
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO

DECRETO
99  -  DECLARA  DE  UTILIDADE  PÚBLICA,  PARA  FINS  DE 
DESAPROPRIAÇÃO  PARA  HABITAÇÃO  POPULAR  – 
REGULARIZAÇÃO  FUNDIÁRIA  -  OS  IMÓVEIS  URBANOS 
DESTINADOS  À  AMPLIAÇÃO  DO  LOTEAMENTO  PARQUE 
DO SOL.
Art.  1º  -  Ficam  declarados  de  Utilidade  Pública,  para  fins  de 
desapropriação para Habitação Popular – Regularização Fundiária - 
os imóveis a seguir discriminados:
1) um lote de terreno urbano – lote nº 1 – da quadra “05”, com área 
superficial  de  1.396,00m²,  localizado na esquina formada  pela  rua 
sem denominação ou número com a rua 4, sem numeração definida, 
no loteamento “Imobiliária Parque do Sol Ltda”, lugar denominado 
São Miguel,  nesta cidade, no quarteirão formado pelas ruas 4, 8 e 
duas ruas sem denominação ou número, confrontando: ao NORTE, 
com os lotes 17, 18, 19 e 20, onde mede 42,80m; ao SUL, frente para 
a rua sem denominação, onde mede 8,00m; ao LESTE, com a rua 4, 
onde mede 51,20m e faz esquina; e, ao OESTE, com o lote 2, onde 
mede 50,00m;
2) um lote de terreno urbano – lote nº 2 – da quadra “05”, com área 
superficial de 650,00m², situado na rua sem denominação ou número, 
sem numeração definida, distando 8,00m da esquina com a rua 4, no 
loteamento “Imobiliária Parque do Sol Ltda”, lugar denominado São 
Miguel, nesta cidade, no quarteirão formado pelas ruas 4, 8 e duas 
ruas sem denominação ou número, confrontando: ao NORTE, com o 
lote  16,  onde  mede  13,00m;  ao  SUL,  frente  para  a  rua  sem 
denominação,  onde mede 13,00m; ao LESTE,  com o lote 1,  onde 
mede 50,00m; e, ao OESTE, com o lote 3, onde mede 50,00m;
3) um lote de terreno urbano – lote nº 3 – da quadra “05”, com área 
superficial de 650,00m², situado na rua sem denominação ou número, 
sem numeração definida, distando 21,00m da esquina com a rua 4, no 
loteamento “Imobiliária Parque do Sol Ltda”, lugar denominado São 
Miguel, nesta cidade, no quarteirão formado pelas ruas 4, 8 e duas 
ruas sem denominação ou número, confrontando: ao NORTE, com o 
lote  15,  onde  mede  13,00m;  ao  SUL,  frente  para  a  rua  sem 
denominação,  onde mede 13,00m; ao LESTE,  com o lote 2,  onde 
mede 50,00m; e, ao OESTE, com o lote 4, onde mede 50,00m;
4) um lote de terreno urbano – lote nº 4 – da quadra “05”, com área 
superficial de 650,00m², situado na rua sem denominação ou número, 
sem numeração definida, distando 34,00m da esquina com a rua 4, no 
loteamento “Imobiliária Parque do Sol Ltda”, lugar denominado São 
Miguel, nesta cidade, no quarteirão formado pelas ruas 4, 8 e duas 
ruas sem denominação ou número, confrontando: ao NORTE, com o 
lote  14,  onde  mede  13,00m;  ao  SUL,  frente  para  a  rua  sem 
denominação,  onde mede 13,00m; ao LESTE,  com o lote 3,  onde 
mede 50,00m; e, ao OESTE, com o lote 5, onde mede 50,00m;
5) um lote de terreno urbano – lote nº 5 – da quadra “05”, com área 
superficial de 650,00m², situado na rua sem denominação ou número, 
sem numeração definida, distando 47,00m da esquina com a rua 4, no 
loteamento “Imobiliária Parque do Sol Ltda”, lugar denominado São 
Miguel, nesta cidade, no quarteirão formado pelas ruas 4, 8 e duas 
ruas sem denominação ou número, confrontando: ao NORTE, com o 
lote  13,  onde  mede  13,00m;  ao  SUL,  frente  para  a  rua  sem 
denominação,  onde mede 13,00m; ao LESTE,  com o lote 4,  onde 
mede 50,00m; e, ao OESTE, com os lotes 6, 7, 8 e parte do lote 9, 
onde mede 50,00m;
6) um lote de terreno urbano – lote nº 6 – da quadra “05”, com área 
superficial de 600,00m², localizado na esquina formada por duas ruas 
sem  denominação  ou  número,  sem  numeração  definida,  no 
loteamento “Imobiliária Parque do Sol Ltda”, lugar denominado São 
Miguel, nesta cidade, no quarteirão formado pelas ruas 4, 8 e duas 
ruas sem denominação ou número, confrontando: ao NORTE, com o 
lote 7, onde mede 40,00m; ao SUL, com rua sem denominação, onde 
mede 40,00m e faz esquina; ao LESTE, com o lote 5, onde mede 



15,00m; e, ao OESTE, frente para rua sem denominação, onde mede 
15,00m;
7) um lote de terreno urbano – lote nº 7 – da quadra “05”, com área 
superficial de 560,00m², situado na rua sem denominação ou número, 
sem numeração definida, distando 71,00m da esquina com a rua 8, no 
loteamento “Imobiliária Parque do Sol Ltda”, lugar denominado São 
Miguel, nesta cidade, no quarteirão formado pelas ruas 4, 8 e duas 
ruas sem denominação ou número, confrontando: ao NORTE, com o 
lote 8, onde mede 40,00m; ao SUL, com o lote 6, onde mede 40,00m; 
ao LESTE, com parte do lote 5, onde mede 14,00m; e, ao OESTE, 
frente para a rua sem denominação, onde mede 14,00m;
8) um lote de terreno urbano – lote nº 8 – da quadra “05”, com área 
superficial de 560,00m², situado na rua sem denominação ou número, 
sem numeração definida, distando 57,00m da esquina com a rua 8, no 
loteamento “Imobiliária Parque do Sol Ltda”, lugar denominado São 
Miguel, nesta cidade, no quarteirão formado pelas ruas 4, 8 e duas 
ruas sem denominação ou número, confrontando: ao NORTE, com o 
lote 9, onde mede 40,00m; ao SUL, com o lote 7, onde mede 40,00m; 
ao LESTE, com parte do lote 5, onde mede 14,00m; e, ao OESTE, 
frente para a rua sem denominação, onde mede 14m;
9) um lote de terreno urbano – lote nº 9 – da quadra “05”, com área 
superficial de 560,00m², situado na rua sem denominação ou número, 
sem numeração definida, distando 43,00m da esquina com a rua 8, no 
loteamento “Imobiliária Parque do Sol Ltda”, lugar denominado São 
Miguel, nesta cidade, no quarteirão formado pelas ruas 4, 8 e duas 
ruas sem denominação ou número, confrontando: ao NORTE, com o 
lote  10,  onde  mede  40,00m;  ao  SUL,  com o  lote  8,  onde  mede 
40,00m; ao LESTE,  com parte do lote 5 e parte do lote 13,  onde 
mede  14,00m;  e,  ao OESTE,  frente  para  a  rua sem denominação, 
onde mede 14,00m;
10) um lote de terreno urbano – lote nº 10 – da quadra “05”, com área 
superficial de 560,00m², situado na rua sem denominação ou número, 
sem numeração definida, distando 29,00m da esquina com a rua 8, no 
loteamento “Imobiliária Parque do Sol Ltda”, lugar denominado São 
Miguel, nesta cidade, no quarteirão formado pelas ruas 4, 8 e duas 
ruas sem denominação ou número, confrontando: ao NORTE, com o 
lote  11,  onde  mede  40,00m;  ao  SUL,  com o  lote  9,  onde  mede 
40,00m; ao LESTE, com parte do lote 13, onde mede 14,00m; e, ao 
OESTE, frente para a rua sem denominação, onde mede 14,00m;
11) um lote de terreno urbano – lote nº 11 – da quadra “05”, com área 
superficial de 560,00m², situado na rua sem denominação ou número, 
sem numeração definida, distando 15,00m da esquina com a rua 8, no 
loteamento “Imobiliária Parque do Sol Ltda”, lugar denominado São 
Miguel, nesta cidade, no quarteirão formado pelas ruas 4, 8 e duas 
ruas sem denominação ou número, confrontando: ao NORTE, com o 
lote  12,  onde  mede  40,00m;  ao  SUL,  com o  lote  10,  onde  mede 
40,00m; ao LESTE, com parte do lote 13, onde mede 14,00m; e, ao 
OESTE, frente para a rua sem denominação, onde mede 14,00m;
12) um lote de terreno urbano – lote nº 12 – da quadra “05”, com área 
superficial de 600,00m², localizado na esquina formada por uma rua 
sem denominação ou número com a rua 8, sem numeração definida, 
no loteamento “Imobiliária Parque do Sol Ltda”, lugar denominado 
São Miguel,  nesta cidade, no quarteirão formado pelas ruas 4, 8 e 
duas ruas sem denominação ou número, confrontando: ao NORTE, 
com a rua 8, onde mede 40,00m; ao SUL, com o lote 11, onde mede 
40,00m; ao LESTE, com parte do lote 13, onde mede 15,00m; e, ao 
OESTE, frente para a rua sem denominação, onde mede 15m;
13) um lote de terreno urbano – lote nº 13 – da quadra “05”, com área 
superficial de 650,00m², situado na rua 8, sem numeração definida, 
distando 40,00m da esquina com a rua sem denominação ou número, 
no loteamento “Imobiliária Parque do Sol Ltda”, lugar denominado 
São Miguel,  nesta cidade, no quarteirão formado pelas ruas 4, 8 e 
duas ruas sem denominação ou número, confrontando: ao NORTE,, 
frente para a rua 8, onde mede 13,00m; ao SUL, com o lote 5, onde 
mede 13,00m; ao LESTE, com o lote 14, onde mede 50,00m; e, ao 
OESTE, com os lotes 12, 11, 10 e parte do lote 9, onde mede 50,00;



14) um lote de terreno urbano – lote nº 14 – da quadra “05”, com área 
superficial de 650,00m², situado na rua 8, sem numeração definida, 
distando 53,00m da esquina com a rua sem denominação ou número, 
no loteamento “Imobiliária Parque do Sol Ltda”, lugar denominado 
São Miguel,  nesta cidade, no quarteirão formado pelas ruas 4, 8 e 
duas ruas sem denominação ou número, confrontando: ao NORTE, 
frente para a rua 8, onde mede 13,00m; ao SUL, com o lote 4, onde 
mede 13,00m; ao LESTE, com o lote 15, onde mede 50,00m; e, ao 
OESTE, com o lote 13, onde mede 50,00m;
15) um lote de terreno urbano – lote nº 15 – da quadra “05”, com área 
superficial de 650,00m², situado na rua 8, sem numeração definida, 
distando 66,00m da esquina com a rua sem denominação ou número, 
no loteamento “Imobiliária Parque do Sol Ltda”, lugar denominado 
São Miguel,  nesta cidade, no quarteirão formado pelas ruas 4, 8 e 
duas ruas sem denominação ou número, confrontando: ao NORTE, 
frente para a rua 8, onde mede 13,00m; ao SUL, com o lote 3, onde 
mede 13,00m; ao LESTE, com o lote 16, onde mede 50,00m; e, ao 
OESTE, com o lote 14, onde mede 50,00m;
16) um lote de terreno urbano – lote nº 16 – da quadra “05”, com área 
superficial de 650,00m², situado na rua 8, sem numeração definida, 
distando 66,20m da esquina com a rua  4, no loteamento “Imobiliária 
Parque do Sol Ltda”, lugar denominado São Miguel, nesta cidade, no 
quarteirão formado pelas ruas 4, 8 e duas ruas sem denominação ou 
número, confrontando: ao NORTE, frente para a rua 8, onde mede 
13,00m; ao SUL, com o lote 2, onde mede 13,00m; ao LESTE, com o 
lote 17, onde mede 50,00m; e, ao OESTE, com o lote 15, onde mede 
50,00m;
17) um lote de terreno urbano – lote nº 17 – da quadra “05”, com área 
superficial de 650,00m², situado na rua 8, sem numeração definida, 
distando 53,20m da esquina com a rua 4, no loteamento “Imobiliária 
Parque do Sol Ltda”, lugar denominado São Miguel, nesta cidade, no 
quarteirão formado pelas ruas 4, 8 e duas ruas sem denominação ou 
número, confrontando: ao NORTE, frente para a rua 8, onde mede 
13,00m; ao SUL, com parte do lote 1, onde mede 13,00m; ao LESTE, 
com o lote 18, onde mede 50,00m; e, ao OESTE, com o lote 16, onde 
mede 50,00m;
18) um lote de terreno urbano – lote nº 18 – da quadra “05”, com área 
superficial de 650,00m², situado na rua 8, sem numeração definida, 
distando 40,20m da esquina com a rua 4, no loteamento “Imobiliária 
Parque do Sol Ltda”, lugar denominado São Miguel, nesta cidade, no 
quarteirão formado pelas ruas 4, 8 e duas ruas sem denominação ou 
número, confrontando: ao NORTE, frente para a rua 8, onde mede 
13,00m; ao SUL, com parte do lote 1, onde mede 13,00m; ao LESTE, 
com o lote 19, onde mede 50,00m; e, ao OESTE, com o lote 17, onde 
mede 50,00m;
19) um lote de terreno urbano – lote nº 19 – da quadra “05”, com área 
superficial de 650,00m², situado na rua 8, sem numeração definida, 
distando 27,20m da esquina com a rua 4, no loteamento “Imobiliária 
Parque do Sol Ltda”, lugar denominado São Miguel, nesta cidade, no 
quarteirão formado pelas ruas 4, 8 e duas ruas sem denominação ou 
número, confrontando: ao NORTE, frente para a rua 8, onde mede 
13,00m; ao SUL, com parte do lote 1, onde mede 13,00m; ao LESTE, 
com o lote 20, onde mede 50,00m; e, ao OESTE, com o lote 18, onde 
mede 50,00m;
20) um lote de terreno urbano – lote nº 20 – da quadra “05”, com área 
superficial  de 888,00m²,  localizado na esquina formada  pela rua 8 
com a rua 4,  sem numeração  definida,  no loteamento “Imobiliária 
Parque do Sol Ltda”, lugar denominado São Miguel, nesta cidade, no 
quarteirão formado pelas ruas 4, 8 e duas ruas sem denominação ou 
número, confrontando: ao NORTE, frente para a rua 8, onde mede 
27,20m; ao SUL, com parte do lote 1, onde mede 3,80m; ao LESTE, 
com a rua 4, onde mede 52,50m; e, ao NORDESTE, no encontro das 
rua 8 e 4, numa linha de 4,60m; e ao OESTE, com o lote 19, onde 
mede 50,00m;



21) um lote de terreno urbano – lote nº 01 – da quadra “06”, com área 
superficial de 680,00m², situado na rua 3, sem numeração definida, 
distando 105,00m da esquina com a rua 
10,  no  loteamento  “Imobiliária  Parque  do  Sol  Ltda”,  lugar 
denominado São Miguel, nesta cidade, no quarteirão formado pelas 
ruas  4,  7,  10,  3  e  área  pertencente  a  Demetrio  Bilibio  e  Miguel 
Francisco Barriquel, confrontando: ao NORTE, com parte do lote 20 
e  parte  com  a  área  pertencente  a  Demetrio  Bilibio,  onde  mede 
respectivamente 35,00m e 17,50m; ao SUL, com o lote 2, onde mede 
50,00m; ao LESTE, frente para a rua 3, onde mede 20,00m; e, ao 
OESTE, com o lote 19, onde mede 13,00m;
22) um lote de terreno urbano – lote nº 02 – da quadra “06”, com área 
superficial de 650,00m², situado na rua 3, sem numeração definida, 
distando 92,00m da esquina com a rua 10, no loteamento “Imobiliária 
Parque do Sol Ltda”, lugar denominado São Miguel, nesta cidade, no 
quarteirão  formado  pelas  ruas  4,  7,  10,  3  e  área  pertencente  a 
Demetrio  Bilibio  e  Miguel  Francisco  Barriquel,  confrontando:  ao 
NORTE, com o lote 1, onde mede 50,00m; ao SUL, com o lote 3, 
onde  mede  50,00m;  ao  LESTE,  frente  para  a  rua  3,  onde  mede 
13,00m; e, ao OESTE, com o lote 18, onde mede 13,00m;
23) um lote de terreno urbano – lote nº 03 – da quadra “06”, com área 
superficial de 650,00m², situado na rua 3, sem numeração definida, 
distando 79,00m da esquina com a rua 10, no loteamento “Imobiliária 
Parque do Sol Ltda”, lugar denominado São Miguel, nesta cidade, no 
quarteirão  formado  pelas  ruas  4,  7,  10,  3  e  área  pertencente  a 
Demetrio  Bilibio  e  Miguel  Francisco  Barriquel,  confrontando:  ao 
NORTE, com o lote 2, onde mede 50,00m; ao SUL, com o lote 4, 
onde  mede  50,00m;  ao  LESTE,  frente  para  a  rua  3,  onde  mede 
13,00m; e, ao OESTE, com o lote 17, onde mede 13,00m;
24) um lote de terreno urbano – lote nº 04 – da quadra “06”, com área 
superficial de 650,00m², situado na rua 3, sem numeração definida, 
distando 66,00m da esquina com a rua 10, no loteamento “Imobiliária 
Parque do Sol Ltda”, lugar denominado São Miguel, nesta cidade, no 
quarteirão  formado  pelas  ruas  4,  7,  10,  3  e  área  pertencente  a 
Demetrio  Bilibio  e  Miguel  Francisco  Barriquel,  confrontando:  ao 
NORTE, com o lote 3, onde mede 50,00m; ao SUL, com o lote 5, 
onde  mede  50,00m;  ao  LESTE,  frente  para  a  rua  3,  onde  mede 
13,00m; e, ao OESTE, com o lote 16, onde mede 13,00m;
25) um lote de terreno urbano – lote nº 05 – da quadra “06”, com área 
superficial de 650,00m², situado na rua 3, sem numeração definida, 
distando 53,00m da esquina com a rua 10, no loteamento “Imobiliária 
Parque do Sol Ltda”, lugar denominado São Miguel, nesta cidade, no 
quarteirão  formado  pelas  ruas  4,  7,  10,  3  e  área  pertencente  a 
Demetrio  Bilibio  e  Miguel  Francisco  Barriquel,  confrontando:  ao 
NORTE, com o lote 4, onde mede 50,00m; ao SUL, com o lote 6, 
onde  mede  50,00m;  ao  LESTE,  frente  para  a  rua  3,  onde  mede 
13,00m; e, ao OESTE, com o lote 15, onde mede 13,00m;
26) um lote de terreno urbano – lote nº 06 – da quadra “06”, com área 
superficial de 650,00m², situado na rua 3, sem numeração definida, 
distando 40,00m da esquina com a rua 10, no loteamento “Imobiliária 
Parque do Sol Ltda”, lugar denominado São Miguel, nesta cidade, no 
quarteirão  formado  pelas  ruas  4,  7,  10,  3  e  área  pertencente  a 
Demetrio  Bilibio  e  Miguel  Francisco  Barriquel,  confrontando:  ao 
NORTE, com o lote 5, onde mede 50,00m; ao SUL, com os lotes 7, 
8, 9 e parte do lote 10, onde mede 50,00m; ao LESTE, frente para a 
rua 3, onde mede 13,00m; e, ao OESTE, com o lote 14, onde mede 
13,00m; 
27) um lote de terreno urbano – lote nº 07 – da quadra “06”, com área 
superficial  de 600,00m²,  localizado na esquina formada  pela rua 3 
com a rua 10, sem numeração definida, no loteamento “Imobiliária 
Parque do Sol Ltda”, lugar denominado São Miguel, nesta cidade, no 
quarteirão  formado  pelas  ruas  4,  7,  10,  3  e  área  pertencente  a 
Demetrio  Bilibio  e  Miguel  Francisco  Barriquel,  confrontando:  ao 
NORTE, com parte do lote 6, onde mede 15,00m; ao SUL, frente 
para a rua 10,  onde mede 15,00m; ao LESTE,  com a rua 3,  onde 



mede 40,00m e faz esquina; e, ao OESTE, com o lote 8, onde mede 
40,00m;
28) um lote de terreno urbano – lote nº 08 – da quadra “06”, com área 
superficial de 560,00m², situado na rua 10, sem numeração definida, 
distando 15,00m da esquina com a rua 3, no loteamento “Imobiliária 
Parque do Sol Ltda”, lugar denominado São Miguel, nesta cidade, no 
quarteirão  formado  pelas  ruas  4,  7,  10,  3  e  área  pertencente  a 
Demetrio  Bilibio  e  Miguel  Francisco  Barriquel,  confrontando:  ao 
NORTE, com parte do lote 6, onde mede 14,00m; ao SUL, frente 
para a rua 10, onde mede 14,00m; ao LESTE, com o lote 7, onde 
mede 40,00m; e, ao OESTE, com o lote 9, onde mede 40,00m;
29) um lote de terreno urbano – lote nº 09 – da quadra “06”, com área 
superficial de 560,00m², situado na rua 10, sem numeração definida, 
distando 29,00m da esquina com a rua 3, no loteamento “Imobiliária 
Parque do Sol Ltda”, lugar denominado São Miguel, nesta cidade, no 
quarteirão  formado  pelas  ruas  4,  7,  10,  3  e  área  pertencente  a 
Demetrio  Bilibio  e  Miguel  Francisco  Barriquel,  confrontando:  ao 
NORTE, com parte do lote 6, onde mede 14,00m; ao SUL, frente 
para a rua 10, onde mede 14,00m; ao LESTE, com o lote 8, onde 
mede 40,00m; e, ao OESTE, com o lote 10, onde mede 40,00m;
30) um lote de terreno urbano – lote nº 10 – da quadra “06”, com área 
superficial de 560,00m², situado na rua 10, sem numeração definida, 
distando 43,00m da esquina com a rua 3, no loteamento “Imobiliária 
Parque do Sol Ltda”, lugar denominado São Miguel, nesta cidade, no 
quarteirão  formado  pelas  ruas  4,  7,  10,  3  e  área  pertencente  a 
Demetrio  Bilibio  e  Miguel  Francisco  Barriquel,  confrontando:  ao 
NORTE, com parte do lote 6 e parte do lote 14, onde mede 14,00m; 
ao SUL, frente para a rua 10, onde mede 14,00m; ao LESTE, com o 
lote 9, onde mede 40,00m; e, ao OESTE, com o lote 11, onde mede 
40,00m;
31) um lote de terreno urbano – lote nº 11 – da quadra “06”, com área 
superficial de 560,00m², situado na rua 10, sem numeração definida, 
distando 29,00m da esquina com a rua 4, no loteamento “Imobiliária 
Parque do Sol Ltda”, lugar denominado São Miguel, nesta cidade, no 
quarteirão  formado  pelas  ruas  4,  7,  10,  3  e  área  pertencente  a 
Demetrio  Bilibio  e  Miguel  Francisco  Barriquel,  confrontando:  ao 
NORTE, com parte do lote 14, onde mede 14,00m; ao SUL, frente 
para a rua 10, onde mede 14,00m; ao LESTE, com o lote 10, onde 
mede 40,00m; e, ao OESTE, com o lote 12, onde mede 40,00m;
32) um lote de terreno urbano – lote nº 12 – da quadra “06”, com área 
superficial de 560,00m², situado na rua 10, sem numeração definida, 
distando 15,00m da esquina com a rua 4, no loteamento “Imobiliária 
Parque do Sol Ltda”, lugar denominado São Miguel, nesta cidade, no 
quarteirão  formado  pelas  ruas  4,  7,  10,  3  e  área  pertencente  a 
Demetrio Bilibio e Miguel  Francisco  Barriquel,   confrontando:  ao 
NORTE, com  parte do  lote 14,  onde  mede 14,00m; ao SUL, frente 
para a rua 10, onde mede 14,00m; ao LESTE, com o lote 11, onde 
mede 40,00m; e, ao OESTE, com o lote 13, onde mede 40,00m;
33) um lote de terreno urbano – lote nº 13 – da quadra “06”, com área 
superficial de 600,00m², localizado na esquina formada pela rua 10 
com a rua 4,  sem numeração  definida,  no loteamento “Imobiliária 
Parque do Sol Ltda”, lugar denominado São Miguel, nesta cidade, no 
quarteirão  formado  pelas  ruas  4,  7,  10,  3  e  área  pertencente  a 
Demetrio  Bilibio  e  Miguel  Francisco  Barriquel,  confrontando:  ao 
NORTE, com parte do lote 14, onde mede 15,00m; ao SUL, frente 
para a rua 10, onde mede 15,00m; ao LESTE, com o lote 12, onde 
mede 40,00m; e, ao OESTE, com a rua 4, onde mede 40,00m e faz 
esquina;
34) um lote de terreno urbano – lote nº 14 – da quadra “06”, com área 
superficial de 650,00m², situado na rua 4, sem numeração definida, 
distando 40,00m da esquina com a rua 10, no loteamento “Imobiliária 
Parque do Sol Ltda”, lugar denominado São Miguel, nesta cidade, no 
quarteirão  formado  pelas  ruas  4,  7,  10,  3  e  área  pertencente  a 
Demetrio  Bilibio  e  Miguel  Francisco  Barriquel,  confrontando:  ao 
NORTE, com o lote 15, onde mede 50,00m; ao SUL, com os lotes 
13, 12, 11 e parte do lote 10, onde mede 50,00m; ao LESTE, com o 



lote 6, onde mede 13,00m; e, ao OESTE, frente para a rua 4, onde 
mede 13,00m;
35) um lote de terreno urbano – lote nº 15 – da quadra “06”, com área 
superficial de 650,00m², situado na rua 4, sem numeração definida, 
distando 53,00m da esquina com a rua 10, no loteamento “Imobiliária 
Parque do Sol Ltda”, lugar denominado São Miguel, nesta cidade, no 
quarteirão  formado  pelas  ruas  4,  7,  10,  3  e  área  pertencente  a 
Demetrio  Bilibio  e  Miguel  Francisco  Barriquel,  confrontando:  ao 
NORTE, com o lote 16, onde mede 50,00m; ao SUL, com o lote 14, 
onde mede 50,00m; ao LESTE, com o lote 5, onde mede 13,00m; e, 
ao OESTE, frente para a rua 4, onde mede 13,00m;
36) um lote de terreno urbano – lote nº 16 – da quadra “06”, com área 
superficial de 650,00m², situado na rua 4, sem numeração definida, 
distando 66,00m da esquina com a rua 10, no loteamento “Imobiliária 
Parque do Sol Ltda”, lugar denominado São Miguel, nesta cidade, no 
quarteirão  formado  pelas  ruas  4,  7,  10,  3  e  área  pertencente  a 
Demetrio  Bilibio  e  Miguel  Francisco  Barriquel,  confrontando:  ao 
NORTE, com o lote 17, onde mede 50,00m; ao SUL, com o lote 15, 
onde mede 50,00m; ao LESTE, com o lote 4, onde mede 13,00m; e, 
ao OESTE, frente para a rua 4, onde mede 13,00m;
37) um lote de terreno urbano – lote nº 17 – da quadra “06”, com área 
superficial de 650,00m², situado na rua 4, sem numeração definida, 
distando 79,00m da esquina com a rua 10, no loteamento “Imobiliária 
Parque do Sol Ltda”, lugar denominado São Miguel, nesta cidade, no 
quarteirão  formado  pelas  ruas  4,  7,  10,  3  e  área  pertencente  a 
Demetrio  Bilibio  e  Miguel  Francisco  Barriquel,  confrontando:  ao 
NORTE, com o lote 18, onde mede 50,00m; ao SUL, com o lote 16, 
onde mede 50,00m; ao LESTE, com o lote 3, onde mede 13,00m; e, 
ao OESTE, frente para a rua 4, onde mede 13,00m;
38) um lote de terreno urbano – lote nº 18 – da quadra “06”, com área 
superficial de 650,00m², situado na rua 4, sem numeração definida, 
distando 92,00m da esquina com a rua 10, no loteamento “Imobiliária 
Parque do Sol Ltda”, lugar denominado São Miguel, nesta cidade, no 
quarteirão  formado  pelas  ruas  4,  7,  10,  3  e  área  pertencente  a 
Demetrio  Bilibio  e  Miguel  Francisco  Barriquel,  confrontando:  ao 
NORTE, com o lote 19, onde mede 50,00m; ao SUL, com o lote 17, 
onde mede 50,00m; ao LESTE, com o lote 2, onde mede 13,00m; e, 
ao OESTE, frente para a rua 4, onde mede 13,00m;
39) um lote de terreno urbano – lote nº 19 – da quadra “06”, com área 
superficial de 650,00m², situado na rua 4, sem numeração definida, 
distando  105,00m  da  esquina  com  a  rua  10,  no  loteamento 
“Imobiliária  Parque  do  Sol  Ltda”,  lugar  denominado  São  Miguel, 
nesta  cidade,  no quarteirão  formado  pelas  ruas  4,  7,  10,  3  e  área 
pertencente  a  Demetrio  Bilibio  e  Miguel  Francisco  Barriquel, 
confrontando: ao NORTE, com parte do lote 20, onde mede 50,00m; 
ao SUL, com o lote 18, onde mede 50,00m; ao LESTE, com o lote 1, 
onde mede 13,00m; e, ao OESTE, frente para a rua 4, onde mede 
13,00m;
40) um lote de terreno urbano – lote nº 20 – da quadra “06”, com área 
superficial de 2.475,00m², situado na rua 4, sem numeração definida, 
distando  118,00m  da  esquina  com  a  rua  10,  no  loteamento 
“Imobiliária  Parque  do  Sol  Ltda”,  lugar  denominado  São  Miguel, 
nesta  cidade,  no quarteirão  formado  pelas  ruas  4,  7,  10,  3  e  área 
pertencente  a  Demetrio  Bilibio  e  Miguel  Francisco  Barriquel, 
confrontando:  ao NORTE,  com o lote  21,  onde mede  87,00m;  ao 
SUL, com os lotes 19 e 1, onde mede 85,00m; ao LESTE, com terras 
de Demetrio Bilibio, onde mede 50,00m; e, ao OESTE, frente para a 
rua 4, onde mede 9,80m;
41) um lote de terreno urbano – lote nº 21 – da quadra “06”, com área 
superficial de 1.031,00m², situado na rua 4, sem numeração definida, 
distando 91,00m da esquina com a rua 7, no loteamento “Imobiliária 
Parque do Sol Ltda”, lugar denominado São Miguel, nesta cidade, no 
quarteirão  formado  pelas  ruas  4,  7,  10,  3  e  área  pertencente  a 
Demetrio  Bilibio  e  Miguel  Francisco  Barriquel,  confrontando:  ao 
NORTE, com o lote 22, onde mede 87,00m; ao SUL, com o lote 20, 



onde mede 87,00m; ao LESTE, com terras de Demetrio Bilibio, onde 
mede 13,00m; e, ao OESTE, frente para a rua 4, onde mede 13,00m;
42) um lote de terreno urbano – lote nº 22 – da quadra “06”, com área 
superficial de 1.031,00m², situado na rua 4, sem numeração definida, 
distando 78,00m da esquina com a rua 7, no loteamento “Imobiliária 
Parque do Sol Ltda”, lugar denominado São Miguel, nesta cidade, no 
quarteirão  formado  pelas  ruas  4,  7,  10,  3  e  área  pertencente  a 
Demetrio  Bilibio  e  Miguel  Francisco  Barriquel,  confrontando:  ao 
NORTE, com o lote 23, onde mede 87,00m; ao SUL, com o lote 21, 
onde mede 87,00m; ao LESTE, com terras de Demetrio Bilibio, onde 
mede 13,00m; e, ao OESTE, frente para a rua 4, onde mede 13,00m;
43) um lote de terreno urbano – lote nº 23 – da quadra “06”, com área 
superficial de 1.031,00m², situado na rua 4, sem numeração definida, 
distando 65,00m da esquina com a rua 7, no loteamento “Imobiliária 
Parque do Sol Ltda”, lugar denominado São Miguel, nesta cidade, no 
quarteirão  formado  pelas  ruas  4,  7,  10,  3  e  área  pertencente  a 
Demetrio  Bilibio  e  Miguel  Francisco  Barriquel,  confrontando:  ao 
NORTE, com o lote 24, onde mede 87,00m; ao SUL, com o lote 22, 
onde mede 87,00m; ao LESTE, com terras de Demetrio Bilibio, onde 
mede 13,00m; e, ao OESTE, frente para a rua 4, onde mede 13,00m;
44) um lote de terreno urbano – lote nº 24 – da quadra “06”, com área 
superficial de 1.031,00m², situado na rua 4, sem numeração definida, 
distando 52,00m da esquina com a rua 7, no loteamento “Imobiliária 
Parque do Sol Ltda”, lugar denominado São Miguel, nesta cidade, no 
quarteirão  formado  pelas  ruas  4,  7,  10,  3  e  área  pertencente  a 
Demetrio  Bilibio  e  Miguel  Francisco  Barriquel,  confrontando:  ao 
NORTE, com os lotes 25, 26, 27, 28, 29 e 30, onde mede 87,00m; ao 
SUL, com o lote 23, onde mede 87,00m; ao LESTE, com terras de 
Demetrio Bilibio, onde mede 13,00m; e, ao OESTE, frente para a rua 
4, onde mede 13,00m;
45) um lote de terreno urbano – lote nº 25 – da quadra “06”, com área 
superficial  de 780,00m²,  localizado na esquina formada  pela rua 7 
com a rua 4,  sem numeração  definida,  no loteamento “Imobiliária 
Parque do Sol Ltda”, lugar denominado São Miguel, nesta cidade, no 
quarteirão  formado  pelas  ruas  4,  7,  10,  3  e  área  pertencente  a 
Demetrio  Bilibio  e  Miguel  Francisco  Barriquel,  confrontando:  ao 
NORTE, frente para a rua 7, onde mede 15,00m; ao SUL, com parte 
do lote 24, onde mede 15,00m; ao LESTE, com o lote 26, onde mede 
52,00m; e, ao OESTE, com a rua 4, onde mede 52,00m e faz esquina;
46) um lote de terreno urbano – lote nº 26 – da quadra “06”, com área 
superficial de 728,00m², situado na rua 7, sem numeração definida, 
distando 15,00m da esquina com a rua 4, no loteamento “Imobiliária 
Parque do Sol Ltda”, lugar denominado São Miguel, nesta cidade, no 
quarteirão  formado  pelas  ruas  4,  7,  10,  3  e  área  pertencente  a 
Demetrio  Bilibio  e  Miguel  Francisco  Barriquel,  confrontando:  ao 
NORTE, frente para a rua 7, onde mede 14,00m; ao SUL, com parte 
do lote 24, onde mede 14,00m; ao LESTE, com o lote 27, onde mede 
52,00m; e, ao OESTE, com o lote 25, onde mede 52,00m;
47) um lote de terreno urbano – lote nº 27 – da quadra “06”, com área 
superficial de 728,00m², situado na rua 7, sem numeração definida, 
distando 29,00m da esquina com a rua 4, no loteamento “Imobiliária 
Parque do Sol Ltda”, lugar denominado São Miguel, nesta cidade, no 
quarteirão  formado  pelas  ruas  4,  7,  10,  3  e  área  pertencente  a 
Demetrio  Bilibio  e  Miguel  Francisco  Barriquel,  confrontando:  ao 
NORTE, frente para a rua 7, onde mede 14,00m; ao SUL, com parte 
do lote 24, onde mede 14,00m; ao LESTE, com o lote 28, onde mede 
52,00m; e, ao OESTE, com o lote 26, onde mede 52,00m;
48) um lote de terreno urbano – lote nº 28 – da quadra “06”, com área 
superficial de 728,00m², situado na rua 7, sem numeração definida, 
distando 43,00m da esquina com a rua 4, no loteamento “Imobiliária 
Parque do Sol Ltda”, lugar denominado São Miguel, nesta cidade, no 
quarteirão  formado  pelas  ruas  4,  7,  10,  3  e  área  pertencente  a 
Demetrio  Bilibio  e  Miguel  Francisco  Barriquel,  confrontando:  ao 
NORTE, frente para a rua 7, onde mede 14,00m; ao SUL, com parte 
do lote 24, onde mede 14,00m; ao LESTE, com o lote 29, onde mede 
52,00m; e, ao OESTE, com o lote 27, onde mede 52,00m;



49) um lote de terreno urbano – lote nº 29 – da quadra “06”, com área 
superficial de 728,00m², situado na rua 7, sem numeração definida, 
distando 57,00m da esquina com a rua 4, no loteamento “Imobiliária 
Parque do Sol Ltda”, lugar denominado São Miguel, nesta cidade, no 
quarteirão  formado  pelas  ruas  4,  7,  10,  3  e  área  pertencente  a 
Demetrio  Bilibio  e  Miguel  Francisco  Barriquel,  confrontando:  ao 
NORTE, frente para a rua 7, onde mede 14,00m
ao SUL, com parte do lote 24, onde mede 14,00m; ao LESTE, com o 
lote 30, onde mede 52,00m; e, ao OESTE, com o lote 28, onde mede 
52,00m;
50) um lote de terreno urbano – lote nº 30 – da quadra “06”, com área 
superficial de 852,80m², situado na rua 7, sem numeração definida, 
distando 71,00m da esquina com a rua 4, no loteamento “Imobiliária 
Parque do Sol Ltda”, lugar denominado São Miguel, nesta cidade, no 
quarteirão  formado  pelas  ruas  4,  7,  10,  3  e  área  pertencente  a 
Demetrio  Bilibio  e  Miguel  Francisco  Barriquel,  confrontando:  ao 
NORTE, frente para a rua 7, onde mede 16,40m; ao SUL, com parte 
do lote 24, onde mede 16,40m; ao LESTE, com terras de Demetrio 
Bilibio e terras de Miguel Francisco Barriquel, onde mede 52,00m; e, 
ao OESTE, com o lote 29, onde mede 52,00m;
Art.  2º  -  Os  imóveis  descritos  no  artigo  anterior,  indicados  pelos 
números  1  a  20  estão  registrados  junto  ao  Ofício  de  Registro  de 
Imóveis  de  Passo  Fundo/RS  no  Livro  2,  Registro  Geral  sob 
matrículas: 16.651; 16.652; 16.653; 16.654; 16.655; 16.656; 16.657; 
16.658;  16.659;  16.660;  16.661;  16.662;  16.663;  16.664;  16.665; 
16.666; 16.667; 16.668; 16.669 e 16.670 e têm propriedade atribuída 
a  John  Player  Special  Construção,  Incorporadora,  Transportes  e 
Comércio Ltda;
Art. 3º – Os imóveis descritos no artigo 1º, indicados pelos números 
21 a 50 estão registrados junto ao Ofício de Registro de Imóveis de 
Passo Fundo/RS no Livro 2, Registro Geral sob matrículas: 16.671; 
16.672;  16.673;  16.674;  16.675;  16.676;  16.677;  16.678;  16.679; 
16.680;  16.681;  16.682;  16.683;  16.684;  16.685;  16.686;  16.687; 
16.688;  16.689;  16.690;  16.691;  16.692;  16.693;  16.694;  16.695; 
16.696; 16.697; 16.698; 16.699; 16.700 e têm propriedade atribuída a 
César Pan.
Art. 4º - Os imóveis, ora declarados de utilidade pública, destinam-se 
à  Habitação  Popular  –  Regularização  Fundiária  -  ampliação  do 
Loteamento Parque do Sol.
Art.  5º  -  Eventuais  despesas decorrentes deste  Decreto,  correrão à 
conta de dotações próprias do orçamento vigente.
Art. 6º - Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entrará 
em vigor na data de sua publicação.

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


