
Aviso de Licitação
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO nº 077/2019.  Aquisição de
uma  prensa  enfardadeira  para  materiais  recicláveis. Abertura:
09.09.2019  às  14  horas.  O  Edital  encontra-se  disponível  nos  sites
www.portaldecompraspublicas.com.br e www.pmpf.rs.gov.br.

DECRETO Nº 69/2019
ALTERA DISPOSITIVOS  NO  DECRETO  N.º  02/2013,  QUE
DELEGA COMPETÊNCIA AO SECRETÁRIO ADMINISTRA-
ÇÃO.
O  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  PASSO  FUNDO,  no  uso  das
atribuições legais  conferidas  pelo inciso VIII,  do artigo 110 da Lei
Orgânica,
CONSIDERANDO a  importância  da  descentralização  dos  atos
administrativos para o atendimento mais célere;
CONSIDERANDO os princípios da eficiência e da economicidade;

DECRETA:
Art.1º O Art. 1º do Decreto n.º 02/2013, passa a vigorar acrescido das
alíneas “h”, “i”, com a seguinte redação:
Art. 1º (…)
h)  assinar,  acompanhado  da  assinatura  do  engenheiro  ou  arquiteto
responsável, as Anotações de Responsabilidade Técnica – ARTs de
obras e serviços.
i) assinar as rescisões contratuais em que o objeto contratado seja a
concessão,  permissão ou autorização de uso de espaço público por
terceiros. 
j)  acolher  e  encaminhar,  administrativamente,  as  deliberações
provenientes da junta médica.
Art. 2º Altera o § 3º do artigo 3º do Decreto nº 2/13, de 02 de janeiro
de 2013, que passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 3º ...
§ 3º As Certidões deverão ser conferidas e assinadas pelo Chefe do
Núcleo  de  Impressão,  e,  na  falta  desse,  pelo  Coordenador  de
Administração  e  Planejamento,  e  pelo  servidor  municipal  que  a
lavrou, com indicação dos respectivos cargos."
Art. 5º Este Decreto entre em vigorar na data de sua publicação.
L E I  N °  5 . 4 3 0  D E  1 5  D E
A G O S T O  D E  2 0 1 9 .
(Do Poder Executivo Municipal)
“ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI COMPLEMENTAR N.º 399,
DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016, QUE INSTITUI O CÓDIGO
DE OBRAS 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 Esta Lei altera dispositivos da Lei Complementar n.º 399, de
07 de novembro de 2016, que trata do Código de Obras do Município
de Passo Fundo.
Art.2º O art.3º da Lei Complementar n.º 399, de 07 de novembro de
2016 passa a vigorar acrescido dos itens 74, 75  e 76, com a seguinte
redação:
Art.3º (…)
74. EDIFICAÇÕES DE USO PRIVADO: são destinadas à habitação,
podendo ser classificadas como unifamiliar ou multifamiliar.
75. EDIFICAÇÕES DE USO PÚBLICO aquelas  administradas por
entidades da administração pública, direta e indireta, ou por empresas
prestadoras de serviços públicos e destinadas ao público em geral;
76. EDIFICAÇÕES  DE  USO  COLETIVO:  aquelas  destinadas  às
atividades  de  natureza  comercial,  hoteleira,  cultural,  esportiva,
financeira,  turística,  recreativa,  social,  religiosa,  educacional,
industrial e de saúde, inclusive as edificações de prestação de serviços
de atividades da mesma natureza;
Art.3º Altera o “caput” do artigo 121 da Lei Complementar n.º 399,
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de  07 de  novembro de 2016  que  passa a  vigorar  com a  seguinte
redação:
Art.121. Será obrigatória a instalação de, no mínimo, um elevador, nas
edificações  de  uso  privado  que  apresentarem  entre  o  piso  de
pavimento  de  menor  cota  e  o  piso  do  pavimento  de  maior  cota,
distância vertical superior a 11,00m. 
Art.  4º Altera  o art.  122  da  Lei  Complementar  n.º  399,  de  07 de
novembro de 2016  que passa a vigorar com a seguinte redação:
Art.122. Toda edificação de uso público ou uso coletivo com mais de
01(um) pavimento terá, no mínimo, 1 (um) elevador adaptado ao uso
de pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, salvo quando
apresentar  solução  em  rampas,  conforme  os  padrões  das  normas
técnicas da ABNT de Acessibilidade. 
Art.5º O artigo 204 da Lei Complementar n.º 399, de 07 de novembro
de 2016, passa a vigorar com o §2º, renumerando o parágrafo único 
para §1º, com a seguinte redação:
Art.204.(…)
§1º Os espaços de circulação, com ou sem mudança de direção, áreas
de  manobra  e  vagas  de  estacionamento  de  veículos  devem  ser
totalmente  livres  de  qualquer  interferência  estrutural  ou  elemento
físico. 
§2º Nas  entradas  de  condomínios  urbanísticos  e  condomínios
conjugados  à  edificação,  os  vãos  de  entrada  e  saída  de  veículos
deverão ter largura mínima de 3,20 metros cada um, separados por
canteiro central.
Art.6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
L E I  N °  5 . 4 3 1  D E  1 5  D E
A G O S T O  D E  2 0 1 9 .

(Do Poder Executivo Municipal)
“ALTERA O INCISO I DO ARTIGO 2º DA LEI MUNICIPAL
N.º  5350,  DE 06 DE SETEMBRO DE 2018,  QUE DESAFETA
IMÓVEL  PÚBLICO  DESTINADO  A  EQUIPAMENTO
COMUNITÁRIO  E  AFETA  COMO  VIA  PÚBLICA  E
AUTORIZA A RECEBER A DOAÇÃO DE ÁREA PARA FINS
DE  UTILIZAÇÃO  DE  EQUIPAMENTO  COMUNITÁRIO,
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  O inciso I do artigo 2º da Lei Municipal n.º 5350, de 06 de
setembro de 2018 passa a vigorar com a seguinte redação:
Art.2º (…)
I  -  área  superficial  de  976,72-m²  dentro  de  um  todo  maior  de
20.085,00-m², sem benfeitorias, situada nesta cidade, ao noroeste do
loteamento, no lugar conhecido por Chácara do Anacleto dos Santos
Machado,  localizado  no  final  da  rua  Pitágoras,  sem  numeração
definida, com os seguintes limites e confrontações: ao Nordeste, por
divisa seca, 71-72,166º45'01”, 122,99-m, confrontando com a Gleba-
3A1;ao  Sudeste,  por  divisa  seca,  72-80,256º35'49”,  7,95-m,
confrontando com área de doação para o prolongamento da rua Jairo
Gasparoto Lemos; ao Sudoeste,  por divisa seca,  80-79,  346º45'01”,
122,56-m, confrontando com área de doação do Condomínio Verdes
Campos;  ao  Noroeste,  por  divisa  seca,  79-71,  73º30'06”,  7,96-m,
confrontando com a Gleba 2. 
Art.2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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