
Aviso de Retificação – PE 001/2018
 Prefeito  de Passo Fundo torna público a retificação das especificações
técnicas do objeto do Pregão Eletrônico nº 001/2018. A data de abertura
do certame fica  prorrogada  para  o dia  18.01.2018 às  14:00.   O Edital
encontra-se  disponível  nos sites  www.portaldecompraspublicas.com.br  e
www.pmpf.rs.gov.br.

EXTRATO DE ADITIVO DO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO E:
ANGEL'S  BOSQUE  CENTRO  TERAPEUTICO  LTDA  –  ME.  DL.
Processo Interno 2012/17376. 16º Aditivo. Objeto: Inclusão de 04(quatro)
pacientes. Data: 27/11/2017.
ANGELO  DENARDI.  DL.  Processo  Interno  2014/37239.  4º  Aditivo.
Objeto: Prorrogação de prazo de vigência do contrato. Data: 14/12/2017.
BOLOGNESI  ENGENHARIA  LTDA.  RDC 07/2015.  Processo  Interno
2015/28522.  6º  Aditivo.Objeto:  Prorrogação  de  prazo  de  conclusão  da
obra. Data: 19/12/2017.
BOLOGNESI  INFRA-ESTRUTURA  LTDA.  CP  06/2016.  Processo
Interno 2017/41871. 1º Aditivo.Objeto: Prorrogação de prazo de conclusão
da obra. Data: 15/12/2017.
BOLOGNESI  ENGENHARIA  LTDA.  CP  09/2015.  Processo  Interno
2016/7171.  5º  Aditivo.Objeto:  Prorrogação  de  prazo  de  conclusão  da
obra . Data: 15/12/2017.
BOLOGNESI  INFRA-ESTRUTURA  LTDA.  CP  08/2016.  Processo
Interno 2017/36752. 2º Aditivo.Objeto: Prorrogação de prazo de conclusão
do contrato. Data: 12/12/2017.
BROCH  &  DAL  PIAZ  LTDA  -  ME.  CP  05/2014.  Processo  Interno
2015/4351.  13º  Aditivo.  Objeto:  Inclusão  de  01(hum)  paciente  e  a
exclusão de 01(hum) paciente. Data: 11/12/2017.
BROCH  &  DAL  PIAZ  LTDA  -  ME.  CP  05/2014.  Processo  Interno
2015/4351.  14º  Aditivo.  Objeto:  Ajuste  dos  valores  dos benefícios  dos
pacientes  acolhidos através  do contrato de acolhimento  institucional  de
longa permanência para idosos. Data: 02/01/2018
CENTRO  DE  REABILITAÇÃO  SOCIAL  E  BENEFICENTE
EVANGÉLICO  SOS  VIDA.  DL.  Processo  Interno  2015/22241.  8º
Aditivo. Objeto: A exclusão de 03(três) pacientes e a inclusão de 02(dois)
pacientes.  Data: 24/11/2017.
COMPANHIA  DE  DESENVOLVIMENTO  DE  PASSO  FUNDO  -
CODEPAS DL.. Processo Interno 2012/13748 e 2016/44387. 2º Aditivo.
Objeto:  Prorrogação  de  prazo  de  vigência  do  contrato  de  prestação  de
serviços. Data: 11/12//2017
COMPLEXO  DE  ENSINO  SUPERIOR  MERIDIONAL  S.A.
Chamamento Público 01/2016. Processo Interno 2017/37440 1º Aditivo.
Objeto: Prorrogação de prazo do chamamento público. Data: 24/10/2017.
CONSTRUBRÁS  CONSTRUTORA  LTDA.  CP  02/2016.  Processo
Interno 2017/5903. 1º Aditivo.Objeto: Prorrogação de prazo de conclusão
da obra Data: 11/12/2017.
CONSTRUBRÁS  CONSTRUTORA  LTDA.  CP  09/2016.  Processo
Interno 2017/49860 1º Aditivo.Objeto: Prorrogação de prazo de conclusão
da obra Data: 11/12/2017.
CONSTRUTORA  NEGRI  LTDA.  TP.  Processo  Interno  2017/43025  e
2017/7317.  3º  Aditivo.  Objeto:  Prorrogação  de  prazo  do  contrato  de
prestação de serviços. Data: 03/11/2017
CONSTRUTORA  RIMARCO  LTDA.  CP  12/2016.  Processo  Interno
2017/46369 .1º  Aditivo.  Objeto: Prorrogação de prazo de conclusão de
execução das obras. Data: 15/12/2017
CONSTRUTORA  RIMARCO  LTDA.  CP  102017.  Processo  Interno
2017/51210 .1º  Aditivo.  Objeto: Prorrogação de prazo de conclusão de
execução das obras. Data: 15/12/2017
CRISTO  REY  RESIDENCIAL  TERAPÊUTICO  LTDA  -  ME.  DL.
Processo  Interno  2016/7703.  5º  Aditivo.  Objeto:  Inclusão  de  02(dois)
pacientes. Data: 27/11/2017.
DUMMEL  &  LACOURTT  LTDA  –  ME  DL.  Processo  Interno
2017/12424.  3º  Aditivo.Objeto:  Prorrogação  de  prazo  do  contrato  de
prestação de serviços. Data: 10/11/2017.

http://www.pmpf.rs.gov.br/


ENGEPLUS  ENGENHARIA  E  CONSULTORIA  LTDA  CP  12/2012.
Processo  Interno  2014/1382.  7º  Aditivo.Objeto:  Supressão  de  parte  do
valor global do contrato. Data: 07/12/2017.
ELITON  TRANSPORTES  EIRELI  -  ME  DL.  Processo  Interno
2017/12424.  1º  Aditivo.Objeto:  Prorrogação  de  prazo  de  vigência  do
contrato de prestação de serviços. Data: 10/11/2017.
ÉLIO TRANCOSO HANNECKER-ME. Chamamento  Público 02/2015.
Processo Interno 2015/34194. 9º Aditivo.Objeto: Prorrogação de prazo de
vigência e a inclusão e a exclusão de  pacientes. Data: 12/12/2017.
EPAVI-SIS SISTEMAS INFORMATIZADOS DE SEGURANÇA LTDA.
PE 036/2016. Processo Interno 2017/12199. 6º Aditivo. Objeto: Inclusão
de 01(hum) posto de vigilância monitorada. Data: 21/12/2017.
EZEQUIEL SCHAEFFER-ME. CP 04/2014. Processo Interno 2015/4965
E 2015/8067. 12º Aditivo. Objeto: Prorrogação de prazo de vigência e a
inclusão de 06(seis) pacientes e a exclusão de 03(três)  pacientes. Data:
13/12/2017.
FUNDAÇÃO  EDUCACIONAL  DO  MENOR.  DL.  Processo  Interno
2011/13145.  5º  Aditivo.Objeto:  Prorrogação  de  prazo  de  vigência   do
contrato. Data: 30/11/2017.
FUNDAÇÃO  UNIVERSIDADE  DE  PASSO  FUNDO  (FUPF).  DL.
Processo Interno 2013/45828. 4º Aditivo.Objeto: Prorrogação de prazo de
vigência  do contrato. Data: 11/12/2017.
FUNDAMENTO  CONSTRUTORA  LTDA.  TP.  Processo  Interno
2016/31503 e  2017/9817.  3º  Aditivo.  Objeto:  Prorrogação  de prazo  do
contrato de prestação de serviços. Data: 27/10/2017.
FUNDAMENTO  CONSTRUTORA  LTDA.  TP.  Processo  Interno
2016/31499 e  2017/9815.  3º  Aditivo.  Objeto:  Prorrogação  de prazo  do
contrato de prestação de serviços.  Data: 24/10/2017.
IMOBILIÁRIA ESPLENDOR LTDA. DL. Processo Interno 2016/32667.
1º Aditivo. Objeto: Prorrogação de prazo de vigência do contrato. Valor:
R$ 33.600,00. Data: 11/12/2017.
INSTITUTO  DE  AMPARO  AO  EXCEPCIONAL  -  INAMEX.  DL.
Processo  Interno  2011/9014  e  2015/10544.  7º  Aditivo.  Objeto:
Prorrogação de prazo de vigência  do contrato de prestação de serviços.
Data: 27/11/2017.
JOVENS ANJOS CENTRO TERAPÊUTICO LTDA.- ME. DL Processo
Interno 2016/33024. 2º Aditivo. Objeto: Prorrogação de prazo de vigência
e a exclusão de 01 (hum) paciente do contrato de prestação de serviços.
Data: 27/11/2017.
MARCOS  ANDRÉ  REICHERT  -  ME.  TP  25/2013.  Processo  Interno
2014/23860.  5º  Aditivo.  Objeto:  Prorrogação  de  prazo  de  vigência  do
contrato de prestação de serviços. Data: 28/11/2017.
NOELI  DE  SOUZA.  DL.  Processo  Interno  2012/1122.  15º  Aditivo.
Objeto: Prorrogação de prazo de vigência com a manutenção dos valores
do contrato. Valor: R$ 8.724,60.  Data: 14/12/2017.
PLIM  PRESTADORA  DE  SERVIÇOS  LTDA.  CP  07/2015.  Processo
Interno 2015/34195. 6º Aditivo.Objeto: Prorrogação de prazo de conclusão
da obra de revitalização do Campo Nonoai. Data: 15/12/2017.
PLIM  PRESTADORA  DE  SERVIÇOS  LTDA.  TP  25/2015.  Processo
Interno  2016/31681  e  2017/24379.  6º  Aditivo.Objeto:  Prorrogação  de
prazo de conclusão do objeto do contrato. Data: 28/12/2017.
REFERÊNCIA  OBRAS  E  SINALIZAÇÕES  LTDA.  TP  11/2017.
Processo Interno 2017/49583. 1º Aditivo.Objeto: Prorrogação de prazo de
conclusão da obra Data: 11/12/2017.
RETIRO  COMUNITÁRIO  DE  REABILITAÇÃO  OCUPACIONAL  –
COMUNIDADE  TERAPÊUTICA  -  RECREO.  DL  Processo  Interno
2016/42543.  3º  Aditivo.Objeto:  Inclusão  de  pacientes  ao  contrato  de
prestação de serviços .Data: 24/11/2017.
RESIPLAN  SERVIÇOS  GERAIS  LTDA  -ME  DL.  Processo  Interno
2017/7502.  3º  Aditivo.Objeto:  Prorrogação  de  prazo  de  vigência  do
contrato de prestação de serviços. Data: 07/12/2017.
STRATURA ASFALTO S/A. Processo Interno 2017/45226. 1º Aditivo.
Objeto:  Prorrogação  de  prazo  de  vigência  e  o  reequilíbrio  econômico-
financeiro dos valores. Data: 13/11/2017.



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO RGS. Chamamento
Público  01/2016.  Processo  Interno  2017/38924.  1º  Aditivo.  Objeto:
Prorrogação de prazo do chamamento público. Data: 24/10/2017
SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI.  Chamamento
Público  01/2016.  Processo  Interno  2017/37428.  1º  Aditivo.  Objeto:
Prorrogação de prazo do chamamento público. Data: 24/10/2017.
TERRES,  TERRES  E  GRAZZIOTIN  LTDA.  DL.  Processo  Interno
2011/3849. 9º Aditivo. Objeto: Prorrogação de prazo de vigência com a
manutenção de valores. Valor: R$ 53.428,80. Data: 29/11/2017.
THEMA INFORMÁTICA  LTDA.  Inexibilidade  de  Licitação.  Processo
Interno  2010/27600.  5º  Aditivo.  Objeto:  Prorrogação  de  prazo  com  a
manutenção de valores. Data: 06/12/2017.
UNINTER  EDUCACIONAL  S.A  Chamamento  Público  01/2016.
Processo Interno 2017/37446. 1º Aditivo. Objeto: Prorrogação de prazo do
chamamento público. Data: 24/10/2017.
VN  COLETA  E  TRANSPORTES  DE  RESÍDUOS  LTDA  -  EPP.  TP
65/2015. Processo Interno 2016/35300. 2º Aditivo. Objeto: Prorrogação de
prazo de vigência e reajuste do contrato. Data: 22/11/2017.
VASLER  COMÉRCIO  E  SERVIÇOS  DE  LIMPEZA  LTDA.  PE
103/2014. Processo Interno 2015/13582 e 2015/40020. 7º Aditivo.Objeto:
Prorrogação de prazo de vigência do contrato. Data: 30/11/2017.
VILMAR EUGENIO VIZZOTTO E CIA LTDA  DL. Processo Interno
2017/12424.  3º  Aditivo.Objeto:  Prorrogação  de  prazo  do  contrato  de
prestação de serviços. Data: 10/11/2017.
VOLMIR JOSÉ LAMPUGNANI.  DL. Processo Interno 2011/27338. 9º
Aditivo. Objeto: Prorrogação de prazo de vigência com a manutenção do
contrato. Data: 07/12/2017.
EXTRATO DE CONTRATO DO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO

E:
ADELCIO  FERREIRA  DA  SILVA  EIRELLI  –  ME.  TP  20/2017.  PI
2017/32423.  Objeto:  Execução   de  reforma  e  ampliação  da  Escola
Municipal de Educação Infantil Margarida.Valor: R$ 615.789,71 Prazo: 9
meses. Data: 14/12/2017
COMPANHIA  DE  DESENVOLVIMENTO  DE  PASSO  FUNDO.-
CODEPAS CP . PI . Objeto: 6° Termo de Cooperação Data: 23/10/2017
DUMMEL & LACOURTT LTDA -  ME.  CP 09/2017.  PI 2017/36667.
Objeto: Prestação de serviços de transporte escolar, com o fornecimento de
materiais e mão de obra necessários. Prazo: 60 meses. Data: 23/11/2017
ESSENCIAL  ASSESSORIA  TRIBUTÁRIA.  PE  088/2017.  Processo
Interno 2017/41997. Objeto: Resilição do contrato de  suporte de Sistema
de informática. Data: 28/11/2017.
ELITON TRANSPORTES EIRELI  - ME. CP 09/2017.  PI 2017/36667.
Objeto: Prestação de serviços de transporte escolar, com o fornecimento de
materiais e mão de obra necessários. Prazo: 60 meses Data: 23/11/2017
FABRÍCIO SOARES DA SILVA – ME. PE 103/2017. Processo Interno
2017/47178. Objeto: Contração de empresa especializada para confecção e
impressão de material gráfico. Valor: R$ 4.039,00. Prazo: 60 dias. Data:
18/12/2017.
FAZENDA  VENTO  NORTE  COMÉRCIO  IMPORTAÇÃO  E
EXPORTAÇÃO  DE  BEBIDAS  EIRELI  –  ME   CP  07/2017.  PI
2017/19084.  Objeto:  Concessão  onerosa  de  uso  de  imóvel  na  antiga
Estação da Gare destinado à exploração comercial na área da gastronomia.
Prazo:10 anos. Data: 24/11/2017
FUNDAMENTO CONSTRUTORA LTDA TP 17/2017. PI 2017/29364.
Objeto:  Prestação  de  serviços  de  execução  de  reforma  em  Escolas
Municipais de Educação Infantil Prazo: 6 meses. Data: 04/12/2017
FUNDAÇÃO  UNIVERSIDADE  DE  PASSO  FUNDO.  DL   PI
2017/38726 Objeto: Prestação de serviços de avaliação e acompanhamento
veterinário de até 12 (doze) animais de grande porte (cavalos). Prazo: 90
dias. Data: 04/10/2017
IMOBILIÁRIA  ITAMARATY.  DL  13/2017.  Processo  Interno
2017/31266. Objeto: Locação de bem imóvel.Valor: R$ 13.753,80. Prazo:
12 meses. Data: 20/12/2017



JOÃO DE PAULA TRANSPORTES LTDA TP 13/2017. Processo Interno
2017/44232.  Objeto:  Resilição do  contrato de  prestação  de serviços  de
transporte de servidores. Data: 07/12/2017
PERFIL  COMPUTACIONAL  LTDA  PE  101/2017.  PI  2017/40663.
Objeto:  Renovação  de  garantia  ProSuport  24x7  para  o  servidor  R720
.Prazo: até  07/02/2020. Data: 11/12/2017
PAULO ERNANI DE OLIVEIRA. DL. PI 2014/26156. Objeto: Locação
de bem imóvel para abrigar a Casa de acolhimento Institucional Maria da
Penha. Valor: R$ 21.600,00.Prazo: 12 meses. Data: 22/11/2017
RIOGRANDENSE  POÇOS  ARTESIANOS  LTDA  .TP  19/2017.  PI
2017/35191.  Objeto:  Prestação  de  serviços  para  instalação  e  a
regularização de poços artesianos. Prazo: 60 dias. Data: 28/11/2017
RTG TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE BENS LTDA .TP 13/2017. PI
2017/51649. Objeto: . Prestação de serviços de transporte dos servidores
das  equipes  da  Secretaria  de  Transportes  e  Serviços  Gerais.  Prazo:  12
meses. Data: 20/12/2017
VILMAR  EUGENIO  VIZZOTTO  E  CIA  LTDA  CP  09/2017.  PI
2017/36667. Objeto: Prestação de serviços de transporte escolar,  com o
fornecimento de materiais  e mão de obra necessários. Prazo: 60 meses.
Data: 23/11/2017
EXTRATO DE PARCERIAS DO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO

E:
Congregação Nossa de Senhora. Inexigibilidade de Chamamento Público.
Termo  de  Fomento  PA   2017/27281.  Objeto:  Realização  da  Cantata
Natalina  Edição  2017.  Valor:  R$  21.000,00  Prazo:  02  mês.  Data:
27/11/2017
Sociedade Cultural, Recreativa e Beneficente São João Bosco - SOCREBE
Dispensa de Chamamento Público. Termo de Fomento PA  2017/49863.
Objeto: Assistir mensalmente até 530 crianças e adolescentes em situação
de risco pessoal ou social nas modalidades de educação infantil  (250) e na
modalidade de realização de atividades pedagógicas  - Programa PROCID
(280) Prazo: 12 mês. 28/12/17.
EXTRATO DE CONVÊNIOS DO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO

E:
Associação  Hospitalar  São  Vicente  de  Paulo.  Convênio  031/2017  PA
2017/6558.  Objeto:  Executar  atividades  de  vigilância  epidemiológica,
detectando doenças e agravos em pacientes atendidos no pronto-socorro
e/ou internados. R$ 60.000,00 Prazo: 60 meses. Data: 30/10/2017

LEI COMPLEMENTAR N° 421, DE 03 DE JANEIRO DE 2018.
(Do Poder Executivo Municipal)

ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI COMPLEMENTAR N.º 137, DE
29 DE DEZEMBRO DE 2004, QUE DISPÕE SOBRE O IMPOSTO

SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA.
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 O artigo 2º da Lei Complementar nº 137, de 29 de dezembro de
2004  passa a vigorar acrescido do inciso IV com a seguinte redação:
Art.2º (...)
IV  -  Quando  comprovadamente  e  mediante  a  apresentação  da  CND
expedida pelo INSS, não houver utilização de mão de obra remunerada na
obra de construção civil, ou seja, na hipótese em que a execução da obra se
dê pelo próprio proprietário ou dono da obra ou em regime de mutirão.
Art. 2º O art. 3º da Lei Complementar nº 137, de 29 de dezembro de 2004
que passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 3o O serviço considera-se prestado, e o imposto, devido, no local do
estabelecimento  prestador  ou,  na  falta  do  estabelecimento,  no  local  do
domicílio  do  prestador,  exceto  nas  hipóteses  previstas  nos  incisos  I  a
XXIII, quando o imposto será devido no local:
I – do estabelecimento do tomador ou intermediário do serviço ou, na falta
de estabelecimento, onde ele estiver domiciliado, na hipótese do § 1o do
art. 1odesta Lei Complementar;



II – da instalação dos andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas, no
caso dos serviços descritos no subitem 3.05 da lista anexa;
III – da execução da obra, no caso dos serviços descritos no subitem 7.02 e
7.19 da lista anexa;
IV – da demolição, no caso dos serviços descritos no subitem 7.04 da lista
anexa;
V – das edificações em geral,  estradas, pontes, portos e congêneres, no
caso dos serviços descritos no subitem 7.05 da lista anexa;
VI – da execução da varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento,
reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos
quaisquer, no caso dos serviços descritos no subitem 7.09 da lista anexa;
VII  –  da  execução  da  limpeza,  manutenção  e  conservação  de  vias  e
logradouros  públicos,  imóveis,  chaminés,  piscinas,  parques,  jardins  e
congêneres, no caso dos serviços descritos no subitem 7.10 da lista anexa;
VIII – da execução da decoração e jardinagem, do corte e poda de árvores,
no caso dos serviços descritos no subitem 7.11 da lista anexa;
IX  –  do  controle  e  tratamento  do  efluente  de  qualquer  natureza  e  de
agentes físicos, químicos e biológicos, no caso dos serviços descritos no
subitem 7.12 da lista anexa;
X - do florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação, reparação de
solo,  plantio,  silagem,  colheita,  corte,  descascamento  de  árvores,
silvicultura, exploração florestal  e serviços congêneres indissociáveis da
formação,  manutenção e colheita de florestas  para quaisquer  fins  e  por
quaisquer meios;
XI – da execução dos serviços de escoramento, contenção de encostas e
congêneres, no caso dos serviços descritos no subitem 7.17 da lista anexa;
XII – da limpeza e dragagem, no caso dos serviços descritos no subitem
7.18 da lista anexa;
XIII – onde o bem estiver guardado ou estacionado, no caso dos serviços
descritos no subitem 11.01 da lista anexa;
XIV - dos bens, dos semoventes  ou do domicílio das pessoas vigiados,
segurados  ou  monitorados,  no  caso  dos  serviços  descritos  no  subitem
11.02 da lista anexa;
XV – do armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda
do bem, no caso dos serviços descritos no subitem 11.04 da lista anexa;
XVI  –  da  execução  dos  serviços  de  diversão,  lazer,  entretenimento  e
congêneres, no caso dos serviços descritos nos subitens do item 12, exceto
o 12.13, da lista anexa;
XVII - do Município onde está sendo executado o transporte, no caso dos
serviços descritos pelo item 16 da lista anexa;
XVIII–  do estabelecimento  do tomador  da mão-de-obra ou,  na falta  de
estabelecimento,  onde  ele  estiver  domiciliado,  no  caso  dos  serviços
descritos pelo subitem 17.05 da lista anexa;
XIX  –  da  feira,  exposição,  congresso  ou  congênere  a  que  se  referir  o
planejamento, organização e administração, no caso dos serviços descritos
pelo subitem 17.10 da lista anexa;
XX – do porto, aeroporto, ferroporto, terminal rodoviário, ferroviário ou
metroviário, no caso dos serviços descritos pelo item 20 da lista anexa.
XXI -do domicílio do tomador dos serviços dos subitens 4.22, 4.23 e 5.09;
XXII - do domicílio do tomador do serviço no caso dos serviços prestados
pelas administradoras de cartão de crédito ou débito e demais descritos no
subitem 15.01;
XXIII - do domicílio do tomador dos serviços dos subitens 10.04 e 15.09.
§ 1o No caso dos serviços a que se refere o subitem 3.04 da lista anexa,
considera-se  ocorrido  o  fato  gerador  e  devido  o  imposto  em  cada
Município em cujo território haja extensão de ferrovia,  rodovia,  postes,
cabos,  dutos  e  condutos  de  qualquer  natureza,  objetos  de  locação,
sublocação,  arrendamento,  direito  de  passagem  ou  permissão  de  uso,
compartilhado ou não.
§ 2oNo caso dos serviços a que se refere o subitem 22.01 da lista anexa,
considera-se  ocorrido  o  fato  gerador  e  devido  o  imposto  em  cada
Município em cujo território haja extensão de rodovia explorada.



§  3oConsidera-se  ocorrido  o  fato  gerador  do  imposto  no  local  do
estabelecimento  prestador nos serviços executados em águas marítimas,
excetuados os serviços descritos no subitem 20.01.
§ 4o Na hipótese de descumprimento do disposto no “caput” ou no § 1o,
do  artigo  15-B  desta  Lei,  o  imposto  será  devido  no  local  do
estabelecimento do tomador ou intermediário do serviço ou, na falta de
estabelecimento, onde ele estiver domiciliado.
Art. 3º. Altera o art. 7º da Lei Complementar nº 137, de 29 de dezembro de
2004  que passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 7º Fica atribuída a responsabilidade tributária pela retenção na fonte
do imposto, às pessoas vinculadas ao fato gerador da respectiva obrigação,
na forma do parágrafo segundo e seus incisos, deste artigo, atribuindo-se
ao contribuinte de direito, em caráter supletivo do cumprimento total ou
parcial  da referida  obrigação,  inclusive  no que se  refere  à  multa  e  aos
acréscimos legais.
§  1o  Os  responsáveis  a  que  se  refere  este  artigo  estão  obrigados  ao
recolhimento  integral  do  imposto  devido,  multa  e  acréscimos  legais,
independentemente de ter sido efetuada sua retenção na fonte.
§ 2º  Sem prejuízo do disposto no “caput”  e  no § 1o deste  artigo,  são
responsáveis: 
I - o tomador ou intermediário de serviço proveniente do exterior do País
ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior do País;
II  –  a  pessoa  jurídica,  ainda  que  imune  ou  isenta,  tomadora  ou
intermediária dos serviços descritos nos subitens 3.05,  7.02,  7.04,  7.05,
7.09, 7.10, 7.12, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 7.19, 11.02, 17.05 e 17.10 da lista
anexa.
III  - a pessoa jurídica tomadora ou intermediária de serviços, ainda que
imune  ou  isenta,  na  hipótese  prevista  no  §  4o  do  art.  3o  desta  Lei
Complementar.
IV - as empresas seguradoras pelo imposto devido sobre as comissões das
corretoras  de  seguros  e  pelo  imposto  devido  pelas  pessoas  jurídicas
prestadoras de serviços relativos à regulação de veículos sinistrados;
V - os estabelecimentos que cederem espaço físico, no todo ou em parte,
para exploração das atividades especificadas no item 3.03;
VI -  As administradoras  de condomínios  e  os  condomínios  individuais
pelos serviços a eles prestados.
VII - os órgãos da administração pública direta da União, dos Estados e do
Município  de  Passo  Fundo,  bem  como  suas  autarquias,  fundações,
empresas  públicas,  sociedades  de  economia  mista  e  demais  entidades
controladas  direta  ou  indiretamente  pela  União,  pelos  Estados  ou  pelo
Município, pelo imposto devido sobre os serviços de qualquer natureza a
eles prestados, também pelos valores repassados a profissionais liberais ou
sociedades contribuintes do ISS quando da prestação de serviço direta ou
indireta.
VIII - as incorporadoras e as construtoras pelo imposto devidos sobre as
comissões pagas em decorrência de intermediação de bens imóveis.
IX  -  as  empresas  de  planos  de  medicina  de  grupo,  cooperativas  ou
individual de assistência médica, hospitalar e odontológica, pelo imposto
devido sobre os serviços relativos à área de saúde a elas prestados e pelo
valor repassado aos profissionais da área medica e odontológica dos quais
são contribuintes ativos do ISS municipal ;
X - as empresas que explorem serviços de energia elétrica, saneamento e
distribuição de água e de telecomunicações, pelo imposto devido sobre os
serviços de qualquer natureza a elas prestados;
XI - as empresas, Instituições Financeiras, entidades, administradoras que
exploram  loterias,  em todas  as  suas  modalidades,  pules  ou  cupons  de
apostas,  cartões,  sorteios,  raspadinhas,  pelo  imposto  devido  sobre  as
comissões  pagas  a  seus  agentes,  revendedores,  concessionários  ou
qualquer pessoa jurídica que explore tais atividades ou qualquer serviço a
elas prestados por prestadores estabelecidos no município de Passo Fundo.
XII  -  as  entidades  de  ensino,  descritas  nos  subitens  8.01  e  8.02,  que
contratarem quaisquer serviços;
XIII  -  as  pessoas  jurídicas  que  contratarem  serviços  prestados  por
profissionais  liberais,  bem  como,  serviços  comissionados  por



representação,  intermediação  ou  cobrança,  sejam  sob  forma  direta  e
pessoal ou através de sociedade também contribuinte do ISS, pelo imposto
devido sobre o respectivo serviço contratado.
XIV - As pessoas jurídicas consideradas isentas ou imunes no município
pelo  serviço  de  qualquer  natureza  a  elas  prestados  que  não  estejam
descritos no inciso II.
XV - As empresas ou entidades que locarem espaços para realização de
shows ou eventos de qualquer natureza são responsáveis pela retenção do
imposto  devido  pelo  promotor  do  evento,  quando  este  não  solicitar
autorização prévia do município .
§ 3o No caso dos serviços descritos nos subitens 10.04 e 15.09, o valor do
imposto é  devido ao Município declarado como domicílio  tributário da
pessoa  jurídica  ou  física  tomadora  do  serviço,  conforme  informação
prestada por este. 
§ 4o No caso dos serviços prestados pelas administradoras de cartão de
crédito e débito, descritos no subitem 15.01, os terminais eletrônicos ou as
máquinas  das  operações  efetivadas  deverão  ser  registrados  no  local  do
domicílio do tomador do serviço. 
§ 5º O prazo para o recolhimento do imposto retido é até o dia 15 do mês
seguinte  ao  que  ocorrer  o  fato  gerador,  ou  conforme  previsão  no
calendário fiscal do exercício, sem prejuízo das demais responsabilidades
fiscais, independentemente de ter sido efetuada ou não a retenção.
§ 6º Na hipótese de contratação de serviços de profissionais liberais com
previsão de imposto fixo, não deverá haver a retenção.
§ 7º Os serviços sujeitos ao ISS, quando prestados por Micro Empresa ou
Empresa de Pequeno Porte, optantes pelo Simples Nacional, devidamente
inscritos ou domiciliados no Município de Passo Fundo, terão o imposto
retido na fonte, pelo tomador do serviço, na forma prevista na legislação
municipal.
§  8º  Os  serviços  executados  em  Passo  Fundo  por  pessoas  físicas  ou
jurídicas com sede em outro município permanecem com a previsão de
retenção, conforme previsto na lei Complementar Federal nº 116/2003, Lei
Complementar 123/2006.
Art. 4º Altera o art.8º da Lei Complementar nº 137, de 29 de dezembro de
2004 que passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 8º(...)
§ 1º Não se incluem na base de cálculo do Imposto Sobre Serviços de
Qualquer Natureza:
I - O valor dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços previstos
nos itens 7.02 e 7.05 da lista de serviços, anexa a esta Lei Complementar,
desde  que  comprovem  através  de  documentos  fiscais  a  destinação  do
material para a obra, sendo que o ISS relativo a estes serviços poderão ser
tributados, observando-se os seguintes critérios:
a) no caso de obras  utilizadas para fins  residenciais e comerciais,  com
contrato global, que não possua escrituração regular ou que deixarem de
apresentar  os  documentos  fiscais  necessários  à  comprovação  do
fornecimento  de materiais  para  a  referida  obra,  no prazo de trinta  dias
contados  do  protocolo  de  pedido  do  habite-se,  serão  considerados  os
percentuais de materiais e mão de obra contidos na Tabela publica pelo
Sinduscon –  RS,  quanto ao  custo unitário  básico,  conforme  a  NBR nº
12.170 de 2006;
b)  para  as  demais  obras  com  composição  e  estrutura  variadas,  não
previstas  na letra “a”,com contrato global  para a dedução de materiais,
deverão ser apresentadas, obrigatoriamente, pelo prestador do serviço, as
notas fiscais de material ou de mercadorias, efetivamente comprovadas sua
aplicação,  para  terem  seu  valor  deduzido  sob  apreciação  direta  da
fiscalização tributária a cada etapa ou emissão de nota mensal da obra;
c)  o  contrato,  cujo  objeto  seja  somente  de  prestação  de  serviço  na
construção civil, não sofrerá dedução de material;
II  -  não  se  incluem  na  base  de  cálculo  os  valores  repassados  aos
profissionais liberais devidamente inscritos no município no que se refere
ao  item  8.02,  com  referência  aos  serviços  prestados  aos  centros  de
Formação de Condutores de Veículos. 



§2º Na apuração do ISS da construção civil  o contribuinte deverá optar
pelo regime de cálculo:
I – Presumido;
II – Contábil.
§ 3º Em caso de opção pelo regime de cálculo presumido, o município
usará como referência,  para cálculo de área na fiscalização de obras da
construção civil, as normas definidas pelo Sinduscon – RS quanto ao custo
unitário  básico,  conforme  a  NBR  nº  12.170  de  2006,  observadas  as
alterações e atualizações posteriores.
§4º Poderá ser reduzida a base de cálculo,  apurada conforme parágrafo
anterior,  para os seguintes casos:
I  -  No  caso  de  Obras  até  200m2,  utilizadas  para  fim  residencial
unifamiliar, projetos de interesse social e residência popular, o município
aplicará  a  fórmula  da  tabela  abaixo  para  a  Mão  de  Obra  nos  valores
contidos  na  tabela  de  preço  e  custo  publicada  mensalmente  pelo
Sinduscon-RS.
II  -  Para obras acima de 201m²,  somente para  os  projetos  de interesse
social  (PIS)  e  Residencial  Popular  (RPQ1)  poderão  aplicar  a  tabela
prevista  no  inciso  anterior,  desde  que  façam  parte  dos  programas
habitacionais  criados  pelo  Poder  Público  e  desde  que  suas  unidades
individuais tenham área privativa de até 54m² para projetos de interesse
social  (PIS)  e  de  até  70m²  para  Residencial  Popular  (RPQ1),  sem
considerar área de estacionamento aberto.
§ 5º O fisco se reserva do direito de presumir o valor da base de cálculo do
ISS quando os mesmos não forem apresentados ou não forem condizentes
com a  escrituração  contábil,  usando a  tabela  CUB/metro  definida  pelo
SINDUSCON-RS,  conforme cálculos definidos em regulamento, podendo
ser utilizado,  se necessário,  os critérios para arbitramentos previstos  no
artigo 9º desta Lei.
Art. 5º. O artigo 9º da  Lei Complementar nº 137, de 29 de dezembro de
2004 passa a vigorar  com a seguinte redação:
Artigo 9º.  Sem prejuízo das penalidades cabíveis,  o  preço dos serviços
deverá  ser  fixado  pela  fiscalização  tributária  através  do  arbitramento
conforme as normas a seguir:
§1º  Através  da  observância  de  todas  as  fases  do  devido  processo
administrativo fiscal, a Administração Tributária Municipal deverá arbitrar
a base de cálculo do tributo devido nas seguintes hipóteses, sem prejuízo
de outras disposições legais:
I  -  não  possuir  o  sujeito  passivo,  ou  deixar  de  exibir  os  elementos
necessários à fiscalização das operações realizadas, inclusive nos casos de
perda, extravio ou inutilização de livros ou documentos fiscais;
II - serem omissos ou, pela inobservância de formalidades intrínsecas ou
extrínsecas,  não  merecerem  fé  os  livros  ou  documentos  exibidos  pelo
sujeito passivo;
III - existência de atos qualificados em lei como crimes ou contravenções
ou que, mesmo sem essa qualificação, sejam praticados com dolo, fraude
ou simulação, ato esses evidenciados pelo exame de livros e documentos
do sujeito passivo, ou apurados por quaisquer meios diretos ou indiretos;
IV  -  não  prestar  o  sujeito  passivo,  após  regularmente  intimado,  os
esclarecimentos exigidos pela fiscalização, prestar esclarecimentos ou que
não mereçam fé, por inverossímeis ou falsos;
V - exercício de qualquer atividade que constitua fato gerador do imposto,
sem  se  encontrar  o  sujeito  passivo  devidamente  inscrito  no  órgão
competente;
VI  -  prática  de  subfaturamento  ou  contratação  de  serviços  por  valores
abaixo dos preços de mercado;
VII  -  flagrante  insuficiência  do  imposto  pago  em  face  do  volume  de
serviços prestados;
§ 2º O arbitramento referir-se-á, exclusivamente,  aos fatos ocorridos no
período em que se verificarem os pressupostos mencionados nos incisos
deste artigo.
§ 3º Nas hipóteses previstas neste artigo o arbitramento será afixado por
despacho da autoridade fiscal  competente,  que considerará,  conforme o
caso, os seguintes critérios, entre outros a serem definidos em decreto :



I  -  os  pagamentos  de  impostos  efetuados  pelo  mesmo  ou  por  outros
contribuintes de mesma atividade, em condições semelhantes;
II - fatos ou aspectos que exteriorizem a situação econômico-financeira do
sujeito passivo;
III  -  preço corrente  dos serviços  oferecidos  à  época a  que se  referir  a
apuração;
IV - valor dos materiais empregados na prestação dos serviços e outras
despesas,  tais  como  salários  e  encargos,  aluguéis,  instalações,  energia,
comunicações e assemelhados.
V - média aritmética dos valores apurados;
VII - percentual sobre a receita bruta estimada;
VIII despesas e custos operacionais acrescidos de até 50% (cinquenta por
cento) do total apurado;
IX - o valor dos honorários fixados pelo respectivo órgão de classe;
X -  o  valor  do metro  quadrado  corrente  de  mercado,  para  os  serviços
previstos nos subitens 7.02 e 7.05 da lista anexa desta lei.
Art.  6º  O  artigo  14,  “caput”  da  Lei  Complementar  nº  137,  de  29  de
dezembro de 2004, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art.  14.  Quando os serviços descritos pelo subitem 3.04 da lista anexa
forem prestados parcialmente no território do Município de Passo Fundo, a
base de cálculo será proporcional à extensão da ferrovia, rodovia, dutos e
condutos de qualquer natureza, cabos de qualquer natureza, ou ao número
de postes, existentes no território do Município. 
Art. 7º. O Artigo 19 da Lei Complementar nº 137, de 29 de dezembro de
2004 passa a vigorar com a seguinte redação:
Art.19 Para a comprovação da imunidade tributária,  prevista no Artigo
150, inciso VI,  alínea c da CF, a que se refere os inciso III  e IV deste
artigo,  além  de  cumprirem  com  o  disposto  no  artigo  14  da  Lei
5.172/66(CTN),  as  entidades  de  saúde,  educação  e  assistência  social
deverão, cumulativamente, comprovarem o contido nos artigos 4º a 20º da
Lei Complementar 12.101/2009 e/ou apresentarem certificado da CEBAS
(CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL) emitido pelo Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS)
dentro do prazo de validade.
Parágrafo único. O preenchimento dos requisitos do artigo 14, II do CTN
dependerá de parecer técnico e a observância dos requisitos cumulativos
dos artigos 4º a 20º da Lei Federal 12.101/09,  a que se refere o “caput”
deste  artigo,  dependerá  de  parecer  técnico  da  secretaria  respectiva  e
competente.
Art. 8º A Lei Complementar Municipal nº 137 de 2004 passa a vigorar
acrescido do artigo 15-B  com a seguinte redação:
Art. 15 B. As alíquotas mínima e máxima do Imposto Sobre Serviços de
Qualquer Natureza serão de 2% e 5%, respectivamente.
§ 1oO imposto não será objeto de concessão de isenções, incentivos ou
benefícios  tributários  ou  financeiros,  inclusive  de  redução  de  base  de
cálculo  ou  de  crédito  presumido  ou  outorgado,  ou  sob  qualquer  outra
forma que resulte, direta ou indiretamente, em carga tributária menor que a
decorrente  da  aplicação  da  alíquota  mínima  estabelecida  no  “caput”,
exceto para os serviços a que se referem os subitens 7.02, 7.05 e 16.01 da
lista anexa a esta Lei Complementar
§ 2o É nula a lei ou o ato do Município que não respeite as disposições
relativas às alíquotas mínimas previstas  neste artigo no caso de serviço
prestado  a  tomador  ou  intermediário  localizado  em Município  diverso
daquele onde está localizado o prestador do serviço.
§ 3oA nulidade a que se refere o § 2o deste artigo gera, para o prestador do
serviço, perante o Município que não respeitar as disposições deste artigo,
o  direito  à  restituição  do  valor  efetivamente  pago  do  Imposto  sobre
Serviços de Qualquer Natureza calculado sob a égide da lei nula.
Art. 9º. O artigo 25 da  Lei Complementar nº 137, de 29 de dezembro de
2004 passa a vigorar com a seguinte redação:
Artigo  25.  Considera-se  infração  o  descumprimento  de  qualquer
obrigação, principal ou acessória, prevista na legislação do imposto. 
§  1º.  Constitui  também  infração  à  legislação  tributária  a  omissão  de
receita, caracterizada esta como a não escrituração contábil ou fiscal, pelo



sujeito passivo, de receitas por ele auferidas que acarrete a redução da base
de cálculo de tributo da competência do Município.
§  2º.  A  apuração  da  infração  deverá  seguir  o  devido  processo
administrativo e legal.
§3º  Além  do  disposto  no  artigo  24  desta  Lei,  a  obrigação  acessória
constitui-se com a não observância, pelo sujeito passivo, de qualquer dever
instrumental imposto pela legislação tributária no interesse da arrecadação
ou  da  fiscalização,  sujeitando-o  às  infrações  e  multas  correspondentes
conforme as normas subsequentes.
Art. 10. O artigo 26 da Lei Complementar nº 137, de 29 de dezembro de
2004 passa a vigorar com a seguinte redação:
Artigo  26.  O  infrator  da  legislação  tributária,  no  descumprimento  da
obrigação  tributária  principal,  ficará  sujeito  às  seguintes  penalidades,
calculadas sobre o imposto devido e não pago:
I – de 75% (setenta e cinco por cento), quando: 
a)  o  contribuinte  ou  responsável  preencher  com  incorreção  a  guia  de
recolhimento  ou  deixar  de  proceder  a  devida  escrituração  contábil  ou
fiscal, acarretando a redução ou a supressão do imposto;
b)  contribuinte  ou  responsável  solidário  deixar  de  pagar  a  importância
devida do imposto;
c) o substituto tributário deixar de pagar a importância devida de imposto
nos casos em que a lei lhe atribuir a responsabilidade, inclusive em caso de
retenção.
II – de 100% (cem por cento), quando: 
a) houver a supressão ou redução de tributo, através de conduta definida
como crime contra  a ordem tributária nos termos  da Lei  Federal de nº
8.137/90;
III  -  As  penalidades  serão  aplicadas  em  dobro,  quando  houver  a
reincidência na prática de infração prevista neste artigo e no art. 27 desta
Lei.
§ 1 º Considera-se reincidência a prática de uma nova infração, violando a
mesma norma tributária, cometida pelo mesmo infrator, dentro do prazo de
05  (cinco)  anos,  contados  da  data  em  que  se  tornar  definitiva
administrativamente a penalidade relativa à infração anterior.
§ 2º Haverá redução do percentual das multas aplicadas neste artigo para:
I – 50% (cinquenta por cento), quando, no prazo de 30 dias após a ciência
do sujeito passivo quanto à notificação de lançamento, houver pagamento.
II  – 30% (trinta por cento),  se houver  parcelamento nos termos da Lei
Complementar  Municipal  em  vigor,  no  prazo  de  30  dias  contados  da
ciência do sujeito passivo quanto à notificação do lançamento.
§  3º  No caso  de  haver  a  interposição  de  recursos  administrativos,  em
primeira instância aplicar-se-á o percentual de desconto de 20% em caso
de  pagamento  a  vista  e  de  15% em caso  de  parcelamento,  se  houver
desistência expressa  antes da respectiva decisão definitiva.  
§4º Em caso de desistência expressa após a ciência da decisão de primeira
ou  segunda  instância  ou  após  a  interposição  pelo  sujeito  passivo  de
eventual  ação  judicial,  discutindo  eventual  cancelamento  ou  nulidade,
antes do trânsito em julgado desta ação, o percentual de redução será de
10% em caso de pagamento à vista.
§ 5º A multa será restabelecida em seu valor integral, se o sujeito passivo
deixar de cumprir o parcelamento com o devido  pagamento.
Art. 11. O artigo 27 da  Lei Complementar nº 137, de 29 de dezembro de
2004 passa a vigorar com a seguinte redação:
Artigo 27.   Em se tratando de sujeitos passivos pessoas físicas, de pessoas
jurídicas,  de  Microempreendedor  Individual,  exceto  as  instituições
financeiras  e  similares,  ficam  estabelecidas  as  seguintes  infrações  e
respectivas multas:
I - O início ou prática de atos sujeitos à taxa de licença e/ou de alvará, sem
o respectivo pagamento, não promover a inscrição. 
Multa: 100 UFMs
II - a alteração de firma, razão ou determinação social, alteração do quadro
societário,  alteração  de  endereço  ou  atividade,  não  comunicar  o
encerramento de atividades, dentro de 30 dias.
Multa: 80 UFMs



III  -  Deixar  de  apresentar  declaração  fiscal  ou  de  realizar  escrituração
periódica no prazo determinado pela legislação tributária municipal. 
Multa: 200 UFMS
IV - no caso dos prestadores de serviços da construção civil, não manter
em separado controle contábil por obra. 
Multa: 300 UFMS
V-   deixar  de  prestar  informações  solicitadas,  omitir-se  em  entregar
documentos ou livros que sejam solicitados pela fiscalização, de qualquer
modo tentar embaraçar, ilidir, dificultar ou impedir a ação da fiscalização
municipal.
Multa: 500 UFMS
VI  -  efetuar  a  impressão  de  notas  fiscais  sem  autorização  ou  séries
dobradas, sujeitando o infrator à multa abaixo, e pela qual é responsável o
estabelecimento, que realizou o serviço de impressão, solidariamente, com
o contribuinte, podendo ambos serem autuados concomitantemente, sem
prejuízo de outras penalidades cabíveis.
Multa: 1000 UFMS 
§  1º  As  penalidades  serão  aplicadas  em  dobro,  quando  houver  a
reincidência na prática de infração prevista neste artigo.
§ 2º Considera-se reincidência a prática de uma nova infração, violando a
mesma norma tributária, cometida pelo mesmo infrator, dentro do prazo de
05  (cinco)  anos,  contados  da  data  em  que  se  tornar  definitiva
administrativamente a penalidade relativa à infração anterior.
Art. 12. A Lei Complementar nº 137, de 29 de dezembro de 2004 passa a
vigorar acrescido dos artigos 27- A, 27-B, 27-C e 27-D com as seguintes
redações:
Art.  27-A  Em  se  tratando  das  instituições  financeiras  e  dos  serviços
prestados  nos  itens  15.01  à  15.18  da  lista  anexa  à  Lei  Complementar
137/04, em descumprimento das obrigações listadas na forma dos artigos
25,  §  1º  e  27,  sem exclusão  de  outras  necessárias  para  o  interesse  da
arrecadação e da fiscalização, a multa será de 8.500 UFMS.
§ 1º. Na reincidência das infrações previstas neste artigo, aplicar-se-á em
dobro a  penalidade estipulada e,  no triplo,  no caso de persistência  das
mesmas ou outras condutas infratoras da legislação tributária.
§ 2º Em se tratando da infração prevista no incisos II do artigo anterior, o
sujeito passivo tem o prazo de 20 dias, contados da ciência da notificação,
para  efetuar  o  cumprimento  das  obrigações  acessórias,  sob  pena  de
arbitramento do valor apurado na forma do artigo 9º desta Lei.
§ 3º No caso dos sujeitos passivos previstos neste artigo, haverá redução
de 20% somente se houver pagamento à vista.
Art. 27-B  Será reduzida em 30% o valor da multa prevista no artigo 27
desta  Lei,  ao   sujeito  passivo  as  pessoas  físicas,  o  microemprendedor
individual  e  as  pessoas  jurídicas,  exceto  as  instituições  financeiras,  se
efetuar o pagamento, no prazo de 30 (trinta) dias da ciência da lavratura do
auto de infração.
§ 1º.  Na  hipótese de não haver  o devido  pagamento  o  sujeito  passivo
perderá o benefício a que se refere o "caput" deste artigo.
§ 2º No caso de haver a interposição de recursos administrativos ou de
ação judicial, aplicar-se-á o artigo 26, § 3 e § 4º, respectivamente. 
Artigo  27-C A responsabilidade  por  infração  é  excluída  pela  denúncia
espontânea.
§  1º.  A  autoridade  administrativa  acrescerá  ao  valor  espontaneamente
denunciado pelo sujeito passivo, atualização monetária, e juros de mora
sobre o valor atualizado.
§  2º.  Do  montante  denunciado,  terá,  o  sujeito  passivo,  o  prazo  de  30
(trinta)  dias  para  pagamento  integral  do  seu débito ou para  requerer  o
parcelamento, caso em que o pagamento da primeira parcela far-se-á na
data  da  assinatura  do termo  de parcelamento  e  as  seguintes  a  cada 30
(trinta) dias.
§ 3º. Expirado o prazo para pagamento do montante integral do débito aqui
tratado ou de uma de suas parcelas, aplicar-se-á multa moratória conforme
disciplinado na Lei Complementar nº 147/05.



§ 4º. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
procedimento administrativo ou de medida de fiscalizações relacionadas
com a infração.
Artigo 27-D A imposição dos percentuais das multas previstos nos artigos
anteriores:
I – não exclui a obrigação do infrator de pagar o tributo com incidência de
multa moratória, juros e atualização monetária;
II  –  não  exime  o  infrator  do  cumprimento  das  obrigações  tributárias
acessórias  e  de  outras  sanções cíveis,  administrativas  ou  criminais  que
couberem.
Art. 13. A lista de serviços anexa à Lei Complementar n.º 137, de 29 de
setembro de 2004 passa a vigorar acrescidos dos itens previstos no Anexo
desta Lei.
Art. 14. Fica revogada a Lei Complementar Municipal 108/2003 e o artigo
66 da Lei 1779/77 (CTM), a Lei Municipal n.º 2.271/1986.
Art. 15. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

LEI COMPLEMENTAR N° 422, DE 03 DE JANEIRO DE 2018.
(Do Poder Executivo Municipal)

ALTERA ÍNDICE E USO NA ZONA DE USO ESPECIAL, QUE
ESPECIFICA, E ALTERA O MAPA N.º 02, PREVISTO NO ARTIGO

59, O MAPA N.º 03, PREVISTA NO ARTIGO 60, TODOS DA LEI
COMPLEMENTAR N.º 170/2006,  QUE DISPÕE SOBRE O PLANO

DIRETOR 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 A Zona de Uso Especial, criada pela Lei Municipal n.º 2.473, de 10
de novembro  de 1988,  localizada na rua Albino Lazaretti,  na  Vila  Ivo
Ferreira,  com  área  superficial  de  1.560,00m²  passa  a  vigorar  com  os
seguintes índices e usos:
I – as edificações obedecerão aos seguintes índices máximos:
TO = 80%
CA= 2
II – terá os seguintes usos:
a) conforme: CS.22 – Serviços de Educação;
b) desconforme: os demais usos.III  – esta Zona de Uso Especial poderá
fazer a previsão das vagas de estacionamento exigidas em outro lote, num
raio de 100-m, desde que apresentado projeto com essa previsão.
Parágrafo  único.  A  comprovação  da  existência  das  vagas  de
estacionamento  deverá  ser  apresentada  sempre  que  o  alvará  de
funcionamento for renovado.
Art. 2º Altera o Mapa nº 02, previsto no artigo 59 da Lei Complementar nº
170/2006, passando de ZPRH para ZE no trecho compreendido entre a
Avenida Presidente Vargas até a rua Hexel, conforme mapa em anexo.
Art. 3º Altera o Mapa n.º 03, Sistema Viário, previsto no artigo 60 da Lei
Complementar n.º 170/2006, com a supressão de diretriz viária, que cruza
a área a partir da rua Liberato Salzano até a Avenida Presidente Vargas em
direção a Avenida Jornalista Múcio de Castro conforme mapa em anexo.
Parágrafo  único.  Com a supressão descrita no “caput”  desse artigo fica
prevista a existência do prolongamento da rua Quim César ligando-se a rua
Clemente Tarasconi e rua Cíntia Oliveira da Silva.
Art. 4º Altera o Anexo 4 - Uso do Solo, da Lei Complementar n.º 170, de
09 de outubro de 2006, tornando permissível  o uso CS.8 -Comércio de
Atacadista  e  Depósitos  Tipo  II  para  a  Macrozona  de  Produção
Agrofamiliar.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

LEI N° 5.309, DE 03 DE JANEIRO DE 2018.
(Do Vereador Rafael Colussi)

INSTITUI A SEMANA DOS ANIMAIS E O FÓRUM DE DEBATES
SOBRE AS POLÍTICAS DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS.



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 instituída a Semana dos Animais  e o Fórum de Debates
sobre as Políticas de Proteção aos Animais.
Parágrafo  único.  A  semana  de  que  trata  o  caput  deste  artigo  será
comemorada na primeira semana do mês de outubro, anualmente.
Art. 2º São objetivos desta lei:
I A comemoração das datas festivas;
II A realização e promoção de debates atinentes aos animais e as
políticas de proteção e atividades culturais e educativas.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

LUCIANO PALMA DE AZEVEDO - Prefeito Municipal
MARLISE LAMAISON SOARES – Sec. de Administração
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