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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 as seguintes Leis:

LEI COMPLEMENTAR N° 453, DE 16 DE JANEIRO DE 2020.
(Do Vereador Pedro Daneli)

Altera o §2º do art. 82 da Lei Complementar nº 230, de 7 de outubro de 2009, que dispõe
sobre o parcelamento do solo urbano no município de Passo Fundo.

Art.  1º  A presente  Lei  Complementar  tem  por  objetivo  alterar  o  §2º  do  art.  82  da  Lei
Complementar nº 230, de 7 de outubro de 2009, que dispõe sobre o parcelamento do solo
urbano no município de Passo Fundo.
Art. 2º Altera o §2º do artigo 82 da Lei Complementar nº 230, de 7 de outubro de 2009, que
passa a vigorar com a seguinte redação: 
Art.  82.  Os  condomínios  urbanísticos  deverão  ser  constituídos  em  consonância  com  o
disposto nesta lei.§1º [...]§2º Serão permitidos condomínios urbanísticos com área superior ao
previsto no §1º nas Zonas de Produção Urbana (ZPU), Zonas de Ocupação Extensiva (ZE),
Zonas  de  Proteção  dos  Recursos  Hídricos  (ZPRH),  Zonas  de  Proteção  da  Mata  Nativa
(ZPMN), Zona de Uso Especial (ZUE), Zona Residencial Um (ZR1) e Zonas Especias de
Interesse Social (ZEIS), estabelecidas conforme Lei Complementar nº 170, de 9 de outubro de
2006, mediante parecer favorável do órgão ou ente responsável pelo planejamento. (NR)§3º
[...] 
Art. 3º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação. 

LEI N°5.477, DE 15 DE JANEIRO DE 2020.
(Do Vereador Saul Spinelli)

INSTITUI O PROGRAMA DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS EM FAMÍLIA
ACOLHEDORA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

Art. 1º Fica instituído o Programa de Acolhimento Familiar Provisório de Idosos denominado
de  "SERVIÇO  DE  ACOLHIMENTO  EM  FAMÍLIA ACOLHEDORA PARA IDOSOS",
buscando assim atender o disposto no artigo 230 da Constituição Federal. 
Art. 2º São objetivos deste programa: 
I  -  garantir  aos  idosos,  inclusive  aqueles  com  limitações,  que  se  encontram
institucionalizados, o direito à convivência em ambiente familiar e comunitário; 
II - oferecer apoio às famílias de origem, favorecendo a sua reestruturação para o retorno dos
idosos aos seus lares, sempre que possível; 
III - contribuir na superação da situação vivida pelos idosos com menor grau de sofrimento e
perda, preparando-os para a reintegração familiar ou colocação em família substituta. 
Art. 3º O Serviço de Acolhimento em Família atenderá idosos em situação de dependência,
semidependência, além dos dotados de autonomia, que tenham seus direitos ameaçados ou
violados, vítimas de abuso econômico, violência física, psicológica, negligência, em situação
de  abandono  e  que  necessitem  de  proteção,  em  situação  de  acolhimento  ou  de
acompanhamento pela rede de proteção ao idoso. 
Parágrafo único. Os atendimentos aos idosos dependerão da disponibilidade de acolhimento
das famílias acolhedoras cadastradas. 
Art.  4º  Compete  à  rede  de  proteção  ao  idoso  determinar  o  acolhimento  familiar,
encaminhando o idoso para a inclusão no Programa Família Acolhedora. 
Art.  5º  Caberá  ao  Poder  Público  Municipal  a  gestão  do  referido  programa,  tendo  como
parceiros:
I - o Conselho Municipal dos Direitos dos Idosos - COMUI; 
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II - o Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS; 
III - o Grupo de Trabalho Permanente; 
IV - as Entidades cadastradas junto ao COMUI; 
V - as Secretarias Municipais de Saúde, de Educação e de Segurança Pública. 
Art. 6º O idoso cadastrado no Serviço receberá:
I - com absoluta prioridade, atendimento nas áreas de saúde, educação e assistência social,
através das políticas públicas existentes; 
II  -  acompanhamento  social,  psicológico  e  pedagógico  pelo  Serviço  de  Acolhimento  em
Família Acolhedora; 
III - estímulo à manutenção ou reformulação de vínculos afetivos com sua família de origem,
nos casos em que houver possibilidade; 
IV - permanência com familiares na mesma família acolhedora, sempre que possível. 
Art. 7º A inscrição das famílias interessadas em participar do Serviço Família Acolhedora será
gratuita, feita por meio do preenchimento de Ficha de Cadastro do Serviço, apresentando os
documentos abaixo indicados.: 
I - carteira de identidade; 
II - certidão de nascimento ou casamento; 
III - comprovante de residência; 
IV - certidão negativa de antecedentes criminais. 
Parágrafo  único.  Não  se  incluirá  no  Serviço  de  Acolhimento  pessoas  com  vínculo  de
parentesco com o idoso. 
Art.  8º  A família  acolhedora  prestará  o  serviço  sem  qualquer  vínculo  empregatício  ou
profissional com o órgão executor do Serviço.
Art. 9º Para participar do Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora os interessados
deverão preencher os seguintes requisitos: 
I - integrar a faixa etária de 21 a 65 anos, sem restrição de sexo e estado civil; 
II - comprovar a concordância de todos os membros da família; 
III - residir no Município de Passo Fundo; 
IV - ter disponibilidade de tempo e interesse em oferecer atenção e proteção aos idosos. 
Parágrafo único. Além dos requisitos constantes deste artigo será obrigatória a apresentação
de um parecer social e psicológico favorável. 
Art.  10º  As famílias  cadastradas  deverão  receber  acompanhamento  e  preparação contínua
voltados ao desempenho do seu papel, sobre responsabilidade compartilhada com a família
biológica, reunificação com os filhos ou famílias extensas, orientações sobre os objetivos do
serviço, sobre a diferenciação com a medida de adoção. Sobre a recepção, manutenção e o
desligamento dos idosos. 
Parágrafo único. A preparação das famílias cadastradas será feita através de:
I - orientação direta às famílias nas visitas domiciliares e entrevistas; 
II - participação nos encontros de estudo e troca de experiência com todas as famílias, com
abordagem  do  estudo  do  idoso,  questões  sociais  relativas  à  família  de  origem,  relações
intrafamiliares, papel da família acolhedora e outras questões pertinentes; 
III - participação em curso e eventos de formação.
Art. 11º O período de acolhimento em família acolhedora poderá ser de um ano prorrogável,
conforme avaliação técnica, por igual período, tendo em vista o caráter provisório da medida,
definido a partir do histórico de cada idoso. 
Art. 12º O encaminhamento do idoso deverá ocorrer mediante "Termo de Responsabilidade"
concedido à família acolhedora pela equipe técnica que acompanha o programa. 
Art. 13º A família acolhedora será previamente informada com relação a previsão de tempo de
acolhimento do idoso para o qual foi chamada a acolher. 
Art.  14º  A  família  acolhedora  tem  responsabilidade  familiar  pelos  idosos  acolhidos,
obrigando-se a: 
I - prestar assistência material, de saúde e moral ao idoso; 
II - participar do processo de preparação, formação e acompanhamento; 
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III  -  prestar  informações  sobre  a  situação  do  idoso  acolhido  aos  profissionais  que  estão
acompanhamento a situação; 
IV -  contribuir  na  preparação  do  idoso  para  o  retorno  à  família  de  origem,  sempre  sob
orientação técnica dos profissionais do Programa Família Acolhedora; 
V  -  proceder  à  desistência  formal  do  acolhimento,  nos  casos  de  inadaptação,
responsabilizando-se pelos cuidados do idoso acolhido até novo encaminhamento, o qual será
indicado pela equipe técnica. 
§ 1º A transferência para outra família deverá ser feita de maneira gradativa e com o devido
acompanhamento técnico de profissionais capacitados para esse fim. 
Art.  15º  A manutenção  do  Serviço  de  Acolhimento  em  Família  Acolhedora  deverá  ser
subsidiada através de recursos financeiros do Município de Passo Fundo, mediante dotação
orçamentária, bem como de recursos oriundos do Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos -
FUMUI e recursos do Estado e da União, conforme regulamentação do Poder Executivo. 
Art. 16º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 17º O Poder Executivo Municipal, dentro da competência conferida constitucionalmente,
regulamentará a presente Lei, se entender necessário 

LEI N° 5.478, DE 16 DE JANEIRO DE 2020.
(Do Vereador Pedro Daneli)

Altera a ementa e os arts. 1º e 2º da Lei nº 5.187, de 15 de janeiro de 2016, que dispõe
sobre a prioridade de matrícula de educando com deficiência locomotora em escola

pública da rede municipal de ensino mais próxima a sua residência. 
Art. 1º A Ementa da Lei nº 5.187, de 15 de janeiro de 2016 passa a ter a seguinte redação  
EMENTA: "Dispõe sobre a Prioridade de Matrícula ao Educando Portador de qualquer tipo de
Necessidade Especial com limitação de ordem motora ou mental, em Escola Pública da Rede
Municipal de Ensino, inclusive de Educação Infantil, mais próxima a sua residência."
Art. 2º O Art. 1º da Lei nº 5.187, de 15 de janeiro de 2016 passa a ter a seguinte redação:
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a prioridade de matrícula ao educando portador de qualquer tipo
de necessidade especial com limitação de ordem física ou mental, em Escola Pública da Rede
Municipal de Ensino, inclusive de Educação Infantil, mais próxima a sua residência.
Art. 3º O Art. 2º da Lei nº 5.187, de 15 de janeiro de 2016 passa a ter a seguinte redação:
Art. 2º O educando portador de qualquer tipo de necessidade especial com limitação de ordem
física  ou  mental,  tem prioridade  de  matrícula  em Escola  Pública  da  Rede  Municipal  de
Ensino, inclusive de Educação Infantil, mais próxima a sua residência. 
Art.4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação

DECRETO Nº 10/2020
TERMO DE VERIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO
EMPREENDIMENTO URBANÍSTICO DENOMINADO CONDOMÍNIO CONJUGADO À
EDIFICAÇÃO  RESIDENCIAL  MANACÁ,  DE  PROPRIEDADE  DE  CONSTRUTORA
PRIORI LTDA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

EDITAL Nº 03/2020
O  PREFEITO  DE  PASSO  FUNDO,  no  uso  de  suas  atribuições  legais,  considerando  o
constante do Processo nº 2018/31597, TORNA PÚBLICA a rescisão do contrato por tempo
determinado,  a  contar  de  31  de  outubro  de  2019,  do  contratado  EDERSON  THIAGO
GONÇALVES LEITE, matrícula 5408, em virtude de abandono de cargo, na forma do artigo
193 da Lei Complementar n° 209/2008, recepcionada pela Lei Municipal n° 5.135/2015 e
pela cláusula nona do contrato firmado entre as partes.

COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
– NÚCLEO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Em cumprimento ao disposto no Art.  37 da Lei Federal 6.437/77 o Núcleo de Vigilância
Sanitária,  da Coordenadoria  de Vigilância  em Saúde,  torna público  a  seguinte  DECISÃO
FINAL em Processo Administrativo Sanitário, registrada na data de 18 de Dezembro de 2019.
Autuado: CUBA RESTAURANTE E SUSHI
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Data da Autuação: 27 de Novembro de 2019
CNPJ ou CPF: 33.426.787/0001-07
Localidade: Rua Fagundes dos Reis, 231 Sala 05
Processo Nº: 2019/39772
Data Decisão: 18 de Dezembro de 2019
Dispositivos  legais  transgredidos  e  tipificação  da  infração:   LEI  FEDERAL  6.437/77,
ARTIGO 10, inciso   XXIXI.
Decisão Final: IMPUGNAÇÃO 

Luciano Palma de Azevedo – Prefeito de Passo Fundo
Eliana Fátima De Zorzi- Sec. de Administração Substituta – Port. 2575/19.
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