
EDITAL N° 76/2017
EDITAL DE SELEÇÃO DE SHOWS MUSICAIS

PROJETO MÚSICA NA PRAÇA 2018
O  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  PASSO  FUNDO,  no  uso  de  suas
atribuições legais, faz saber que realizará seleção de propostas voltadas ao
fomento da difusão artística das várias tendências na área da música, para
apresentação no PROJETO MÚSICA NA PRAÇA 2018. A seleção reger-
se-á de acordo com as Instruções Especiais estabelecidas neste Edital.
1 - DO OBJETO:
1.1 – Selecionar propostas de apresentações musicais que ocorrerão nas
praças  da  cidade  de  Passo  Fundo,  no  projeto  chamado  MÚSICA  NA
PRAÇA 2018. O projeto será realizado em 15 dias definidos, com duas
apresentações  por  dia  -  estimadas  em  60  minutos  cada  uma.  A
apresentação  será  composto  por  02  (dois)  músicos,  conforme  a  sua
respectiva inscrição. O projeto será realizado no período de 02 de fevereiro
de 2018 a 11 de março de 2018.
1.1.1 - Fevereiro 2018 – 20 shows / dois por evento / 10 eventos
Dias 02 e 03 e 04 de Fevereiro
Dias 09 e 10 de Fevereiro
Dias 17 e 18 de Fevereiro
Dias 23, 24 e 25 de Fevereiro
1.1.2 - Março– 2018 – 10 shows / dois por evento / 5 eventos 
Dias 03 e 04 de março
Dias 09, 10 e 11 de março
2 - DAS INSCRIÇÕES
2.1 - As inscrições estarão abertas entre aos dias 10 de janeiro a 20 de
janeiro de 2018 para os artistas interessados em participar da programação
do “PROJETO MÚSICA NA PRAÇA 2018 - 4°Edição do Município de
Passo Fundo.
2.2 - As propostas serão avaliadas nos dias 22 e 23 de janeiro de 2018 pela
Comissão de Avaliação, que será composta por 03 (três) membros, sendo 2
indicados  pela  Setorial  de  Música  do  CONSELHO  MUNICIPAL  DE
POLÍTICAS CULTURAIS (CMPC), e 01 representante da Secretaria de
Cultura de Passo Fundo, publicando-se o resultado em 26 de janeiro de
2018 no site da Prefeitura Municipal de Passo Fundo.
2.3  -  Poderão  se  inscrever  neste  edital,  músicos  passo-fundenses  com
residência comprovada ou naturais de Passo Fundo.
2.4 - Não serão permitidas apresentações do tipo playback.
2.5 - As inscrições serão aceitas mediante o preenchimento da Ficha de
Inscrição  disponível  no  anexo  deste  edital  ou  no  site
www.pmpf.rs.gov.br /aba Secretaria de Cultura/ Editais, e deverá conter:
2.5.1 - Obrigatoriamente, breve currículo do músico ou do grupo musical;
2.5.2 - Obrigatoriamente, arquivo em áudio ou vídeo, mesmo que amador,
contendo ao menos de 01 (uma) música;
2.5.3  -  Obrigatoriamente  indicação  do  CNPJ  da  Nota  Fiscal  do
representante legal do artista.
2.5.4  -  Facultativamente,  apresentar  clippings,  reportagens  e  críticas
publicadas sobre o músico/grupo.
3 - CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
3.1 - Critérios e pontuações de seleção:

Critérios de
Seleção

Metodologia de Pontuação Pontuação
Máxima por

item

3.1.1 Quanto ao 
Repertório

3.1.1.1 - 100% de composições 
próprias – 30 pontos
3.1.1.2 - 70% de composições próprias
e 30% cover – 25 pontos
3.1.1.3 - 50% de composições próprias
e 50% cover – 20 pontos
3.1.1.4 -Nenhuma composição própria  
(todas cover) – 15 pontos

30

3.1.2
Música 
Instrumenta
l

Projeto que apresentar repertório 100%
instrumental. 

10



3.1.3
Material 
apresentad
o

- Citação dos autores das obras, datas 
de composição relise 10 pontos
- Relato sobre o estilo executado, 
referências de influencia no projeto – 5 
pontos
- Relato sobre os instrumentos usados 
e sua história dentro da música – 5 
pontos

20

3.1.4 Currículo

- Experiência do artista na música, 
datas comprovadas com cds, jornais, 
publicações – 5 pontos
- Formação do artista – se acadêmica 
com diplomação, certificados – 5 
pontos 
- Fotos em boa qualidade para 
divulgação – 5 pontos
- Videos em boa qualidade para 
divulgação - 5 pontos
- Site oficial do artista ou outra forma 
eletrônica de divulgação – 5 pontos
- Participação em festivais ou eventos 
– 5 pontos

30

3.1.5 Cd ou DVD
Apresentar cd ou dvd de ao menos 1 
dos artistas da dupla – 10 pontos.

10

Pontuação Máxima Global 100

3.2 – O não atendimento a um dos Critérios de Seleção acarretará 0 (zero)
de pontuação, não ocorrendo, assim a pontuação. Essa ausência de pontos
não causa – de forma alguma – a eliminação do processo de seleção.
3.3 – No caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate será
feito  com  base  na  maior  pontuação  obtida  no  critério  de  julgamento
3.1.1.1,  considerando  ainda,  projetos  com  a  mesma  sonoridade  e
característica.
3.4  –  No  dia  seguinte  a  divulgação  dos  selecionados  poderá  ser
apresentado  recurso  quanto  a  pontuação  alcançada.  Os  recursos  serão
analisados pela Comissão que tem soberania quanto a sua decisão.
3.5 – a apresentação do projeto será levada em conta como interesse e
profissionalismo do artista.
3.6 – A Secretaria de Cultura ficará a disposição, a partir do lançamento do
edital, para esclarecer dúvidas e auxiliar os artistas através dos seguintes
contatos:
Telefone (54) 3312 1426
E-mail cultura@pmpf.rs.gov.br
3.7 – Cada músico poderá se inscrever em apenas um Projeto. Em caso de
mais  de  uma  inscrição  do  mesmo  músico,  será  considerada  apenas  a
primeira entregue.
3.8 - As decisões da Comissão de Avaliação são autônomas e soberanas.
4 - DOS RESULTADOS
4.1 - A divulgação do resultado da seleção dos aprovados do PROJETO
MÚSICA NA PRAÇA será realizada no dia 26 de janeiro de 2018, no site
da Prefeitura de Passo Fundo.
5 – DOS LOCAIS PREVISTOS PARA A APRESENTAÇAO
5.1 - Parque da Gare
5.2 - Praça Almirante Tamandaré
5.3 - Praça Capitão Jovino (Sta Terezinha)
5.4 - Praça Marechal Floriano
5.5 - Praça Antonino Xavier (do HC)
5.6 - Parque Linear do Sétimo Céu
5.2. Essas praças inicialmente previstas podem sofrer alteração.
6 - DA DIVULGAÇÃO DO PROJETO E DIREITOS DE IMAGEM E
VOZ
6.1 - Os artistas e os grupos selecionados autorizam, a título gratuito, o uso
de suas imagens e sons,  para  divulgação institucional do Município de
Passo Fundo, em todo território nacional e no exterior, em todas as suas



modalidades  e,  em  destaque,  das  seguintes  formas:  outdoor;  busdoor;
folhetos  em  geral  (encartes,  mala  direta,  catálogo  etc.);  folder  de
apresentação; anúncios em revistas e jornais em geral; homepage; cartazes;
back-light;  mídia  eletrônica  (painéis,  vídeo-tapes,  televisão,  cinema,
rádio), dentre outros, por prazo indeterminado.
7 – DO PAGAMENTO
7.1  -  Os  shows  selecionados  a  partir  deste  Edital  receberão  por
apresentação um valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), sendo R$ 300,00
(trezentos reais) para cada músico, mediante a apresentação da Nota Fiscal
emitida após a realização. Destacando-se que pode ocorrer a incidência ou
retenção da carga tributária referente a inscrição fiscal do CNPJ.
7.2  –  A  emissão  da  Nota  Fiscal  e  o  depósito  dos  valores  poderá  ser
realizado de forma individual, para a dupla ou para produtor cultural cujo
CNPJ  conforme  critério  desejado  e  indicado  pelo  músico  na  ficha  de
inscrição.
7.3  –  As  despesas  decorrentes  do  presente  Edital  serão  lançadas  pela
Administração  Pública  na  funcional  programática  -  Apoiar  Atividades
Relacionadas a Cultura – Dotação 2018/271659; 3.3.5.0.41.0.00.00.00 do
orçamento vigente para 2018.
8 - OBRIGAÇÕES CONTRAPARTIDA
8.1 - Os artistas selecionados se comprometem a realizar as apresentações,
objeto deste edital, conforme calendário definido pela Prefeitura de Passo
Fundo  e  Associação  Passo-Fundense  de  Músicos  e  Compositores,  sob
pena de não poderem participar de outras  seleções dessa natureza pelo
período de 01 (um) ano.
8.2 - O artista selecionado se compromete a executar em conjunto com o
Município de Passo Fundo e APMC ações que promovam o show.
9 - CRONOGRAMA
9.1 – Destaca-se  que todas as  informações serão divulgadas  no site  da
Prefeitura Municipal de Passo Fundo – Secretaria de Cultura – Editais da
Cultura:

INÍCIO TÉRM.

Lançamento do 
Edital

Publicação de edital com ampla 
divulgação, prevendo a forma de 
realização do evento, período e 
critérios para inscrições.

10/10/18 10/10/18

Comissão 
Julgadora

Publicação da Comissão indicada 
pela Setorial de Música

10/01/18 20/01/18

Inscrições Abertura do período de inscrições 10/01/18 20/01/18

Seleção das 
propostas

Análise das propostas 22/01/18 23/01/18

Selecionados
Divulgação das propostas e 
artistas selecionados 

24/01/18 26/01/18

Recursos
Prazo para apresentação de 
recurso

27/02/18 27/02/18

Apresentações
Execução das apresentações 
selecionadas 

02/02/18 11/03/18

10 - DISPOSIÇÕES FINAIS
10.1  -  O  envio  das  propostas  implica  na  total  anuência  às  condições
estabelecidas neste Edital.
10.2 - Ao serem selecionados pelo projeto, os artistas autorizam, a título
gratuito, o Município de Passo Fundo a utilizar em peças de divulgação do
projeto: fichas técnicas, fotografia e áudio dos materiais de inscrição e dos
shows.
10.3  -  Os  equipamentos  técnicos  utilizados  pelos  artistas  para  suas
apresentações  que  não  constem na  lista  de  sonorização  disponibilizado
pela empresa de sonorização contratada pelo Município de Passo Fundo
são de única e exclusiva responsabilidade dos próprios artistas.
10.4 -  Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria de Cultura de
Passo Fundo.
10.5  -  Demais  informações  poderão  ser  obtidas  pelo  e-mail
cultura@pmpf.rs.gov.br ou no fone 54 3312 1426.



LEI N° 5.303, DE 03 DE JANEIRO DE 2018.
(Do Vereador Cláudio Luiz Rufa Soldá)

OBRIGA OS ESTABELECIMENTOS QUE COMERCIALIZAM
BEBIDAS ALCOOLICAS PARA CONSUMO EXTERNO A

AFIXAREM PLACA INFORMATIVA REFERENTE A
PROIBIÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 5.240/2017 E DA 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 - Os estabelecimentos que comercializam bebidas alcoólicas para
consumo externo, ficam obrigados a fixarem em lugar visível e de forma
legível, placa informativa contendo a seguinte frase: "Proibido o consumo
de bebidas alcoólicas em locais públicos. Lei Municipal nº 5.240, de 10 de
janeiro de 2017."
Art.  2º  -  O  não  Cumprimento  ao  disposto  nesta  lei  sujeitará  o
estabelecimento, as seguintes penalidades:
I -  Na  primeira  autuação,  multa  de  100  (cem)  Unidades Fiscal
Municipal (UFM);
II -  No caso de reincidência,  multa  de 200 (duzentos) Unidades
Fiscal Municipal (UFM);
Art. 3º - Esta lei entra em vigor 60 (sessenta) dias após a sua publicação.

LEI N° 5.304, DE 03 DE JANEIRO DE 2018.
(Do Vereador Luiz Miguel Scheis)

INSTITUI NO CALENDÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO, A
SEMANA MUNICIPAL DO CORRETOR DE IMÓVEIS.

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  no  calendário  oficial  do  município  a  Semana
Municipal  do  Corretor  de  Imóveis,  a  ser  comemorada  na  semana  que
contemple a data do dia 27 de agosto.
Art. 2 º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

LEI N° 5.305, DE 03 DE JANEIRO DE 2018.
(Do Poder Executivo Municipal)

APROVA O PLANO DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL
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 Em atendimento ao disposto no artigo 35 da Lei Complementar nº
170, de 9 de outubro de 2006  e no artigo 24 da lei federal nº 12.587, de 3
de  janeiro  de  2012,  fica  aprovado  o  Plano  de  Mobilidade  Urbana
Sustentável  do  Município  de  Passo  Fundo,  nos  termos  dispostos  na
presente lei.
Parágrafo  único.  O  Plano  de  Mobilidade  Urbana  Municipal  é  o
instrumento   para  a  efetivação  da  Política  Municipal  de  Mobilidade
Urbana.
Art.  2º A Política Municipal de Mobilidade Urbana tem como objetivo
contribuir para o acesso universal à cidade, por meio do planejamento e
gestão do Sistema Municipal de Mobilidade Urbana.
Parágrafo único. Entende-se por Mobilidade urbana as ações promovidas
para facilitar os deslocamentos de pessoas e bens no espaço urbano,  o que
inclui a organização e normatização do sistema viário urbano e rural, do
transporte coletivo, da qualificação de calçadas e passeios públicos, das
modalidades  de  transporte,  da  comunicação  visual  e  da  gestão  da
mobilidade em geral.
Art.  3º.  O  Sistema  Municipal  de  Mobilidade  Urbana  é  o  conjunto
organizado  e  coordenado  dos  modos  de  transporte,  de  serviços  e  de
infraestruturas  que  garante  os  deslocamentos  de  pessoas  e  cargas  no
território do Município, nele compreendidos o sistema:
I - viário;
II -  de gestão do trânsito;



III - de transporte coletivo;
IV - de transporte cicloviário; 
V - de circulação de pedestres.
Capítulo I
Dos  Princípios,  Diretrizes  e  Objetivos  da  Política  Municipal  de
Mobilidade Urbana
Art.  4º São princípios gerais que fundamentam a Política Municipal de
Mobilidade Urbana:
I - desenvolvimento sustentável da cidade, nas dimensões socioeconômica
e ambiental;
II - equidade no uso do espaço público de circulação, vias e logradouros;
III - democratização do acesso à cidade, em especial por meio dos serviços
de transporte público coletivo;
IV - segurança nos deslocamentos das pessoas;
V  -  justa  distribuição  dos  benefícios  e  ônus  decorrentes  do  uso  dos
diferentes modos de transporte e serviços;
VI - eficiência, eficácia e efetividade na circulação urbana e na prestação
dos serviços de transporte urbano.
VII - garantia de acessibilidade universal;
VIII  -  gestão  democrática  e  controle  social  da  Política  Municipal  de
Mobilidade Urbana.
Art.  5º.  A  Política  Municipal  de  Mobilidade  Urbana  é  orientada  pelas
seguintes diretrizes:
I - integração com a política de desenvolvimento urbano e com as políticas
setoriais de planejamento, gestão do uso do solo, habitação, de saneamento
básico, industrial, de agronegócios e de logística, de serviços e comércio  e
de turismo;
II  -  prioridade  dos  modos  de  transportes  não  motorizados  sobre  os
motorizados  e  dos  serviços  de  transporte  público  coletivo  sobre  o
transporte individual motorizado;
III - integração entre modos e serviços de transporte urbano;
IV  -  mitigação  dos  custos  ambientais,  sociais  e  econômicos  dos
deslocamentos de pessoas e cargas na cidade;
V  -  incentivo  ao  desenvolvimento  científico-tecnológico  e  ao  uso  de
energias renováveis e menos poluentes; e
VI  -  priorização  de  projetos  de  transportes  públicas  coletivos
estruturadores  do  território  e  indutores  do  desenvolvimento  urbano
integrado.
Art.  6º.  A Política  Municipal  de Mobilidade Urbana deve  perseguir  os
seguintes objetivos gerais:
I  -  promover  a  melhoria  contínua  das  condições  de  mobilidade  no
Município, por meio do desenvolvimento de ações de transporte, trânsito e
acessibilidade;
II - melhorar as condições da população no que se refere à mobilidade e à
acessibilidade;
III - reduzir desigualdades e promover inclusão social;
IV  -  garantir  o  acesso  de  toda  a  população  aos  serviços  básicos  e
equipamentos sociais; 
V  -  melhorar  e  tornar  mais  homogênea  a  acessibilidade  ao  território
municipal;
VI - promover o desenvolvimento sustentável com a mitigação dos custos
ambientais e socioeconômicos dos deslocamentos de pessoas e cargas nas
cidades;
VII  -  proporcionar  maior  segurança  e  conforto  aos  deslocamentos  de
pessoas e bens, com redução dos tempos e custos;
VIII - promover a melhoria e a descentralização dos fluxos de veículos; e
IX - reduzir a quantidade e a severidade dos acidentes de trânsito.
Art. 7º. A Política Municipal de Mobilidade Urbana terá como objetivos
específicos:
I  -  priorizar  os  meios  de  transporte  coletivo  no  planejamento,  nos
investimento e no uso do sistema viário, tornando-o mais racional e mais
barato;
II  -  melhorar  e ampliar  as  ligações viárias  entre  as diversas  regiões  da
cidade e entre os distritos e a sede do Município, reduzindo as distâncias



dos  deslocamentos,  os  tempos  de  viagem,  os  custos  operacionais,  o
consumo energético e os impactos ambientais.
III - garantir condições adequadas de circulação de pedestres, ciclistas e a
acessibilidade de pessoas com dificuldades de locomoção.
Capítulo II
Do Sistema Viário
Art. 8º. O sistema viário abrange toda a infraestrutura física que serve de
suporte ao deslocamento de pessoas ou veículos de um ponto a outro do
Município, composto por:
I  -  vias,  rodovias,  ferrovias,  ciclovias  e  demais  logradouros  públicos,
inclusive  calçadas,  passarelas  e  outros  espaços  destinados  para  a
circulação de pedestres;
II - estacionamentos, terminais, estações e demais conexões do sistema de
transporte coletivo de passageiros;
III - pontos para embarque e desembarque de passageiros e cargas;
IV - equipamentos para estacionamento e guarda de bicicletas;
V - sinalização viária e de trânsito; 
VI - instrumentos de controle e fiscalização do trânsito e dos serviços de
transporte público.
Art. 9º. Para a estruturação do sistema viário o Plano de Mobilidade define
os seguintes objetivos estratégicos:
I  -  melhorar  as  condições  gerais  de  mobilidade  e  acessibilidade  no
Município, contribuindo para a qualidade de vida da população e para o
aumento da eficiência das atividades econômicas;
II - dar suporte adequado e estruturar os deslocamentos de pessoas, bens e
mercadorias com qualidade, segurança e fluidez;
III  -  contribuir  para  a  construção  de  uma  política  de  mobilidade
sustentável.
Art.  10.  A Política  Municipal  de  Mobilidade  Urbana  terá  as  seguintes
diretrizes para o sistema viário:
I - garantir acesso permanente dos distritos à sede do Município e ampliar
conectividade perimetral entre os distritos;
II  -  adequar  o  sistema viário,  tornando-o  mais  abrangente  e  funcional,
melhorando as ligações inter-bairros sem necessidade de passagem pela
área  central  e  criando  condições  para  estimular  o  desenvolvimento
econômico e urbano ordenado nas áreas periféricas do Município;
III - melhorar e descentralizar o fluxo de veículos por meio da realização
de obras viárias,  inclusive obras de arte,  complementando o sistema de
circulação e mobilidade do Município;
IV - reduzir os impactos degradantes do trânsito sobre os bens nas áreas de
interesse  de  preservação  do  patrimônio  histórico,  artístico,  cultural,
arquitetônico, e paisagístico do Município;
V -  contribuir  para  a  construção  de  um modelo  de  mobilidade  urbana
sustentável,  priorizando a circulação dos meios de transporte coletivo e
estimulando o uso dos meios de transporte não motorizados;
VI  -  melhorar  as  condições  de  articulação  intraurbana  por  meio  da
ampliação do sistema viário estrutural do Município;
VII - adotar medidas visando a redução dos impactos no trânsito quando
da implantação de empreendimentos definidos como polos geradores de
tráfego.
Capítulo III
Do Sistema de Trânsito
Art. 11. O sistema de trânsito é o conjunto de elementos voltados para a
operação  do  sistema  viário,  compreendendo  os  equipamentos  de
sinalização, fiscalização e controle de tráfego.
Art.  12.  Para  a  gestão  do  trânsito  o  Plano  de  Mobilidade  define  os
seguintes objetivos estratégicos:
I - garantir mobilidade e acessibilidade a toda a população, com segurança
e qualidade;
II  -  aumentar  a  segurança  no  trânsito,  reduzindo  a  quantidade  e  a
severidade dos acidentes;
III  - implementar medidas de prioridade para a circulação do transporte
coletivo e para valorização e estímulo ao uso dos meios de transporte não
motorizado;



IV - melhorar a gestão municipal do trânsito.
Art.  13.  A Política  Municipal  de  Mobilidade  Urbana  terá  as  seguintes
diretrizes para o sistema de trânsito:
I - estruturar a gestão do trânsito com base na engenharia, na fiscalização e
na educação;
II  - implantar  ações de engenharia de tráfego,  visando a orientação por
meio  do  uso  de  sinalização  específica,  ampliação  da  coordenação  dos
cruzamentos com controle semafórico, instalação de Central Semafórica e
Centro de Controle Operacional; 
III  -  desenvolver  programas  permanentes  voltados  para  a  redução  da
quantidade e da severidade dos acidentes de trânsito;
IV - elevar os níveis de segurança e fluidez no trânsito, em conjunto com o
equacionamento do sistema de movimentação e armazenamento de cargas,
diminuindo as ocorrências de congestionamento do trânsito;
V - elaborar e implantar  projetos de travessia segura de pedestres com
utilização de sinalização e equipamentos; e
VI - regulamentar a circulação do transporte de cargas visando minimizar
os impactos do tráfego de veículos de carga nos equipamentos urbanos, na
segurança e na fluidez do tráfego.
Art.  14.  Para  a  redução  dos  acidentes,  deverão  ser  desenvolvidas  as
seguintes medidas:
I - implantação e manutenção das sinalizações viárias horizontal, vertical
de regulamentação e vertical de advertência em condições adequadas, com
prioridade às vias que integram o sistema viário estrutural do Município e
que integram os itinerários do sistema de transporte coletivo;
II  -  estabelecimento  de  programações  semafóricas  com  tempos  de
segurança e tempos específicos para travessia de pedestres nas principais
rotas de pedestres;
III  - execução de obras de adequação do sistema viário em intersecções
críticas;
IV - implantação de sinalização viária específica para pedestres e ciclistas;
e
V - ampliação da utilização dos registros  e estatísticas  de acidentes de
trânsito para orientação das ações de engenharia e operação.
Art.  15.  Para  a  melhoria  da  gestão  municipal  do  trânsito,  deverão  ser
desenvolvidas as seguintes medidas:
I  -  implantação  de central  semafórica  e  interligação  dos semáforos  em
redes coordenadas;
II - implantação do Centro de Controle Operacional –CCO, integrando a
gestão do trânsito com as funções de segurança pública e atendimento a
emergências, com uso intensivo de sistemas inteligentes;
III - estabelecimento de programações semafóricas com tempos adequados
à sazonalidade dos fluxos  de tráfego  no sistema viário principal e com
prioridade para a circulação do transporte coletivo;
IV - desenvolvimento e implantação do Plano de Orientação de Tráfego –
POT;
V - ampliação do perímetro de estacionamento controlado em via pública
(Área Azul);
VII - manutenção de um quadro de agentes de trânsito compatível com o
crescimento da frota veicular do Município e com as necessidades dadas
pela implantação das diretrizes deste Plano de Mobilidade; 
VIII  -  desenvolvimento  de  programas  de  capacitação  dos  agentes
municipais de trânsito.
§ 1°. O Centro de Controle Operacional deverá concentrar o controle e o
monitoramento  dos sistemas  que constituem as redes de acessibilidade,
mobilidade e circulação,  por meio de câmeras de vídeo,  tecnologias  de
rastreamento de veículos, centrais de redes semafóricas, e outros recursos
de  sistemas  tecnológicos  (Sistema  de  Transporte  Inteligente  -  STI)  de
modo a permitir  a identificação de problemas em tempo real e a rápida
intervenção das equipes da Administração Municipal para corrigi-los ou
minimizar os seus efeitos.
§ 2°.  Os sistemas  de controle  referidos  no parágrafo  anterior,  também,
deverão  possibilitar  a  máxima  informação  aos  usuários  e  à  população
sobre as condições de utilização de cada sistema.



Art. 16. Para a organização da circulação do transporte de cargas, deverão
ser desenvolvidas as seguintes medidas:
I - estímulo à instalação de terminais de carga e plataformas logísticas ao
longo das rodovias estaduais e federais que atendem ao Município;
II - restrição da circulação de cargas pesadas e perigosas dentro da área
urbanizada;
III - regulamentação de horários e rotas para operações de carga e descarga
na  área  central  e  nos  corredores  estruturais  do  sistema  de  transporte
coletivo; 
IV -  regulamentação  e  fiscalização da circulação de materiais  e  cargas
perigosas no sistema viário municipal.
Art.  17.  O Poder Executivo  deverá no prazo de 12(meses)  a  contar da
publicação da presente Lei:
I  -  projeto  de  legislação  específica  para  orientar  a  aprovação  de
empreendimentos considerados como Polos Geradores de Tráfego;
II - manual de orientação para elaboração de Relatório de Impacto Viário
(RIV) e Relatório de Impacto de Tráfego (RIT).
Capítulo IV
Do Sistema de Transporte Coletivo
Art. 18. O sistema de transporte coletivo de passageiros é constituído por:
I -  veículos de acesso público;
II - terminais, estações ou pontos de parada para embarque e desembarque
de passageiros;
III - equipamentos e sistemas de controle de oferta e de demanda; 
IV - garagens das empresas operadoras.
Art.  19.  Para  o  sistema  de  transporte  coletivo  municipal,  o  Plano  de
Mobilidade busca atingir os seguintes objetivos estratégicos:
I - ampliar a participação do transporte público na matriz de divisão modal
dos deslocamentos internos, atraindo novos usuários;
II - tornar o serviço de transporte coletivo mais atraente para os usuários,
garantindo qualidade, regularidade, velocidade e conforto na sua provisão;
III - reduzir custos operacionais com repasse dos ganhos de produtividade
para os usuários;
IV - implantar padrão se excelência no atendimento à população, tornando
o  serviço  de  transporte  coletivo  uma  referência  de  qualidade  para  o
Município; 
V - melhorar a gestão pública sobre a prestação dos serviços.
Art.  20.  A Política Municipal de Mobilidade Urbana  terá as seguintes
diretrizes para o sistema de transporte coletivo:
I - o transporte coletivo municipal constitui serviço público essencial, nos
temos do inciso V do artigo 30 da Constituição Federal;
II - o transporte coletivo deverá ser organizado como uma rede única de
serviços, coordenada e integrada física, operacional e tarifária, de modo a
atender  as  demandas  de  transporte  da  população  de  forma  eficaz  e
eficiente;
III - as linhas municipais de transporte deverão ser estruturadas dentro do
conceito de uma rede multimodal e integrada de serviços, incluindo sua
interface  com  os  modos  de  transporte  individual  e  não  motorizado,
garantindo o atendimento a toda a população urbana e rural do Município;
IV - os serviços de transporte coletivo deverão ser prestados de forma a
satisfazer  as  condições  de  segurança,  atualidade,  regularidade,
continuidade,  eficiência,  generalidade,  cortesia,  conforto  e  modicidade
tarifária;
V - a prestação dos serviços de transporte coletivo será remunerada por
meio da receita tarifária, por receitas assessórias e por eventual pagamento
pela Prefeitura de valores complementares à receita tarifária,  a título de
subsídio aos passageiros, de forma a garantir  a modicidade tarifária e o
equilíbrio econômico e financeiro do sistema;
VI - deverá ser garantida a máxima prioridade para o transporte coletivo
em relação ao transporte individual no planejamento, na operação e no uso
do sistema viário;
VII  -  deverá  ser  garantida  a  acessibilidade  universal  aos  serviços  de
transporte coletivo.



Art.  21.  Ficam estabelecidas  as  seguintes  diretrizes  para  o  Sistema  de
Transporte Coletivo:
I  -  melhorar  a  qualidade  dos  serviços  e  da  eficiência  do  sistema  de
transporte coletivo no município;
II - adotar política tarifária integrada para o serviço de transporte coletivo; 
III - melhorar a infraestrutura urbana de apoio ao transporte coletivo.
Art. 22. Para melhoria da qualidade dos serviços e da eficiência do sistema
de  transporte  coletivo  no  município,  deverão  ser  desenvolvidas  as
seguintes medidas:
I - reestruturação e racionalização da rede de linhas, concentrando oferta
nos eixos de maior demanda, sem perda de qualidade na cobertura espacial
e na capilaridade da rede;
II - implantação de política tarifária com integração temporal por meio do
Sistema de Bilhetagem Eletrônica,  permitindo  aos usuários  realizar  seu
deslocamento completo pagando apenas uma tarifa dentro de um intervalo
de tempo pré estabelecido;
III  -  implantação  de  medidas  de  engenharia  e  operação  que  permitam
prioridade para o transporte coletivo na utilização do sistema viário; 
IV - adequação da tipologia da frota alocada nas linhas à necessidade da
demanda, observado o atendimento às normas de acessibilidade universal.
Art. 23. Para a melhoria da infraestrutura urbana de apoio ao transporte
coletivo, deverão ser desenvolvidas as seguintes medidas:
I - implantação de medidas de priorização da circulação dos ônibus nos
principais  eixos  viários,  com  utilização  de  recursos  tecnológicos  para
controle e operação do tráfego  e para monitoramento das condições de
operação do transporte coletivo;
II  -  reforço  dos  subcentros  de  São  Cristóvão,  Vera  Cruz,  Boqueirão  e
Petrópolis  como  pontos  articuladores  da  rede  de  transporte  coletivo
municipal, por meio da reorganização da rede de linhas e da implantação
de equipamentos urbanos e de infraestrutura apropriada;
III  -  construção  de  estações  de  conexão  nos  principais  pontos  de
articulação  da  rede  de  linhas,  proporcionando  condições  seguras,
confortáveis e com informação ao cidadão para a realização de integrações
de percurso entre as linhas do serviço de transporte coletivo;
IV - implementação de um programa de melhoria dos pontos de parada de
ônibus,  com  construção  e  manutenção  de  calçadas,  implantação  de
mobiliário urbano e de sistemas de informação aos usuários, melhoria da
iluminação  pública,  e  outras  medidas  que  melhorem  o  conforto  e  a
segurança dos passageiros; e
V - utilização de tecnologia inovadora e combustíveis de fontes de energia
renováveis e menos poluentes.
Art. 24. Para a melhoria das condições de gestão pública dos serviços de
transporte coletivo, deverão ser desenvolvidas as seguintes medidas:
I  -  estruturação  e  capacitação  da  Secretaria  de  Transportes  e  Serviços
Gerais,  com  utilização  intensa  de  recursos  tecnológicos  voltados  ao
monitoramento e controle operacional da oferta e da demanda do serviço
de transporte coletivo.
II  -  implantação  de Sistema de Monitoramento  e  Controle  de Oferta  –
SMCO,
III - implantação de Sistema de Bilhetagem Eletrônica - SBE;
IV - implantação do Sistema de Relacionamento com os Usuários- SRU.
§  1°.  O  SMCO deverá  ser  constituído  por  dispositivos  eletrônicos  de
localização da frota em tempo real, meios de comunicação e transmissão
de dados e sistemas para tratamento e análise desses dados, comparando os
eventos reais com os programados.
§ 2°. O SBE tem por objetivo controlar e gerenciar a arrecadação tarifária
dos serviços  de transporte  coletivo  de passageiros  por  meio  do uso de
equipamentos  eletrônicos,  softwares  e  cartões  inteligentes,  tornando  o
processo seguro e eficiente, em especial no que se refere a:
a) possibilidade de aplicação de política tarifária com integração temporal;
b) garantia de controle sobre a demanda de passageiros e a receita tarifária;
c) garantia e controle da utilização de benefícios tarifários;
d) contenção de evasão tarifária;



e) aumento da segurança dos usuários devido à redução da circulação de
moeda corrente dentro dos ônibus;
f) agilidade nas operações de embarque nos ônibus;
g) produção de informações gerenciais.
§  3°.  O  SRU  tem  por  objetivo  melhorar  o  atendimento  à  população,
prestando  informações  sobre  as  linhas,  horários  e  demais  informações
relevantes  para  o  uso  do  serviço,  bem como,  recebendo  e  registrando
queixas,  reclamações,  sugestões  reivindicações  e  demais  manifestações
dos  usuários  sobre  os  serviços  prestados,  com  utilização  de  recursos
impressos  e  digitais,  informações  nos  ônibus  e  nos  pontos  de  parada,
atendimento  por  meio  de  central  telefônica,  mensagens  para  telefones
celulares, pesquisas de avaliação de opinião, entre outros.
§  4°.  O  Poder  Executivo  deverá  regulamentar  os  sistemas  de  apoio  à
gestões relacionadas nos incisos II, III e IV deste artigo dentro do prazo de
12 (doze) meses.
Art.25.  Ao longo das vias  estruturais do sistema de transporte coletivo
deverá  ser  estimulado  o  adensamento  populacional,  a  intensificação  e
diversificação do uso do solo e o fortalecimento e formação de polos de
centralidade,  desde que atendidas as restrições de caráter ambiental  e a
compatibilidade  entre  a  demanda  gerada  pela  ocupação  lindeira  e  a
capacidade instalada de transporte.
Capítulo V
Do Sistema de Transporte Cicloviário
Art.  26.  O sistema de transporte  cicloviário é  o conjunto de elementos
voltados para a circulação, estacionamento e guarda de bicicletas nas vias
públicas e espaços de uso público, compreendendo: ciclovias, ciclofaixas,
espaços de uso compartilhado de bicicleta com outros modos,  inclusive
pedestres, bicicletários e paraciclos.
Art. 27. Para o sistema de transporte cicloviário o Plano de Mobilidade
define os seguintes objetivos estratégicos:
I - estimular o uso da bicicleta como meio de transporte urbano e de lazer;
II  -  implantar  uma  rede  cicloviária  com  infraestrutura  adequada  e
compatível com a dinâmica do Município;
III - ampliar a participação de viagens por bicicleta na matriz de divisão
modal dos deslocamentos internos.
Art.  28.  A Política  Municipal  de  Mobilidade  Urbana  terá  as  seguintes
diretrizes para o sistema de transporte cicloviário:
I - implantar infraestrutura viária dedicada ao transporte cicloviário;
II - implantar infraestrutura para estacionamento e guarda de bicicletas;
III - implementar iniciativas de estímulo ao uso da bicicleta.
Art.  29.  Para  a  implantação  de  infraestrutura  dedicada  ao  transporte
cicloviário deverão ser desenvolvidas as seguintes medidas:
I - construção de rede cicloviária estrutural articulada e abrangente, 
II  -  instalação  de  ciclovias  nos  parques  lineares  previstos  no  Plano
Municipal de Estruturação de Equipamentos Urbanos e Espaços Livres de
Uso Público – PEUEL;
III  - instalação de paraciclos em via pública na Área Central,  junto aos
polos geradores de tráfego e em um raio de 25 metros de edifícios públicos
que produzam grande quantidade de viagens;
IV - implantação de sinalização de trânsito específica para ciclistas.
§  1°.  A  rede  cicloviária  estrutural  tem  a  função  de  estruturar  os
deslocamentos  por  bicicleta,  propiciando  conexões  seguras  entre  os
diversos pontos da cidade, com continuidade no desenho das vias cicláveis
e tipologias adequadas às características viárias, topográficas e de uso do
solo lindeiro, etc.
§  2°.  A configuração  da  rede  cicloviária  depende  de  detalhamento  em
projeto específico.
§ 3°. O projeto da rede cicloviária determinará a quantidade e a localização
dos equipamentos destinados a estacionamento e guarda de bicicletas.
Art.  30.  Para  a  implementação  de  iniciativas  de  estímulo  ao  uso  da
bicicleta deverão ser tomadas as seguintes medidas:
I - promoção de eventos públicos de estímulo ao uso da bicicleta, como
ciclofaixas de lazer, passeios noturnos ou em finais de semana;



II - estímulo do uso da bicicleta em complemento às viagens no transporte
público;
III - desenvolvimento de programas de educação de trânsito para ciclistas e
públicos específicos como motoristas de ônibus, taxistas e outros;
IV - desenvolvimento de campanhas de estímulo ao uso da bicicleta;
V  -  elaboração  e  divulgação  de  mapas  com  indicação  das  rotas  mais
propícias para o deslocamento por bicicleta;
VI - inclusão na legislação urbanística municipal de facilidades para o uso
da bicicleta.
Capítulo VI
Do Sistema de Circulação de Pedestres
Art.  31.  O sistema de mobilidade  destinado ao transporte  a  pé é  parte
integrante  do sistema viário e rodoviário do Município, compreendendo
principalmente  as calçadas,  mas também escadarias,  passarelas e outras
estruturas destinadas especificamente para a circulação de pedestres.
Art. 32. Para o transporte a pé o Plano de Mobilidade define os seguintes
objetivos estratégicos:
I  -  reconhecer  o  transporte  a  pé  como  um  elemento  fundamental  da
mobilidade urbana;
II - garantir condições seguras para pedestres, principalmente em situações
de conflito com o tráfego motorizado;
III - valorizar os espaços de uso público;
IV - atender às exigências de acessibilidade universal nos espaços públicos
e de uso público.
Art.  33.  A Política  Municipal  de  Mobilidade  Urbana  terá  as  seguintes
diretrizes para o sistema de circulação de pedestres:
I  -  construir  infraestrutura  adequada e  abrangente  para  a  circulação  de
pedestres;
II  -  reorganizar  o  espaço  viário  de  forma  a  possibilitar  a  coexistência
harmoniosa e segura dos pedestres com os demais modos de transporte,
principalmente os motorizados;
III - elaborar legislação municipal sobre calçadas, estabelecendo padrões e
dimensões  mínimas  de  acessibilidade,  conforto  e  segurança  para  os
pedestres e criando obrigações para construção e adequação de calçadas na
aprovação de loteamentos e na instalação de pólos geradores de tráfego.
Art. 34. Para a implantação de infraestrutura dedicada ao transporte a pé
deverão ser desenvolvidas as seguintes medidas:
I - instituição de legislação municipal sobre calçadas que defina padrões e
dimensões  para a construção ou requalificação  de calçadas,  materiais  a
serem  utilizados  de  forma  a  garantir  segurança  e  conforto  para  os
pedestres,  estabelecendo  incentivos  fiscais  aos  proprietários  para
investimentos na melhoria desta infraestrutura;
II - inserção na legislação urbanística, em especial na Lei de Parcelamento
do Solo e no Código de Obras, dispositivos que obriguem loteadores e
empreendedores  imobiliários  a  construir  ou  adequar  as  calçadas,  nos
termos da legislação municipal citada no inciso I;
III  -  desenvolvimento  de  programa  municipal  para  construção  e
regularização  das  calçadas  em  todos  os  próprios  municipais  e  outros
imóveis utilizados pela Prefeitura.
Art.  35.  Para  a melhoria  das  condições de segurança  para os  pedestres
deverão ser desenvolvidas as seguintes medidas:
I  -  implantação  de infraestrutura  viária  específica  para  a  circulação  de
pedestres ao longo das rodovias que constituem Anel Perimetral;
II - instalação de faixas para travessia de pedestres em locais de grande
fluxo, principalmente próximo às escolas;
III – instalação de canteiros centrais nas vias com largura igual ou superior
a  14  metros,  sendo  que  para  a  apuração  da  largura  da  via  deverá  ser
excluída a calçada.
IV  -  alargamento  das  calçadas  na aproximação  dos cruzamentos  e  nos
pontos de parada do transporte coletivo nas vias em que for permitido o
estacionamento de veículos;
V - implantação de semáforos específicos para pedestres nos cruzamentos
de grande fluxo de pedestres ou em locais onde as condições de relevo
prejudiquem a visibilidade.



Capítulo VII
Das Disposições Gerais
Art. 36. O Poder Executivo deverá constituir um Grupo Técnico Gestor
para acompanhar a implementação das medidas propostas neste Plano de
Mobilidade constituído por:
I  -  um  representante  da  Secretaria  Municipal  de  Planejamento,  que  o
presidirá;
II  -  um representante da Secretaria Municipal de Transporte e Serviços
Gerais;
III - um representante da Secretaria Municipal de Segurança;
IV – um representante da Secretaria de Obras;
V – um representante da Secretaria de Meio Ambiente
§  1°.  No  prazo  de  180  (cento  e  oitenta)  dias  a  contar  da  data  de
promulgação  desta  lei,  o  Grupo  Técnico  Gestor  deverá  elaborar  o
cronograma  de  implementação  das  medidas  propostas  no  Plano  de
Mobilidade e tomar as  providências  necessárias para  a sua inclusão no
orçamento municipal.
§ 2°. O Grupo Técnico Gestor elaborará relatório trimestral informando o
andamento das propostas do Plano de Mobilidade.
§ 3°. Anualmente, o Grupo Técnico Gestor deverá promover a atualização
do  cronograma  de  implementação  das  medidas  propostas  no  Plano  de
Mobilidade e do orçamento municipal.
Art.  37.  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  realizar  procedimento
licitatório  para  outorga  de  concessão  para  exploração  dos  serviços
municipais de transporte coletivo, observado o artigo 2º da lei federal nº
9.074,  de 7 de julho de 1995 e a Lei  Complementar  n.º  405 de 09 de
janeiro de 2017.
Art.38. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

LEI N° 5.306, DE 03 DE JANEIRO DE 2018.
(Do Poder Executivo Municipal)

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A RECEBER
DOAÇÃO COM ENCARGO DE ÁREA NO LOTEAMENTO
PARQUE LEÃO XIII, PARA OS FINS QUE 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 o Poder Executivo Municipal autorizado a receber por doação
com  encargo  um  terreno  urbano,  de  propriedade  de  ELTON  JOSÉ
SOBIESIAK E JULIANO PRETTO, com área superficial de 6.323,01-m²,
sem benfeitorias,  situado  nesta  cidade,  no  Loteamento  Leão  XIII,  com
frente  para a rua Alceu Laus, sem numeração definida distando 87,60-m
da esquina com a rua Angelino Raphael Jacini, no quarteirão formado por
estas  e  mais  o  Arroio  Pinheiro  Torto,  com as  confrontações  e  demais
características constantes na matrícula n.º 107.387 do Ofício do Registro
de Imóveis desta cidade.
Art. 2º A área a ser recebida em doação destina-se ao cumprimento da
exigência prevista no artigo 83 da Lei Complementar n.º 230, de 07 de
outubro  de  2009,  que  dispõe  sobre  o  parcelamento  de  solo  urbano no
Município de Passo Fundo.
Art.  3º  Fica o Executivo  Municipal  autorizado a praticar todos os atos
necessários para  efetivação  da doação prevista  no artigo  1º,  bem como
para dar a destinação prevista pelo artigo 2º, ambos desta Lei.
Art.  4º  As despesas decorrentes  desta  lei  correrão à  conta  de dotações
próprias do orçamento municipal.
Art. 5º  Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

LEI N° 5.307, DE 03 DE JANEIRO DE 2018.
(Do Poder Executivo Municipal)

INSTITUI O PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
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. 1° Fica instituído o Plano Municipal de Saneamento Básico - PMSB
do  município  de  Passo  Fundo  para  os  anos  de  2015/2034,  conforme
especificado no Anexo Único da presente Lei, sendo um dos instrumentos
da Política de Pública de Saneamento Básico.
Art.2º O PMSB é um instrumento de gestão a curto, médio e longo prazo,
para a universalização do acesso da população aos serviços de saneamento,
bem como aos programas, projetos e ações pertinentes, nos termos da Lei
Federal n.º 11.445/2007.
Art. 3° Caberá à Secretaria de Planejamento a coordenação  do PMSB.
Art. 4° O Plano Municipal de Saneamento básico deverá ser revisado no
prazo máximo de 4(quatro) anos, ou quando se fizer necessário, sempre
antecedendo à elaboração do Plano Plurianual.
Art.5º Os prestadores dos serviços públicos de Saneamento Básico deverão
elaborar  relatórios  anuais  contendo  as  ações  desenvolvidas  e  os
indicadores de desempenho, para a avaliação sistemática da eficiência e da
eficácia desses serviços públicos.
Art.6ºAs  despesas  decorrentes  desta  lei  correrão  à  conta  das  dotações
orçamentárias próprias.
Art.7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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