
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO
LEI N° 5.519, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020.

(Do Poder Executivo Municipal)
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CELEBRAR CONTRATO DE
CONCESSÃO DE USO DE BEM IMÓVEL PÚBLICO COM MERLIN

ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA.
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 Autoriza o Município de Passo Fundo a celebrar contrato de concessão
de  uso  com a  empresa  Merlin  Estruturas  Metálicas  Ltda.,  de  um terreno
urbano público, com área superficial de 5.000,00 m², registrado na matrícula
n.º 82.900 do Livro nº 2 - Registro Geral do Ofício de Registro de Imóveis de
Passo Fundo/RS, situado no Bairro Valinhos, nesta cidade.
Parágrafo único.  O prazo de concessão de uso será de 15 (quinze) anos e
vincula-se à finalidade específica de ampliação da sede da empresa localizada
no imóvel lindeiro registrado na matrícula nº. 82.899 do Livro nº 2 – Registro
Geral do Ofício de Registro de Imóveis de Passo Fundo/RS.
Art.  2º  Fica  vedada  à  empresa  a  prática  de  alienação,  doação,  locação,
arrendamento,  cedência  de uso ou dação em comodato  da  área  objeto  da
concessão de uso.
Art. 3º Fica estabelecido o prazo de 06 (seis) meses para início das obras e de
02 (dois) anos para que se conclua o projeto de implantação da empresa, a
contar da publicação da presente Lei. 
Art. 4º Em caso de destinação diversa ao preceituado na presente Lei e em
caso de descumprimento dos prazos para início e conclusão da implantação
da empresa, o imóvel reverterá automaticamente ao poder concedente, sem
qualquer  direito  a  indenizações  pelas  benfeitorias  realizadas  pela
concessionária.
Art. 5º Fica dispensada de concorrência pública, a presente concessão de uso,
em vista  do permissivo  do §1º,  in  fine,  do artigo 55 da Lei  Orgânica do
Município, dado relevante interesse público em questão.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PORTARIAS
1630 – Averba na ficha func. de Vera Lucia de Quadros Silveira o tempo de
serviço privado de 14A, 01M e 02D.
1636 a 1638 – Aut. Viagem: Alaer Miranda, a Porto Alegre, levar amostras de
sangue; Gilson de Lima Teixeira, a Porto Alegre, levar paciente; Jeronimo
Eleodoro Vieira, a Marau, levar paciente.
1641  –  Prorroga  designação  de  Elisete  Medianeira  Denardi  Lorensi  para
FGS-3,  na SEMCAS, por mais  90 dias  a/c  30/01/2021, em substituição a
titular em gozo de LP.
1644 – Averba na ficha func. De Edemar da Silva o tempo de serviço público
de 05A, 09M e 11D.
1645 – Concede 3 meses de Lic. interesse a Sibele Fiori, a/c 27/11/2020.
1646 a 1653 – Aut. Viagem: Alaer Miranda, a Porto Alegre, levar amostras de
sangue; Sergio Vieira da Costa, a Porto Alegre, levar paciente; Jose Vilmar
Borges,  Renan  Volmir  de  Bortoli,  a  Porto  Alegre,  levar  paciente;  Gilvan
Marino S. Battisti, a Porto Alegre, levar paciente; Renan Volmir de Bortoli, a
Ijui,  levar  paciente;  Claudemir  Rogerio Lodi  Vicari,  a  Porto Alegre,  levar
paciente;  Marcio Ferrão,  a  Porto Alegre,  levar  paciente;  Alaer  Miranda,  a
Porto Alegre, levar amostras de sangue.
1654  –  Nomeia  CC:  Daniela  Moraes  dos  Santos,  CC-6,  Gab.  Vice,  a/c
15/12/2020.
1655 – Exonera, a pedido, Marciele Antunes da Silva, a/c 10/12/2020.
1661 – Exonera CC’s a/c 16/12/2020: Fernando Carlos Bicca,  CC-6,  35h,
SME; Edison Armando de Franco Nunes, CCD-3, Gab, Sergio Loureiro da
Silva,  CC-4,  Gab.  Vice;  Jose  Carlos  Arruda,  CCD-1,  Seplan;  Edinilson
Luciano Antunes do Nascimento, CCD-2, Secrint; Neilon de Ramos Souza,
CCD-2, Gab. Vice.
1662 – Revoga FG’s a/c 11/12/2020: Irani Nascimento, FG-1, SMO; Marcia
Cristina Leida dos Santos, FGS-3, SME; Gilvane de Camargo Ramos, FG-1,
STSG; Rodrigo de Carvalho Pacheco, FG-1, SEAD.
1663 – Altera CCs a/c 16/12/2020: Tania Mara Carraro, CCD-1, Gab Vice
passa a CCD-2, Gab Vice; Glauber Lemos Vieira, CC-6, 17,5h passa a CC-6,



35h, GAB. Nomeia CC: Ermides Terezinha de Grandi da Silva, CCD-1, Gab
Vice, a/c 16/12/2020.
1664 – Exonera CC: Candida Elisani Melo Bertoncelo, CCD-2, Gab. Vice,
a/c 16/12/2020.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 003/2020
A Secretaria  Municipal  de  Transportes  e  Serviços  Gerais,  no uso  de suas
atribuições conferidas e tendo em vista a Lei n.º 5.347, de 31 de agosto de
2018, que dispõe sobre a conservação e limpeza de terrenos particulares no
Município  de Passo  Fundo e  dá outras  providências,  em cumprimento  ao
disposto no artigo 3º, III, do mesmo diploma legal, faz saber a todos quanto
virem o presente edital, ou dele tiverem conhecimento, que, por se encontrar
em lugar incerto e não sabido, fica notificado o Sr. VALDOMIRO TERRES
PORTELLA, CPF n.º 132.115.790-87, proprietário do terreno localizado na
Rua São Mateus, n.º 632, no Bairro São Luiz Gonzaga, na cidade de Passo
Fundo, para, no prazo de 5 dias, contados da publicação desta notificação,
promover a limpeza do referido imóvel, sob pena de aplicação de multa e
demais sanções cabíveis, nos termos legais.

EDITAL Nº 86/2020
ALTERA O EDITAL 73/2020, QUE DISPÕE SOBRE O INGRESSO NA
EDUCAÇÃO INFANTIL NAS ETAPAS PRÉ-ESCOLA I E II, 1º ANO

DO ENSINO FUNDAMENTAL, REMATRÍCULAS E
TRANSFERÊNCIAS NO ENSINO FUNDAMENTAL E

TRANSFERÊNCIAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO DE PASSO FUNDO PARA O ANO LETIVO

DE 2021.
A Secretaria  Municipal  de  Educação  no  uso  de  suas  atribuições  legais,
considerando as disposições constantes do Edital 073/2020 para ingresso na
educação infantil nas etapas Pré-Escola I e II, 1º Ano do ensino fundamental,
rematrículas e transferências na educação infantil  e ensino fundamental da
Rede Municipal de Ensino de Passo Fundo para o ano letivo de 2021, bem
como,  Considerando  que  a  saúde  é  direito  de  todos  e  dever  do  Estado,
garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do
risco  de  doença  e  de  outros  agravos;  Considerando  a  Declaração  de
Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional pela Organização
Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção
Humana pelo novo coronavírus; Considerando a Lei Federal nº 13.979, de 06
de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da
emergência  de  saúde  pública  de  importância  internacional  decorrente  do
coronavírus responsável pelo surto de 2019 e em curso no Brasil no ano de
2020, seus Decretos, Portarias e Resolução correspondentes;  Considerando
que  a  situação  demanda  o  emprego  urgente  de  medidas  de  prevenção,
controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de
evitar a disseminação da doença no Município de Passo Fundo; Considerando
a  necessidade  da  organização  do  serviço  público  mediante  a  redução  de
contato direto com o público, bem como evitando aglomerações, assim como,
a necessidade de preservação dos servidores públicos, desde que não afete os
serviços essenciais; Considerando a avaliação do cenário epidemiológico no
Brasil e no Estado do Rio Grande do Sul e em cidades próximas em relação à
infecção pelo  vírus  COVID-19,  bem como a  identificação  de transmissão
comunitária em franca expansão na região sul do Estado, situação que pode
vir a ser identificada em Passo Fundo a qualquer momento, e que culmina na
necessidade  de  restrição  drástica  da  circulação  de  pessoas,  abertura  de
estabelecimentos e locais de circulação pública; Considerando a necessidade
de  implementação  de  medidas  eficientes  para  evitar  a  disseminação  do
contágio pelo novo coronavírus (COVID-19), a partir da convicção de que o
isolamento social  é a principal medida a ser adotada para a prevenção da
doença; Considerando que o isolamento social é entendido como a principal
estratégia  de  proteção  e  prevenção  para  a  transmissão  do  COVID-19;
Considerando que a questão envolvendo a pandemia da COVID-19, retirou
do eixo da normalidade todas as ações administrativas e as relações jurídicas
que o Município mantém com seus colaboradores;  Considerando que essa
situação superveniente e inesperada, exigiu do Município a adoção de uma
série  de  medidas  voltadas  a  prevenir  a  disseminação  do  vírus,  através  da
implementação de medidas restritivas e de isolamento social; FAZ SABER:
1. Ficam alteradas as seguintes disposições do Edital nº 73/2020:



1.1 A divulgação da designação prevista, nos termos do item 3.2.2 do Edital
nº 073/2020, para ocorrer no dia 14 de dezembro de 2020, fica transferida
para o dia 18 de dezembro de 2020.
1.2 O processo de matrícula previsto, nos termos do item 3.3 do Edital nº
073/2020, para ocorrer de 15 a 21 de dezembro de 2020, fica transferido para
o período de 08 a 12 de fevereiro de 2021. 
1.3 Caso os pais ou responsáveis não compareçam à escola até o dia 12 de
fevereiro de 2021 para efetivar a matrícula, a vaga será destinada para outra
criança.
1.4 As demais disposições constantes do Edital nº 073/2020 – Ingresso na
educação infantil nas etapas Pré-Escola I e II, 1º Ano do ensino fundamental,
rematrículas e transferências na educação infantil  e ensino fundamental da
Rede Municipal de Ensino para o ano letivo de 2021 – estão mantidas na
íntegra.
1.5  Os  casos  omissos  serão  resolvidos  pela  Secretaria  Municipal  de
Educação.

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