
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO
LEI COMPLEMENTAR N° 461, DE 26 DE AGOSTO DE 2020.

(Do Poder Executivo Municipal)
ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI COMPLEMENTAR N.º445, DE 14
DE MAIO DE 2019, QUE ALTERA DISPOSITIVOS E A PLANTA DE

VALORES GENÉRICOS, E ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI
COMPLEMENTAR N.º 195, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2007, QUE

DISPÕE SOBRE O IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E
TERRITORIAL URBANA DO 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 Esta Lei altera dispositivos das Leis Complementares nº 445, de 14 de
maio de 2019, e nº 195, de 27 de dezembro de 2007.
Art.2º O artigo 3º da Lei Complementar nº 445, de 14 de maio de 2019, passa
a vigorar com a seguinte redação:
Art. 3º A alteração prevista no artigo 2º desta Lei, prevendo novos valores
para o metro quadrado dos terrenos, visto a defasagem da PVG, para efeitos
de base de cálculo do IPTU, aplica-se o novo valor venal do terreno, tanto das
unidades prediais como das unidades territoriais.
Parágrafo  único.  A  aplicação  integral  da  Planta  de  Valores  Genéricos,
constante no anexo II da Lei Complementar 195, de 27 de dezembro de 2007,
ocorrerá no prazo de 08 (oito) anos, da seguinte forma:
I - aos terrenos, que no ano de 2019 o valor venal base do IPTU lançado for
superior ao novo valor apurado, após a aplicação da nova Planta de Valores
Genéricos, para fins de base de cálculo será considerado o novo valor venal
determinado nesta Lei;
II - aos terrenos, que no ano de 2019, o valor venal base do IPTU lançado for
igual  ou  inferior  ao  novo  valor  venal  apurado,  após  a  aplicação  da  nova
Planta de Valores Genéricos será aplicado um redutor de 60% (sessenta por
cento) no novo valor venal do terreno, sendo que:
a) para os terrenos que, após a aplicação do redutor previsto neste inciso,
ficarem  com  o  valor  venal  do  IPTU  calculado  acima  desse  limite,  será
lançado o mesmo valor de IPTU do ano de 2019;
b) para os terrenos que, após a aplicação do redutor previsto neste inciso,
ficarem  com  o  valor  venal  do  IPTU  calculado  abaixo  desse  limite,  será
aplicado o acréscimo até o valor de 40% (quarenta por cento) da nova PVG,
nas seguintes condições:
b.1) para valores de IPTU com acréscimo de até 35,07 UFM`s em relação ao
IPTU lançado em 2019, tomando como base os 40% (quarenta por cento) do
novo  valor  da  PVG,  o  lançamento  será  de  forma  integral,  a  contar  do
exercício financeiro de 2020;
b.2) para valores de IPTU com acréscimo entre 35,07 e 70,14 UFM`s em
relação ao IPTU lançado em 2019, o valor a ser lançado a contar do ano de
2020 se limitará ao valor do IPTU de 2019 mais o acréscimo de 35,07 UFM`s
e, somente,  no ano de 2028 o valor do IPTU será lançado de forma integral;
b.3) para valores de IPTU com acréscimo superior a 70,14UFM`s em relação
ao IPTU lançado em 2019, a contar do ano de 2020  será lançado o valor do
IPTU de 2019 mais a metade do acréscimo e, somente, no ano de 2028 será
lançado o valor integral. 
Art.3º O art. 9º da Lei Complementar nº 445, de 14 de maio de 2019, passa a
vigorar com a seguinte redação:
Art.9º A Planta de Valores Genéricos deverá ser revista a cada 10 (dez) anos,
a contar da publicação da presente Lei. 
Art.4º  O  inciso  II  do  artigo  3º  da  Lei  Complementar  nº  195,  de  27  de
dezembro de 2007, passa a vigorar acrescido da alínea “f”, com a seguinte
redação:
Art.3º (…)
II- (…)
f) para os terrenos e as glebas urbanas que possuírem Área de Preservação
Permanente  -  APP será  desconsiderada  da  base  de  cálculo   do  IPTU  a



metragem em APP, desde que esteja devidamente registrada na matrícula do
imóvel e mantidas as características da referida área.
Art.5º O inciso III do Art.3º da Lei Complementar nº 195, de 27 de dezembro
de 2007, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 3º (…)
III – nas situações abaixo discriminadas, o valor venal será o resultado da
multiplicação de sua área total  por  40% (quarenta  por cento)  do valor  do
metro quadrado fixado para a principal via com a qual enteste:
a) para a gleba urbana;
b) para os terrenos baldios que tenham área superficial igual ou superior a
10.000 m² (dez mil metros quadrados).
Art.6º O art.3º da Lei Complementar nº 195, de 27 de dezembro de 2007,
passa a vigorar acrescido dos §§1º e 2º, com a seguinte redação:
Art.3º (…)
§1º Para a apuração da metragem prevista na alínea “b” do inciso III deste
artigo deverá ser observado a área resultante da aplicação da alínea “f” do
inciso II deste artigo e não se aplicando a redução prevista nas alíneas “b” e
“c” ambos do inciso II deste artigo.
§2º  Para efeitos desta Lei considera-se Área de Preservação Permanente -
APP a  área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função
ambiental  de  preservar  os  recursos  hídricos,  a  paisagem,  a  estabilidade
geológica  e  a  biodiversidade,  facilitar  o  fluxo  gênico  de  fauna  e  flora,
proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas, bem como
as demais áreas definidas na Lei Federal n.º 12.651, de 25 de maio de 2012.
Art.7º A alínea “b” do inciso II artigo 13 da Lei Complementar nº 195, de 27
de dezembro de 2007, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art.13. (…)
II – para imóvel não construído ou baldio:
(…)
b) 3% (três  por  cento)  para  os  imóveis  situados em qualquer  localização,
exceto os casos previstos na alínea anterior.
Art.8º O art.13 da Lei Complementar nº 195, de 27 de dezembro de 2007,
passa a vigorar acrescido do §4º com a seguinte redação:
Art.13.(…)
§4º Ao imóvel não construído ou baldio que possua muro regular e passeio
terá uma redução de 0,5% na alíquota prevista na alínea  “b” deste artigo.

Art.9º  Fica  revogada  a  alínea  “c”  do  inciso  II  do  artigo  13  da  Lei
Complementar nº 195, de 27 de dezembro de 2007.
Art.10. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo seus efeitos a contar de 1º de janeiro de 2021.

LEI N° 5.499, DE 24 DE AGOSTO DE 2020.
(Do Poder Executivo Municipal)

RENUMERA PARÁGRAFO ÚNICO E ACRESCE O §2° AO ARTIGO
6° DA LEI MUNICIPAL N° 5.111 DE 07 DE JANEIRO DE 2015, QUE

AUTORIZA O MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO A DOAR BENS
IMÓVEIS PÚBLICOS A EMPRESAS PRIVADAS QUE ATUAM NO

SETOR INDUSTRIAL, LOGÍSTICO E DISTRIBUIÇÃO DE
PRODUTOS E MATERIAIS, 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 – Fica renumerado o parágrafo único do artigo 6° da Lei Municipal n°
5.111, de 7 de janeiro de 2015, que passa a ser § 1°, e acrescenta o § 2° ao
mesmo artigo com a seguinte redação: 
Art. 6º […]
§1° [...]
§2°  A  cláusula  de  inalienabilidade,  prevista  no  parágrafo  anterior  fica
suspensa exclusivamente para garantia perante instituições financeiras, para
obtenção  de  financiamento  necessário  à  implementação,  ampliação  ou
fomento da atividade empresarial. 



Art. 2º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
DECRETO Nº 126/2020

DISPÕE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO DO PROGRAMA ADOTE UM
PONTO DE ÔNIBUS, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL N° 5.402, DE
18 DE JANEIRO DE 2019.

DECRETO Nº 131/2020
DISPÕE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO SOBRE A CONSERVAÇÃO E
LIMPEZA DE TERRENOS PARTICULARES NO MUNICÍPIO DE PASSO
FUNDO  INSTITUÍDA PELA LEI  MUNICIPAL  N.º  5.347,  DE  31  DE
AGOSTO DE 2018 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PORTARIAS
1094 – Designa Elisete Medianeira Denardi Lorensi, para FGS-3, SECRINT,
por 180 dias a/c 03/08/2020, em substituição a titular em licença gestante.
1096 – Desaverba da ficha func. de Idite Terezinha Demartini  o tempo de
serviço privado de 01A, 10M e 10D, e altera a port. 1605/14 para que conste
o tempo de 09A, 03M e 12D.
1100 – Retifica portaria 2525/19, qto ao periodo aquisitivo de Maria Teresa
Dal  Moro  Angoleri,  onde  se  lê  "08/04/2002  –  20/02/2008",  leia-se:
"20/02/2008 - 24/02/2013".
1125 – Concede Licença Adotante a servidora.
1126 – Concede Licença Saúde a servidores.
1127 – Prorroga Licença Saúde de servidores.
1128 – Concede Licença Motivo doenta pessoa da família a servidores.
1129 – Prorroga a licença por motivo doença pessoa da família de servidores.
1134 – Designa Maria Paula Dall Agnol Sonaglio para FGS-2, SME, por 90
das a/c 15/08/2020, em substituição à titular em licença.
1135 – Designa Ruberson Stieven para exercer o cargo de Sec. De Segurança
Pública, por 14 dias, a/c 10/08/2020, em substituição ao titular em licença
saúde.
1136 – Averba na fcha fucnional  de Tamara Danielle Pereira Machado, o
tempo de serviço público de 04A, 02M e 11D.
1147 – Concede gratificação mensal a professores de educação infantil e de
anos iniciais.
1148 – Retifica portaria 1360/18, qto ao periodo aquisitivo de Maria izolde de
Aquino dos Santos, onde se lê "período inicial – 07/01/2004, período final –
30/06/2009",  leia-se:  "  período  inicial  –  30/06/2009,  período  final  –
30/06/2014".
1153 – Convoca professores para prestar regime especial.
1154 – Revoga convocação de regime especial de professores.
1141,  1142,  1143,  1157,  1158,  1159  –  Concede  licença  para  concorrer  a
mandato eletivo, de 15/08/2020 a 15/11/2020 a Ana Paula Pedroso, Servio
Vieira  da  Costa,  Nara  Isar  Vidal  Menegatti,  Nubia  Cristina  Paz  Ferreira,
Clarice Freu, Fabio Lineu Comim, 
1167 – Incopora Fg aos venc.  De Juliana Barbosa Riffel  no percentual de
100% sobre FGS-3, a/c 16/07/2020.
1185  –  Prorroga  por  90  dias  o  prazo  para  conclusão  dos  trabalhos  da
Comissão de PAD, ref. Ao processo instaurado pela Portaria 1576/2019.
1186 – Revoga FG de Eduardo da Costa Matze, FG-1, STSG, e designa Paulo
Cesar da Silva dos Santos, a/c 24/08/2020.

ERRATA
Na publicação do dia 17/07/2020, de Portarias, onde se lê: “964 – Concede
Ad.  Perculosidade a agentes  de trânsito,  de 01/07/20 a 31/08/20”,  leia-se:
“1067 –  Concede  ad.  Perculosidade  a  agentes  de  trânsito,  de  01/07/20  a
31/08/20”.

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


