
LEI N° 5353, DE 25 DE SETEMBRO DE 2018.
(Do Vereador Gleison Túlio Consalter)

DENOMINA DE DELORGES ALVES CAMINHA, A RUA B DO
LOTEAMENTO CANAÃ.

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  -  Denomina  de  Rua  Delorges  Alves  Caminha,  a  atual  Rua  B  do
Loteamento Canaã.

Art. 2º - A presente lei entra em vigor a partir da data de sua publicação.
LEI N° 5354, DE 25 DE SETEMBRO DE 2018.

(Do Vereador Paulo Roberto Neckle)
INCLUI NO CALENDÁRIO OFICIAL DE EVENTOS DO MUNICÍPIO

DE PASSO FUNDO A CANTATA NATALINA.
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 incluído no calendário oficial de eventos do Município de Passo
Fundo a Cantata Natalina, espetáculo cultural natalino. 

Parágrafo único. A Cantata Natalina será realizada, preferencialmente, entre a
segunda quinzena do mês de novembro e a primeira quinzena do mês
de dezembro. 

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
LEI N° 5.357 DE 01 DE OUTUBRO DE 2018.

(Da Mesa Diretora)
DENOMINA DE RUA TANIA MARIS BENINCA A RUA F DO

LOTEAMENTO ALTO DAS FIGUEIRAS I, 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 - Denomina Tania Maris Beninca, nascida em Rio Pardo, em 07 de
outubro de 1946 e falecida em Passo Fundo no dia 17 de novembro de
2016,  advogada  e  voluntária  de  obras  sociais,  a  Rua  “F”  do
Loteamento Alto das Figueiras I, nesta cidade.

Art. 2º – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
LEI N° 5358, DE 01 DE OUTUBRO DE 2018.

(Do Poder Executivo Municipal)
ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI N.º 5.183, DE 13 DE JANEIRO DE

2016, QUE DISPÕE SOBRE SISTEMA MUNICIPAL DE
CULTURA 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 promulga a seguinte Lei:

Art.1º Esta Lei altera dispositivos da Lei n.º 5.183, de 13 de janeiro de 2016,
que dispõe sobre o Sistema Municipal de Cultura do Município de
Passo Fundo.

Art.2º Altera o “caput” e o inciso II, ambos do art. 40 da Lei n.º 5.183, de 13
de janeiro de 2016, que passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 40. O Conselho Municipal de Política Cultural será constituído por 19
membros  titulares  e  igual  número  de  suplentes,  com  a  seguinte
composição:

I - (…)
II  -  -  10(dez)  membros  titulares  e  respectivos  suplentes,  representando  a

sociedade civil, através dos seguintes setores e quantitativos:
a) Fórum Setorial de Artes Visuais, 01 representante;
b) Fórum Setorial de Artesanato, 01 representante;
c)  Fórum  Setorial  de  Arquitetura  e  Urbanismo  e  Patrimônio  Material  e

Imaterial, 01 representante;
d) Fórum Setorial de Música, 01 representante;
e) Fórum Setorial de Teatro, 01 representante;
f) Fórum Setorial de Dança, 01 representante;
g) Fórum Setorial de Cultura Popular, 01 representante;
h) Fórum Setorial de Empresas e Produtores Culturais, 01 representante;



i) Fórum Municipal de Literatura, 01 representante;
j)  Sistema  "S",  formado  pelo  SESC,  SESI,  SEST-SENAT,  SEBRAE  e

SENAC, 01 representante.”
Art. 4º Fica revogado o inciso IV, do artigo 55 da Lei 5183, de 13 de janeiro

de 2016.
Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

DECRETO Nº 74/2018
REAJUSTA O VALOR DA UNIDADE FISCAL MUNICIPAL – UFM,

PARA O EXERCÍCIO DE 2019.
O PREFEITO DE PASSO FUNDO, no uso de suas atribuições legais, e em

cumprimento ao disposto nos artigos 12 e 33, Parágrafo Único da Lei
nº 1.779 de 23 de dezembro de 1977, com suas alterações posteriores
e Processo nº 2018/27666;

CONSIDERANDO  que  a  variação,  observada  no  período  de  setembro  de
2017 a agosto de 2018, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo
(IPC-A)  e  Índice  Nacional  de  Preços  ao  Consumidor  –  INPC,
atingiram 4,1926% e  3,6415% respectivamente,  representando uma
média de 3,9171%;

CONSIDERANDO o limite de correção estabelecido pela Lei nº 3.708, de 07
de fevereiro de 2001, alterado pela lei nº 4.642 de 2009;

DECRETA:
Art. 1º O valor da UNIDADE FISCAL MUNICIPAL – UFM, fica alterado a

partir de 1º janeiro de 2019, para R$ 3,5558 (três reais, cinquenta e
cinco centavos e cinquenta e oito centésimos de centavos).

Art. 2º Este Decreto entra em vigor em 1º de janeiro de 2019.

DECRETO Nº 75/2018
AUTORIZA O AFASTAMENTO DE SERVIDORES PARA VOTAÇÃO

DOS REPRESENTANTES SINDICAIS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PASSO FUNDO, no uso de suas atribuições

legais,  nos termos  do que dispõe  o artigo  110,  Inciso  VIII  da Lei
Orgânica do Município, CONSIDERANDO a realização de eleições
para  escolha  dos  Representantes  do  Sindicato  dos  Servidores
Municipais de Passo Fundo – SIMPASSO, DECRETA:

Art. 1º Os servidores municipais filiados ao SIMPASSO ficam autorizados a
afastarem-se do expediente,  até o máximo de 1 hora, no dia 30 de
outubro de 2018, a fim de participarem da votação para escolha dos
representantes sindicais.

Art. 2º O registro de ponto deve ser feito normalmente, sendo que o horário a
menor será lançado como “Afastamento Justificado – Folga Eleição”
pela  Coordenadoria  de Administração  e  Planejamento  da secretaria
em que o servidor for lotado, nos termos do artigo 14 do Decreto nº
64/2017.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

DECRETO Nº 76/2018
ESTABELECE O CALENDÁRIO DE OBRIGAÇÕES FISCAIS PARA

O EXERCÍCIO DE 2019, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO DE PASSO FUNDO, no uso de suas atribuições legais, e de

conformidade inciso VIII, do artigo 110 da Lei Orgânica, e 
CONSIDERANDO,  o  disposto  no  artigo  12  da  Lei  nº  1.779  de  23  de

dezembro  de  1977,   §5º  artigo  7º  e  artigo  31-A  ambos  da  Lei
Complementar n.º 137, de 29 de dezembro de 2004 e artigo 8º  da Lei
Complementar nº 195 de 27 de dezembro de 2007; D E C R E T A

Art. 1º. É o seguinte o calendário de obrigações fiscais para com o Município
no exercício de 2019:

I – TAXA DE LICENÇAS PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
– ALVARÁ

a) Parcela única ............................... 28.02.2019
II – IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN

ou ISS
a) ISSQN VARIÁVEL/ ISSQN FIXO/ ISSQN ESTIMATIVA. 
Parcela Única 1 (ISS fixo)............21.01.2019



Parcela Única 2 (ISS fixo)............20.02.2019 
1ª parcela (janeiro)...................... 20.02.2019
2ª parcela (fevereiro)................... 20.03.2019
3º parcela (março)........................19.04.2019
4ª parcela (abril).......................... 18.05.2019
5ª parcela (maio)......................... 20.06.2019 
6ª parcela (junho) ....................... 19.07.2019 
7ª parcela (julho)..........................20.08.2019
8ª parcela (agosto).......................19.09.2019 
9ª parcela (setembro)...................21.10.2019
10ª parcela (outubro)....................20.11.2019 
11ª parcela (novembro)................20.12.2019
12ª parcela (dezembro)................20.01.2020
b) ISSQN RETIDO NA FONTE 
1ª parcela (janeiro)...................... 15.02.2019
2ª parcela (fevereiro)................... 15.03.2019
3º parcela (março)........................15.04.2019
4ª parcela (abril).......................... 15.05.2019
5ª parcela (maio)......................... 14.06.2019 
6ª parcela (junho) ....................... 15.07.2019 
7ª parcela (julho)..........................15.08.2019
8ª parcela (agosto).......................16.09.2019 
9ª parcela (setembro)...................15.10.2019
10ª parcela (outubro)....................14.11.2019 
11ª parcela (novembro)................16.12.2019
12ª parcela (dezembro)................15.01.2020  
c)  O  pagamento  integral  do  ISS  fixo  na  parcela  única  1  dará  direito  ao

desconto de 15% (quinze por cento) sobre o valor total do imposto a
recolher, conforme art. 31-A inc. I da Lei Complementar 137, de 29
de dezembro de 2004.

d)  O  pagamento  integral  do  ISS  fixo  na  parcela  única  2  dará  direito  ao
desconto de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do imposto a
recolher, conforme art. 31-A inc. II da Lei Complementar nº 137, de
29 de dezembro de 2004.

e)  Aos  contribuintes  do  ISS  fixo  que  não  possuam  débitos  vencidos  ou
inscritos em dívida ativa até o dia 31 de outubro do ano anterior será
concedido um desconto adicional  de 5% (cinco por cento) para os
pagamentos nas parcelas únicas 1 e 2, conforme art. 31-A inc. III da
Lei Complementar nº 137, de 29 de dezembro de 2004.

III  – IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL
URBANA – IPTU

Parcela Única 1..................................02.01.2019
Parcela Única 2..................................15.02.2019
1ª parcela ..........................................15.03.2019
2ª parcela ..........................................15.04.2019
3ª parcela ..........................................15.05.2019
4ª parcela  .........................................14.06.2019
5ª parcela ..........................................15.07.2019
6ª parcela ..........................................15.08.2019 
7ª parcela ..........................................16.09.2019
8ª parcela ..........................................15.10.2019
a) O pagamento integral do Imposto anual na parcela única 1 dará direito ao

desconto de 10% (dez por cento) sobre o valor  total  do imposto a
recolher, conforme art. 16 da Lei Complementar nº 195 de 2007.

b) O pagamento integral do Imposto anual na parcela única 2 dará direito ao
desconto de 4% (quatro por cento) sobre o valor total do imposto a
recolher, conforme art. 16 da Lei Complementar nº 195 de 2007.

c) Os imóveis que não possuírem débitos inscritos em dívida ativa até o dia
18/10/2018, terão um desconto adicional de 5% (cinco por cento) para
pagamento na parcela única 1 ou um desconto adicional de 2% (dois
por cento) para pagamento na parcela única 2, conforme art. 16 da Lei
Complementar nº 195 de 2007.



d) Os imóveis  comerciais,  industriais  e  de prestação de serviços  terão um
desconto especial adicional de 5% (cinco por cento) para pagamento
na parcela única 1 ou um desconto adicional de 1% (um por cento)
para  pagamento  na  parcela  única  2,  conforme  art.  17  da  Lei
Complementar nº 195 de 2007.

Art. 2º. Os pedidos de revisão de cálculo do IPTU, ou impugnações desse, só
serão apreciados se objeto de processo regular acompanhado de cópia
da matrícula atualizada do imóvel objeto do pedido e comprovante de
endereço do proprietário ou declaração, e iniciado até trinta dias após
o vencimento da primeira parcela do tributo a que corresponder ou da
notificação de lançamento feita.

§ 1°. No caso de revisão de lançamentos do IPTU que implique em alteração
do  valor  a  recolher  o  vencimento  ficará  alterado  para  ocorrer  em
parcelas mensais e sucessivas, até o limite de oito, mantido o direito
ao eventual desconto para o pagamento em parcela única.

§ 2º. Caso indeferida a revisão por manifesto improcedente, assim entendida a
irresignação  contra  lançamento  não  modificado  em relação  ao  ano
anterior,  incidirão  sobre  o  tributo  os  acréscimos  legais  devidos,
mantendo-se os vencimentos originais.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

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