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LEI COMPLEMENTAR N° 424, DE 11 DE JANEIRO DE 2018.
(Da Mesa Diretora)

ACRESCENTA OS §1º E §2º AO ARTIGO 6° DA LEI
COMPLEMENTAR Nº. 328 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2012 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  sanciona  e  promulga  a
seguinte Lei:
Art. 1º O artigo 6° da Lei Complementar nº. 328 de 18 de dezembro de
2012, passa a vigorar com a seguinte redação
Art. 6º [...]
§ 1º. Para o provimento ao cargo e função de Diretor Geral, exigir-se-á o
título de graduação em nível superior. § 2º. Para o provimento ao cargo
e função de Chefe do Gabinete da Presidência exigir-se-á o título de
graduação em nível superior. 
Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

LEI N° 5.310 DE 08 DE JANEIRO DE 2018.
(Do Vereador Saul Spinelli)

INSTITUI O PROGRAMA DE INVENTÁRIO ARBÓREO, NO
MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO, CONFORME ESPECIFICA.

O  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  PASSO  FUNDO,  no  uso  de  suas
atribuições legais, na forma do artigo 88 da Lei Orgânica do Município,
faz saber que o Legislativo aprovou e ele promulga a seguinte Lei:
Art.  1º  Fica instituído programa  de  inventário  arbóreo,  na  cidade  de
Passo Fundo,  como regulamentação  municipal  de política  pública  de
plantio, preservações, manejo, ornamentação e expansão da arborização,
do Município de Passo Fundo.
Art. 2º Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:
I  -  Arborização  urbana  -  é  o  conjunto  de  exemplares  arbóreos  que
compõe a vegetação localizada em área urbana pública ou privada;
II - Manejo - são as intervenções aplicadas à arborização, mediante o
uso de técnicas específicas, com o objetivo de mantê-la, conservá-la e
adequá-la ao ambiente;
III  -  Plano  de  manejo  -  é  um instrumento  de  gestão  ambiental  que
determina a metodologia a ser aplicada no manejo da arborização, no
que diz respeito ao planejamento das ações,  aplicação de técnicas de
implantação e de manejo, estabelecimento de cronogramas e metas, de
forma a possibilitar a implantação do inventário arbóreo.
IV  -  Espécie  nativa  -  espécie  vegetal  endêmica  que  é  inata  numa
determinada  área  geográfica,  não  ocorrendo  naturalmente  em  outras
regiões;
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V -  Biodiversidade  -  é a variabilidade ou diversidade de organismos
vivos  existentes  em  uma  determinada  área,  incluindo  a  variedade
genética dentro de uma determinada população de seres vivos da mesma
espécie,  quer  sejam  vegetais,  animais,  fungos  ou  quaisquer
microorganismos;
VI  -  Fenologia  -  é  o  estudo  das  relações  entre  processos  ou  ciclos
biológicos periódicos, principalmente os reprodutivos dos vegetais e as
condições  do  ambiente,  tais  como  temperatura,  clima,  luminosidade,
umidade, etc.;
VII  -  Árvores  matrizes  -  são  indivíduos  arbóreos  selecionados,  com
características  morfológicas  exemplares,  que  são  utilizados  como
fornecedores de sementes, ou de propágulos vegetativos, com o objetivo
de reproduzir a espécie, ampliando sua base genética;
VIII - Propágulo - qualquer parte de um vegetal capaz de multiplicá-lo
ou  propaga-lo  vegetativamente,  como  por  exemplo:  sementes,
fragmentos de talo, ramo ou estruturas especiais;
IX - Inventário - é a quantificação, e qualificação, de uma determinada
população através do uso de técnicas estatísticas de abordagem;
X - Banco de sementes - é uma coleção de sementes de diversas espécies
arbóreas  armazenadas  de  maneira  controlada  ou  não,  podendo  ser
também considerado como bancos de sementes  aqueles  existentes  na
serrapilheira de uma gleba de floresta, por exemplo;
XI - Fuste - é a porção inferior do tronco de uma árvore, desde o solo até
a primeira inserção de galhos;
XII - Estipe - é o caule das palmeiras, compreendendo desde a inserção
com o solo até a gema que antecede a copa;
XIII - Baia - o espaço de terra, descoberta reservada como canteiro onde
é cultivada a árvore.
Art. 3º São objetivos deste programa:
I  -  Definir  as  diretrizes  de  planejamento,  implantação  e  manejo,  da
arborização urbana, privilegiando a qualidade de vida e segurança dos
cidadãos;
II-  Promover, implantar e manter, a arborização, como instrumento de
desenvolvimento urbano sustentável e melhora da qualidade de vida, e
do equilíbrio ambiental, local e regional;
III  - Estabelecer critérios de monitoramento e fiscalização dos órgãos
públicos e privados, cujas atividades que exerçam tenham reflexos na
arborização urbana;
IV  -  Integrar  e  envolver  a  população,  com implantação  de  políticas
públicas,  com  vistas  à  preservação,  manutenção  e  ampliação  da
arborização urbana nesta cidade;
V - Observar as disposições do artigo 225, da Constituição Federal, em
especial,  o  Parágrafo  Primeiro,  como  princípio  norteador  da  política
pública de arborização urbana.
VI -Diversificar as espécies utilizadas na arborização pública e privada
como  forma  de  assegurar  a  estabilidade  e  a  preservação  da  floresta
urbana;
VII  -  Utilizar  a  arborização  na  revitalização  de  espaços  urbanos  já
consagrados, como pontos de encontro, incentivando eventos culturais
na cidade;
VIII-  Estabelecer  um  programa  de  arborização  considerando  as
características de cada região da cidade, considerando:
a) as espécies predominantes na região;
b) as determinantes dos tipos de solo e hídricas do local;
c)  as  características  microclimáticas  e  geográficas  específicas  e  as
características funcionais;



IX - Retirar do passeio público árvores alergênicas, bem como árvores
que,  pelas  suas  dimensões,  são  inadequadas  para  o  passeio  público,
prejudicando a acessibilidade e ainda,  árvores  que estão em processo
grave de deterioração e risco iminente de queda;
X  Ouvir  os  conselhos  municipais  que  possuem  políticas  públicas
correlatas  com esta  lei,  tais  como  COMAU  (conselho  municipal  de
arborização urbana) e CMMA (conselho municipal do meio ambiente)
quando das ações para a efetivação da presente lei;
XI Realizar audiências públicas, com vistas a propiciar a participação da
comunidade nas discussões que nortearão a aplicação da presente lei.
Art.  4º  A regulamentação  referente  à  supressão,  corte  ou retirada  de
exemplares  deverá  ser  precedida  de  audiência  pública  e  de  parecer
favorável do COMAU e do CMMA.
Art.  5º  O  Poder  executivo  regulamentará  o  procedimento  para  a
efetivação do inventário arbóreo.
Art. 6º O Poder Executivo Municipal poderá estabelecer convênios ou
intercâmbios  com  universidades  ou  institutos  de  pesquisas,  com  o
intuito  de  pesquisar  e  testar  espécies  arbóreas  ou  modelos  de
arborização  que  contribuam  para  o  melhoramento  vegetal  quanto  a
resistência,  diminuição  da  poluição,  controle  de  pragas  e  doenças,
diminuição  dos  custos  de  plantio,  aumento  de  produção  de  água,
favorecimento da biodiversidade, entre outras;
Art. 7º Esta Lei entra em vigor 180 (cento e oitenta) dias após a data de
sua publicação.

LEI N° 5.311, DE 11 DE JANEIRO DE 2018.
(Do Vereador Marcio Assis Patussi)

DISPÕE SOBRE VAGAS EM ESCOLAS DE EDUCAÇÃO
INFANTIL E ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL

MUNICIPAIS E/OU CONVENIADAS DA REDE MUNICIPAL
PARA CRIANÇAS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA  DOMÉSTICA OU

FILHA (O) DE MULHERES QUE SOFRERAM VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA.

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 As escolas de educação infantil e escolas de ensino fundamental
municipais  e/ou  conveniadas  deverão  dar  prioridade  de   vagas  para
crianças  vítimas  ou  filha  (o)  de  mulheres  que  sofreram  violência
doméstica, de natureza física e/ou sexual.
Art. 2º A prioridade na matrícula descrita no artigo 1º será observada
mediante a apresentação dos seguintes documentos:
I -  Cópia  do  boletim  de  ocorrência  ou  outro  qualquer
documento expedido pela Delegacia da Mulher;
II - Cópia do exame de corpo delito;
III - Cópia da Queixa crime ou do pedido de medida protetiva.
Art.  3º  Será  concedida  e  garantida  transferência  de  uma  escola  para
outra na esfera municipal, de acordo com a necessidade  de mudança de
endereço da mãe.
Art. 4° Esta Lei entra em vigor trinta dia após sua publicação.

LEI N° 5.312, DE 11 DE JANEIRO DE 2018.
(Do Vereador Leandro Kurtz Rosso)

DISPÕE SOBRE TRIAGEM, PREVENÇÃO E TRATAMENTO
DE CRIANÇAS COM PROBLEMAS AUDITIVOS EM FASE

PRÉ-ESCOLAR - PROGRAMA APRENDE BEM QUEM OUVE
MELHOR.



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 âmbito do Município de Passo Fundo, o
Programa Aprende bem quem ouve Melhor.
Art.  2º  -  O  Programa  Aprende  bem quem ouve  Melhor  consiste  no
processo audiológico de triagem, prevenção e tratamento de problemas
auditivos de  crianças, em fase pré-escolar.
Parágrafo  único:  Considera-se  em  fase  pré-escolar,  para  efeitos  da
presente Lei, crianças de 0 à 5 anos de idade, matriculadas nas escolas
da rede municipal de Educação Infantil de Passo Fundo.
Art. 3º - O Programa previsto nesta Lei, compreende as fases de triagem
auditiva,  avaliação  audiológica  e  atendimento  médico  ou
fonoaudiológico.
Parágrafo  único:  As  crianças  que,  em alguma  das  fases  descritas  no
caput,  apresentarem  déficits  auditivos,  deverão  ter  acompanhamento
periódico por um profissional da rede pública municipal, que manterá
registros das particularidades da criança, visando a melhoria da saúde
audiológica e do rendimento escolar.
Art.  4º  -  A estrutura  organizacional  e  o  funcionamento  do Programa
Aprende bem quem ouve Melhor devem ser estabelecidos pelo Poder
Executivo Municipal.
Art.  5º  -  Respeitadas  as  diretrizes  gerais  das  políticas  públicas
estabelecidas  na  Constituição  Federal,  no  Estatuto  da  Criança  e  do
Adolescente e demais legislações, o Programa Aprende bem quem ouve
Melhor, observará os seguintes princípios:
I ampliação da promoção, proteção e recuperação da saúde das
crianças que apresentarem problemas auditivos;
II prevenção  e  atendimento  especializado  para  as  crianças
portadoras de déficits auditivos.
III estímulo para a melhoria do rendimento escolar;
Art. 6º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

LEI N° 5.313, DE 11 DE JANEIRO DE 2018.
(Do Vereador Rudimar dos Santos)

DETERMINA O USO DE CANELEIRAS REFLETIVAS EM
EQUINOS NO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO.

O  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  PASSO  FUNDO,  no  uso  de  suas
atribuições legais, na forma do artigo 88 da Lei Orgânica do Município,
faz saber que o Legislativo aprovou e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica determinado o uso de caneleira refletiva em Eqüinos, no
Município de Passo Fundo. Parágrafo Único: Ficam os proprietários dos
Eqüinos  responsável  em equipá-los  com  caneleiras  refletivas,quando
estiverem transitando dentro do Município de Passo Fundo. 
Art. 2º O Executivo Municipal deverá regulamentar esta Lei no prazo de
90 (noventa) dias após sua entrada em vigor.
Art 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação

JOÃO PEDRO NUNES – Vice-Prefeito no exerc. do cargo de Prefeito 
MARLISE LAMAISON SOARES – Sec. de Administração
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