre  o  parcelamento  do  solo  urbano  no  município  de  Passo
Fundo.
Art. 2º Altera o inciso XXXIII do artigo 2º da Lei Complementar n. 230, de 07
de outubro de 2009, que passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 2º Para os efeitos desta lei são adotadas as seguintes definições:
XXXIII - reloteamento: é a alteração de loteamento aprovado e registrado, que
implique na alteração do sistema viário; 
Art. 3º O artigo 59 da Lei Complementar n. 230, de 07 de outubro de 2009,
que passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art.  59.  A  aprovação  do  projeto  de  reloteamento  será  necessariamente
precedida  da  expedição  de  Certidão  de  Viabilidade  e  Diretrizes  e
compreenderá as seguintes etapas:
I - licenciamento ambiental;
II - aprovação do projeto urbanístico em 1ª fase;
III - aprovação do projeto urbanístico em 2ª fase e apresentação dos projetos
complementares, previamente aprovados pelos órgãos competentes;
IV - celebração do termo de compromisso;
V - prestação de garantia real ou fidejussória, correspondente à estimativa do
custo das obras a serem executadas;
VI - expedição do decreto de aprovação do reloteamento, com validade de 180
dias, observados os requisitos do artigo 43, desta lei;
VII - licenciamento para execução das obras;
VIII - verificação da execução das obras e expedição do respectivo termo;
IX - expedição do decreto de verificação e recebimento das obras;
§1° O requerimento para expedição da Certidão de Viabilidade e Diretrizes
deverá  vir  acompanhado  da  documentação  constante  no  artigo  32  e  da
anuência de todos os proprietários da área a ser reloteada.
§2° O requerimento para aprovação do reloteamento em 1ª fase deverá ser
acompanhado dos seguintes documentos:
I - certidão de diretrizes;
II - certidão da matrícula dos imóveis diretamente afetados pelo reloteamento;
III  -  anotação  ou  registro  de  responsabilidade  técnica  (ART  ou  RRT),
referente  ao  projeto  urbanístico,  registradas  nos  respectivos  conselhos
profissionais;
IV -  planta  de situação anterior  do reloteamento,  em escala  1:1000,  em 4
(quatro) vias, contendo as seguintes indicações:
a)  identificação  do  imóvel  ou  dos  imóveis  diretamente  afetados  pelo



reloteamento, indicando a denominação do loteamento registrado, o número
da quadra ou quadras, o número do lote ou lotes e de seus confrontantes em
todas as faces, a indicação da via ou das vias confrontantes com o lote ou
lotes, bem como das vias que circulam a quadra ou quadras, com a indicação
da distância existente entre cada um dos lotes e a via mais próxima;
b) localização das edificações existentes no lote ou lotes, se houver;
c)  indicação  do  Norte,  dos  equipamentos  urbanos  e/ou  comunitários,  dos
cursos d'água, das matas e das árvores existentes na área a ser reloteada;
d)  localização  das  áreas  destinadas  a  espaços  livres  de  uso  público  e
equipamentos comunitários no loteamento;
V -  projeto urbanístico georreferenciado,  em escala  1:1000,  em 4 (quatro)
vias, contendo no mínimo:
a) delimitação do lote ou lotes, a serem reloteados;
b) indicação do Norte;
c) subdivisão das quadras em lotes,  com as respectivas dimensões,  áreas e
numerações;
d) sistema viário, com a respectiva classificação e dimensionamento;
e) indicação e delimitação das faixas de domínio, faixas de segurança, faixas
não edificáveis, servidões e áreas de preservação permanente (APP) e outras
restrições impostas pela legislação, que gravem o reloteamento;
f) quadro com valores absolutos e percentuais das áreas do reloteamento, das
quadras, dos lotes, do sistema viário e das áreas destinadas aos equipamentos
urbanos e comunitários e aos espaços livres para o uso público, quando for o
caso.
VI - licença prévia do órgão ambiental competente, nos termos da legislação
vigente.
§3º O requerimento para aprovação do reloteamento em 2ª fase deverá ser
acompanhado dos seguintes documentos:
I - certidão atualizada da matrícula do imóvel;
II - anotação ou registro de responsabilidade técnica (ART ou RRT), referente
ao projeto urbanístico, aos projetos complementares e à execução dos serviços
e obras, registradas no CREA ou no CAU;
III - cópia do projeto urbanístico aprovado em 1ª fase;
IV - projeto urbanístico georreferenciado,  em escala 1:1000, em 4 (quatro)
vias, contendo, no mínimo:
a) delimitação do lote ou lotes a serem reloteados;
b) indicação do Norte;
c) subdivisão das quadras em lotes,  com as respectivas dimensões,  áreas e
numerações;
d) sistema viário, com a respectiva classificação, com as dimensões lineares e
angulares  e  com  as  seções  transversais  e  longitudinais  de  todas  as  vias
alteradas do reloteamento;
e)  indicação  e  delimitação  das  faixas  de  domínio,  faixas  não  edificáveis,
servidões  e  áreas  de  preservação  permanente  (APP)  e  outras  restrições
impostas pela legislação, que gravem o reloteamento; 
f) quadro com valores absolutos e percentuais das áreas do reloteamento, das
quadras, dos lotes, do sistema viário e das áreas destinadas aos equipamentos
urbanos e comunitários e aos espaços livres para o uso público, quando for o
caso.
V - memorial descritivo, em 4 (quatro) vias, com a descrição dos lotes, das
vias  de  circulação,  das  áreas  não  edificáveis  e  das  áreas  de  preservação
permanente, se houver;
VI  -  projetos  ou  indicações  técnicas  relativas  às  obras  e  serviços  de
infraestrutura específicos no artigo 24, desta lei;
VII - cronograma de obras, com a indicação das diversas etapas de execução e
os respectivos prazos, observando o disposto no artigo 41, desta lei;
VIII - licença ambiental de instalação, expedida pelo órgão competente, nos
termos da legislação vigente." (NR)
Art. 4º O artigo 60 da Lei Complementar n. 230, de 07 de outubro de 2009,
que passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 60. Será obrigatória a transferência ao Município de áreas destinadas a
sistemas de circulação, a implantação de equipamento urbano e comunitário,
bem como a espaços livres de uso público, de acordo com o artigo 27, em
complementação às anteriormente transferidas.



§1º A localização e o dimensionamento das áreas destinadas a equipamentos
urbanos, comunitários e a espaço livre de uso público, de que trata o caput,
serão  determinados  pelo  Poder  Executivo,  com  fundamento  em  parecer
técnico e constará da Certidão de Viabilidade e Diretrizes do reloteamento.
§2º Nas hipóteses em que a área a ser reloteada se restringir a uma quadra ou a
uma parcela de quadra, oriunda de um loteamento previamente aprovado e
registrado,  o  reloteador  ficará  isento  de  transferir  novas  áreas  públicas  ao
município a título de complementação." (NR). 
Art.  5º  A  presente  Lei  Complementar  entra  em  vigor  na  data  de  sua
publicação.

LEI N° 5.400 DE 17 DE JANEIRO DE 2019.
(Do Vereador Saul Spinelli)

DISPÕE SOBRE A PROBIÇÃO DA COMERCIALIZAÇÃO DE
ALIMENTOS NOCIVOS À SAÚDE, TAIS COMO REFRIGERANTES,

NO AMBITO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTILE DE
ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAIS E PARTICULARES DO

MUNICIPIO 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 Esta Lei proíbe a comercialização de alimentos nocivos à saúde nas
escolas  de  educação  infantil  e  de  ensino  fundamental  municipais  e
particulares, nos termos a serem definidos pela autoridade competente.
Art. 2º São objetivos desta lei: 
I - estimular o consumo de alimentos saudáveis, tanto no ambiente escolar
quanto no familiar;
II - prevenir a obesidade infantil; 
III  -  garantir  programas  de  nutrição  escolar  que  busquem  assegurar  uma
alimentação saudável e nutritiva a todas as crianças;
IV - desenvolver hábitos saudáveis de educação alimentar e nutricional, com
vistas  a  prevenir  a  ocorrência  de  doenças  cardíacas  e  demais  doenças
correlatas com a obesidade;
V - contribuir para a segurança e soberania alimentar e nutricional;
VI - promover a melhoria da qualidade de vida das crianças e adolescentes,
garantindo o acesso à uma alimentação de qualidade e adequada;
VII - estimular o consumo de alimentos naturais típicos de cada região, 
fortalecendo inclusive a agricultura familiar em nosso município;
VIII - desenvolver políticas públicas voltadas à saúde alimentar de todas as
crianças e adolescentes que frequentam o ambiente escolar, fazendo com que
compreendam a  importância  de  se  alimentar  de  forma saudável  para  uma
melhor qualidade de vida.
Art. 3º As cantinas escolares e quaisquer outros comércios de alimentos que se
realizem no ambiente escolar obedecerão aos preceitos desta Lei.
Art. 4º A lista de alimentos considerados inadequados será determinada pela
Coordenadoria  de  Alimentação  Escolar,  com  a  posterior  aprovação  do
Conselho Municipal de Alimentação Escolar – CAE.
Art. 5º Para fins de alcançar os objetivos desta Lei, as Escolas de educação
infantil e de ensino fundamental particulares, deverão providenciar e entregar
mensalmente  à  coordenadoria  de  alimentação  escolar,  um  cardápio  dos
lanches que estão sendo servidos na Escola, bem como dos que estão sendo
vendidos  nas  cantinas  e  demais  locais,  com  descrição  detalhada  de  cada
refeição.
Parágrafo único. A cantina escolar será administrada por pessoa devidamente
capacitada  em aspectos  higiênico-sanitários  relevantes  para  o  exercício  do
comércio  de  alimentos  e  deverá  estar  de  acordo  com a  Portaria  Estadual
78/2009 – SES.
Art. 6º A cantina escolar oferecerá para consumo, diariamente, pelo menos
duas variedades de fruta da estação in natura, inteira ou em pedaços, ou na
forma de suco.
§1º O contrato entre a Escola e a cantina escolar, quando for o caso, conterá
cláusulas observantes desta Lei.
§2º Nas concorrências públicas, a minuta de contrato que integra o respectivo
edital para exploração dos serviços de cantina escolar conterá cláusulas 
especificando itens comercializáveis, com observância do disposto nesta Lei.



Art. 7º As Escolas adotarão conteúdo pedagógico e manterão em exposição
material de comunicação visual sobre os seguintes temas:
I - alimentação e cultura;
II - refeição balanceada, grupos de alimentos e suas funções;
III - alimentação e mídia;
IV - hábitos e estilos de vida saudáveis;
V - frutas, hortaliças: preparo, consumo, e sua importância para a saúde;
VI - fome e segurança alimentar;
VII - dados científicos sobre malefícios do consumo dos alimentos cuja 
comercialização é vedada por esta Lei.
Art. 8º No caso de descumprimento do disposto no artigo acima, bares, 
cantinas e assemelhados deverão, além das responsabilidades administrativas
e disciplinares, arcar com o pagamento de uma penalidade pecuniária no valor
de 100 UFM.
Parágrafo  único.  No  caso  de  reincidência  a  penalidade  terá  seu  valor
triplicado, bem como em continuação, a cassação do alvará de funcionamento
no caso dos bares, cantinas e assemelhados.
Art. 9º A fiscalização pela aplicabilidade desta Lei deverá ser realizada pelo
Conselho Municipal  de Alimentação Escolar  (CAE) e,  concomitantemente,
pela vigilância sanitária, nos casos que seja necessária a autuação constante no
artigo 8º.
Art.  10.  As  restrições  desta  Lei  não  se  aplicam em dias  festivos,  ficando
resguardado  às  Escolas  o  direito  à  comercialização  e  ao  oferecimento  de
alimentos dessa natureza nestes dias específicos.
Art. 11. A proibição da comercialização de alimentos de que trata esta Lei,
estende-se aos ambulantes localizados nas cercanias das Escolas.
Art. 12. Esta Lei entra em vigor em 180 (cento e oitenta) dias, contados da
data de sua publicação

LEI N° 5.402,DE 18 DE JANEIRO DE 2019.
(Do Vereador Ronaldo Severo da Silva)

DISPÕE SOBRE O PROGRAMA ADOTE UM PONTO DE ÔNIBUS,
NO MUNICÍPIODE 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 "Adote um Ponto de Ônibus", que tem por
finalidade receber a colaboração, diretamente, de pessoas físicas ou jurídicas
de  direito  público  ou  privado,  na  implantação,  melhoria  e  conservação de
pontos de parada de ônibus no Município de Passo Fundo. 
Parágrafo único. Os contemplados deverão manter as normas de conservação
estabelecidas pelo setor competente e seguir as normas de acessibilidade.
Art. 2º O Programa caracteriza-se pela adesão espontânea dos interessados,
que se  comprometerão a observar as  condições ajustadas,  sob pena de ser
considerada rompida a autorização.
Parágrafo único. Dentre as condições ajustadas, deverão constar o prazo para
início e conclusão das obras necessárias, bem como o modelo de parada de
ônibus e o padrão de publicidade previsto nesta lei.
Art. 3º A Prefeitura, através da Secretaria competente, colocará à disposição
dos  interessados  o  rol  dos  locais  passíveis  de  serem  beneficiados  pelo
Programa.
Art. 4º As entidades que adotarem os pontos de ônibus poderão neles explorar
publicidade, por meio de equipamento previamente aprovado pela Secretaria
competente, com tamanho máximo de 1,00 m² (um metro quadrado), ficando
isentas do pagamento de taxas de publicidade e propaganda, enquanto durar o
período de adoção.
Parágrafo único. É vedada propaganda de:
I - cunho político;
II - fumo e seus derivados;
III - jogos de azar;
IV - armas, munição e explosivos;
V - bebidas alcoólicas;
VI  -  produtos  cujos  componentes  possam  causar  dependência  física  ou
psíquica, ainda que por utilização indevida;
VII - fogos de estampido e de artifício, exceto aqueles que, pelo seu reduzido



potencial,  sejam  incapazes  de  provocar  qualquer  dano  físico  em  caso  de
utilização indevida;
VIII - revistas e publicações contendo material impróprio ou inadequado para
crianças e adolescentes.
Art.  5º  Poderão  ser  celebradas  parcerias  com  outros  órgãos  e  entidades,
públicas ou privadas, para os fins do Programa.
Art. 6º Cada ponto de parada de ônibus poderá ser adotado por mais de uma
entidade.
Art. 7º Esta Lei entra em vigor 90 dias após a data de sua publicação
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