
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO
 PORTARIAS
74-  Nom.  diretor  administrativo  da  FUNZOCTUR:  LEANDRO 
ALVES DO ERRE SILVA a/c 16.01.13
75-  Promove retificação na port.  02/13  de nomeação qto.  ao nome 
correto para RONALDO SEVERO DA SILVA e não como constou
81- Designa DEBORA C. TAUFER p/ FGS-2 na SMS a/c 16.01.13
82- Designa DORVAL DE BARROS p/ FG-2 na SMS a/c 16.01.13
85- Relota MARIA DE LOURDES OLIVEIRA p/ SMO a/c 16.01.13
72- Torna s/efeito a port. 58/13 de RONALDO S. SILVA 
LEI          N°        4.973           DE          03          DE       JANEIRO 
DE              2013
(Do Poder Executivo Municipal)
“AUTORIZA  A  CONCESSÃO  DE  INCENTIVOS 
ECONÔMICOS E FISCAIS À EMPRESA GEDEG INDÚSTRIA 
E COMÉRCIO LTDA. ME, COM BASE NAS LEIS Nº 3.276/97, 
3.340/98 E 4.360/06.”
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 Executivo Municipal, com base na Concorrência Pública nº 
04/2011, fica autorizado a conceder benefício de incentivo econômico 
para  a  empresa GEDEG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. ME, 
que consistirá na doação de uma área com 2.376,00 m2 (dois mil e 
trezentos e setenta e seis metros quadrados),  objeto da matrícula nº 
82.891 do Registro de Imóveis de Passo Fundo, que tem as seguintes 
medições e confrontações: 
“Um terreno urbano, constituído pelo lote designado B-11, com a área 
superficial  de  2.376,00-m²,  situado  nesta cidade,  lugar  denominado 
Valinho,  com  frente  para  a  Avenida  B,  sem numeração  definida, 
distando 185,00m da esquina com a Avenida Transversal, encravado 
no quarteirão formado por estas avenidas, pela RS 324 e com terras de 
propriedade  particular,  confrontando  e  medindo:  ao  NORDESTE, 
frente para a Avenida B, onde mede 25,00m; ao SUL, com parte do 
imóvel  de  José  Marcos  Grazziotin  e  dos  sucessores  de  Armando 
Menegaz, onde mede 28,90m; ao SUDESTE, com o lote B-20, onde 
mede  87,80m;  e,  ao  NOROESTE,  com  o  lote  B-22,  onde  mede 
102,30m.”
Art. 2º A doação do terreno descrito no artigo 1º desta Lei  é destinada 
exclusivamente para instalação de empresa.
§ 1º  Fica vedada à empresa a prática de alienação, doação, locação, 
arrendamento, cedência de uso ou dação em comodato da área objeto 
da doação.
§ 2º A cláusula de inalienabilidade, prevista no parágrafo anterior, fica 
suspensa exclusivamente para garantia perante instituições financeiras, 
para  obtenção  de  financiamento  necessário  à  implementação  do 
empreendimento. 
Art. 3º Fica autorizada, também, a concessão de benefício econômico 
que consistirá na realização de serviços de aterro ou de terraplanagem 
no terreno doado, disponibilização de  rede de águas pluviais, rede de 
energia elétrica e sistema de abastecimento de  água potável.
Art. 4º O estímulo fiscal consistirá na isenção total do pagamento  do 
Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) do imóvel doado, pelo 
prazo de 7 (sete) anos. 
Art. 5º Fica estabelecido o prazo de seis meses para início das obras e 
de dois anos para que se conclua o projeto de implantação da empresa.
Art. 6º A empresa perderá os benefícios de que trata a presente Lei 
caso não seja implementado o projeto técnico apresentado, ou sejam 
descumpridas as obrigações constantes na escritura pública de doação 
do imóvel,   independentemente do prazo do benefício, sendo que a 



área doada retornará para o patrimônio do Município, sem quaisquer 
ônus  ou  indenizações,  mesmo  por  benfeitorias  que  nela  forem 
edificadas.
Art. 7º Aplica-se ao presente caso o disposto nas Leis Municipais nº 
3.276/97,  3.340/98  e  4.360/06,  bem como o  Decreto  Municipal  nº 
57/99.”
Art. 8º  Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
LEI          N°        4.974           DE          03          DE       JANEIRO 
DE              2013
(Do Poder Executivo Municipal)
AUTORIZA A CONCESSÃO DE INCENTIVOS ECONÔMICOS 
E FISCAIS  À EMPRESA  SAGGIORATO E POLESE LTDA., 
COM BASE NAS LEIS Nº 3.276/97, 3.340/98 E 4.360/06.
Art. 1º O Executivo Municipal, com base na Concorrência Pública nº 
04/2011, fica autorizado a conceder benefício de incentivo econômico 
para a empresa SAGGIORATO E POLESE LTDA., que consistirá na 
doação de uma área com 1.500,00 m2 (hum mil e quinhentos metros 
quadrados), objeto da matrícula nº 105.589 do Registro de Imóveis de 
Passo Fundo, que tem as seguintes medições e confrontações:
“Um terreno urbano,  designado lote 9-C11,  constituído  de parte da 
área nº 09-C, com a área superficial de 1.500,00-m², medindo 50,00-m 
de frente, por 30,00-m de frente a fundos, sem benfeitorias, situado 
nesta cidade, na Vila Vera Cruz, com frente para as ruas São Sepé e 
Alegrete,  ambas  sem  numeração  definida,  distando  133,00-m  da 
esquina com a rua Dona Zoca, no quarteirão formado por estas e mais 
a rua Machado de Assis, confrontando e medindo: ao NORTE, com a 
rua Alegrete, onde faz frente e mede 50,00-m; ao SUL, com a rua São 
Sepé,  onde  faz  frente  e  mede  50,00-m;  ao  LESTE,  com  o  lote 
designado nº 09-C12, onde mede 30,00-m; e ao OESTE, com o lote nº 
09-C10, onde mede 30,00-m.”
Art. 2º A doação do terreno descrito no artigo 1º desta Lei  é destinada 
exclusivamente para instalação de empresa.
§ 1º  Fica vedada à empresa a prática de alienação, doação, locação, 
arrendamento, cedência de uso ou dação em comodato da área objeto 
da doação.
§ 2º A cláusula de inalienabilidade, prevista no parágrafo anterior, fica 
suspensa exclusivamente para garantia perante instituições financeiras, 
para  obtenção  de  financiamento  necessário  à  implementação  do 
empreendimento. 
Art. 3º Fica autorizada, também, a concessão de benefício econômico 
que consistirá na realização de serviços de aterro ou de terraplanagem 
no terreno doado, disponibilização de  rede de águas pluviais, rede de 
energia elétrica e sistema de abastecimento de  água potável.
Art. 4º O estímulo fiscal consistirá na isenção total do pagamento  do 
Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) do imóvel doado, pelo 
prazo de 7 (sete) anos. 
Art. 5º Fica estabelecido o prazo de seis meses para início das obras e 
de dois anos para que se conclua o projeto de implantação da empresa.
Art. 6º A empresa perderá os benefícios de que trata a presente Lei 
caso não seja implementado o projeto técnico apresentado, ou sejam 
descumpridas as obrigações constantes na escritura pública de doação 
do imóvel,   independentemente do prazo do benefício, sendo que a 
área doada retornará para o patrimônio do Município, sem quaisquer 
ônus  ou  indenizações,  mesmo  por  benfeitorias  que  nela  forem 
edificadas.
Art. 7º Aplica-se ao presente caso o disposto nas Leis Municipais nº 
3.276/97,  3.340/98  e  4.360/06,  bem como o  Decreto  Municipal  nº 
57/99.”
Art. 8º  Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
LEI          N°        4.975           DE          03          DE       JANEIRO 
DE              2013
(Do Poder Executivo Municipal)



AUTORIZA A CONCESSÃO DE INCENTIVOS ECONÔMICOS 
E  FISCAIS  À  EMPRESA  NCR  TRANSPORTES 
RODOVIÁRIOS  LTDA.,  COM  BASE  NAS LEIS  Nº  3.276/97, 
3.340/98 E 4.360/06
Art. 1º O Executivo Municipal, com base na Concorrência Pública nº 
04/2011, fica autorizado a conceder benefício de incentivo econômico 
para a empresa NCR TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA., que 
consistirá  na  doação  de  uma  área  com 5.910,00  m2  (cinco  mil  e 
novecentos e dez metros quadrados), objeto da matrícula nº 86.033 do 
Registro de Imóveis de Passo Fundo, que tem as seguintes medições e 
confrontações: 
“Um terreno urbano, que constitui o lote 14-A, com a área superficial 
de  5.910,00-m²,  situado  nesta  cidade,  lugar  denominado  Valinho, 
posicionado  de  frente  para  a  Avenida  Transversal,  sem numeração 
definida, distando 265,06 m da esquina com a RS 324, encravado no 
quarteirão formado pelas vias citadas, pela Avenida Rio Grande e pela 
RFF-S/A.,  confrontando  e medindo:  ao NORTE, com parte do lote 
12-A , onde mede 51,00m; ao SUL, com a Avenida Transversal, onde 
mede 50,00m; ao LESTE, com o lote 13-A, onde mede 113,50m; e, ao 
OESTE, com o lote 15-A, onde mede 122,90m.”
Art. 2º A doação do terreno descrito no artigo 1º desta Lei  é destinada 
exclusivamente para instalação de empresa.
§ 1º  Fica vedada à empresa a prática de alienação, doação, locação, 
arrendamento, cedência de uso ou dação em comodato da área objeto 
da doação.
§ 2º A cláusula de inalienabilidade, prevista no parágrafo anterior, fica 
suspensa exclusivamente para garantia perante instituições financeiras, 
para  obtenção  de  financiamento  necessário  à  implementação  do 
empreendimento. 
Art. 3º Fica autorizada, também, a concessão de benefício econômico 
que consistirá na realização de serviços de aterro ou de terraplanagem 
no terreno doado, disponibilização de  rede de águas pluviais, rede de 
energia elétrica e sistema de abastecimento de  água potável.
Art. 4º O estímulo fiscal consistirá na isenção total do pagamento  do 
Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) do imóvel doado, pelo 
prazo de 7 (sete) anos. 
Art. 5º Fica estabelecido o prazo de seis meses para início das obras e 
de dois anos para que se conclua o projeto de implantação da empresa.
Art. 6º A empresa perderá os benefícios de que trata a presente Lei 
caso não seja implementado o projeto técnico apresentado, ou sejam 
descumpridas as obrigações constantes na escritura pública de doação 
do imóvel,  independentemente  do  prazo do  benefício,  sendo  que a 
área doada retornará para o patrimônio do Município, sem quaisquer 
ônus  ou  indenizações,  mesmo  por  benfeitorias  que  nela  forem 
edificadas.
Art. 7º Aplica-se ao presente caso o disposto nas Leis Municipais nº 
3.276/97,  3.340/98  e  4.360/06,  bem como o  Decreto  Municipal  nº 
57/99.”
Art. 8º  Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
LEI          N°        4.976           DE          03          DE       JANEIRO 
DE              2013
(Do Poder Executivo Municipal)
“AUTORIZA  A  CONCESSÃO  DE  INCENTIVOS 
ECONÔMICOS  E  FISCAIS  À  EMPRESA  WOLKAR 
RECUPERADORA DE VEÍCULOS LTDA.,  COM BASE  NAS 
LEIS Nº 3.276/97, 3.340/98 E 4.360/06.”
Art. 1º O Executivo Municipal, com base na Concorrência Pública nº 
07/2012, fica autorizado a conceder benefício de incentivo econômico 
para  a  empresa  WOLKAR  RECUPERADORA  DE  VEÍCULOS 
LTDA.,  que  consistirá  na  doação  de  uma  área  com  420,00  m2 
(quatrocentos  e  vinte  metros  quadrados),  objeto  da  matrícula  nº 



82.882 do Registro de Imóveis de Passo Fundo, que tem as seguintes 
medições e confrontações: 
“Um terreno urbano, constituído pelo lote B-12, com área superficial 
de  420,00m²,  medindo  20,00m de  largura  na  frente  e  no  fundo  e 
21,00m de comprimento da frente ao fundo pelos lados, situado nesta 
cidade,  lugar  denominado  Valinhos,  posicionado  de  frente  para  a 
Avenida B,  sem numeração definida,  distando  210,00m da esquina 
com a  Avenida  Transversal,  encravado  no  quarteirão  formado  por 
estas  e  mais  a  Avenida  Rio  Grande  e  com terras  de  propriedade 
particular,  confrontando:  ao  NORDESTE,  com  o  lote  14;  ao 
SUDOESTE, frente para a Avenida B; ao SUDESTE, com parte do 
lote B-13; e, ao NOROESTE, com parte do lote B-11.”
Art. 2º A doação do terreno descrito no artigo 1º desta Lei  é destinada 
exclusivamente para instalação de empresa.
§ 1º  Fica vedada à empresa a prática de alienação, doação, locação, 
arrendamento, cedência de uso ou dação em comodato da área objeto 
da doação.
§ 2º A cláusula de inalienabilidade, prevista no parágrafo anterior, fica 
suspensa exclusivamente para garantia perante instituições financeiras, 
para  obtenção  de  financiamento  necessário  à  implementação  do 
empreendimento. 
Art. 3º Fica autorizada, também, a concessão de benefício econômico 
que consistirá na realização de serviços de aterro ou de terraplanagem 
no terreno doado, disponibilização de  rede de águas pluviais, rede de 
energia elétrica e sistema de abastecimento de  água potável.
Art. 4º O estímulo fiscal consistirá na isenção total do pagamento  do 
Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) do imóvel doado, pelo 
prazo de 7 (sete) anos. 
Art. 5º Fica estabelecido o prazo de seis meses para início das obras e 
de dois anos para que se conclua o projeto de implantação da empresa.
Art. 6º A empresa perderá os benefícios de que trata a presente Lei 
caso não seja implementado o projeto técnico apresentado, ou sejam 
descumpridas as obrigações constantes na escritura pública de doação 
do imóvel,  independentemente  do  prazo do  benefício,  sendo  que a 
área doada retornará para o patrimônio do Município, sem quaisquer 
ônus  ou  indenizações,  mesmo  por  benfeitorias  que  nela  forem 
edificadas.
Art. 7º Aplica-se ao presente caso o disposto nas Leis Municipais nº 
3.276/97,  3.340/98  e  4.360/06,  bem como o  Decreto  Municipal  nº 
57/99.”
Art. 8º  Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
LEI          N°        4.977           DE          03          DE       JANEIRO 
DE              2013
(Do Poder Executivo Municipal)
“AUTORIZA  A  CONCESSÃO  DE  INCENTIVOS 
ECONÔMICOS  E  FISCAIS  À  EMPRESA  BANDEIRANTE 
INDÚSTRIA  E  COMÉRCIO  DE  MÁQUINAS  LTDA.,  COM 
BASE NAS LEIS Nº 3.276/97, 3.340/98 E 4.360/06.”
Art. 1º O Executivo Municipal, com base na Concorrência Pública nº 
07/2011, fica autorizado a conceder benefício de incentivo econômico 
para  a empresa BANDEIRANTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
MÁQUINAS LTDA.,  que   consistirá  na  doação  de  uma área  com 
9.182,00  m2  (nove  mil  cento  e  oitenta  e  dois  metros  quadrados), 
objeto da matrícula nº 94.438 do Registro de Imóveis de Passo Fundo, 
que tem as seguintes medições e confrontações: 
“Um terreno urbano,designado lote 3A-2, com a área superficial de 
9.182,00  –  m²,  sem  benfeitorias,  situado  nesta  cidade,  no  lugar 
denominado Valinhos, com frente para as Avenidas Rio Grande, C e 
Cyrio Nácul,  todas sem numeração definida,  no quarteirão formado 
por estas e mais a Avenida Transversal, confrontando e medindo: ao 
NORTE com a Avenida Rio Grande, onde mede 122,00 – m; ao SUL, 
com a Avenida Cyrio Nácul, onde mede 120,00 – m; ao LESTE , com 



o Lote 3A-1, onde mede 83,00-m; e ao OESTE, com a Avenida C, 
onde mede 64,42-m.”
Art. 2º A doação do terreno descrito no artigo 1º desta Lei  é destinada 
exclusivamente para instalação de empresa.
§ 1º  Fica vedada à empresa a prática de alienação, doação, locação, 
arrendamento, cedência de uso ou dação em comodato da área objeto 
da doação.
§ 2º A cláusula de inalienabilidade, prevista no parágrafo anterior, fica 
suspensa exclusivamente para garantia perante instituições financeiras, 
para  obtenção  de  financiamento  necessário  à  implementação  do 
empreendimento. 
Art. 3º Fica autorizada, também, a concessão de benefício econômico 
que consistirá na realização de serviços de aterro ou de terraplanagem 
no terreno doado, disponibilização de  rede de águas pluviais, rede de 
energia elétrica e sistema de abastecimento de  água potável.
Art. 4º O estímulo fiscal consistirá na isenção total do pagamento  do 
Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) do imóvel doado, pelo 
prazo de 7 (sete) anos. 
Art. 5º Fica estabelecido o prazo de seis meses para início das obras e 
de dois anos para que se conclua o projeto de implantação da empresa.
Art. 6º A empresa perderá os benefícios de que trata a presente Lei 
caso não seja implementado o projeto técnico apresentado, ou sejam 
descumpridas as obrigações constantes na escritura pública de doação 
do imóvel,   independentemente do prazo do benefício, sendo que a 
área doada retornará para o patrimônio do Município, sem quaisquer 
ônus  ou  indenizações,  mesmo  por  benfeitorias  que  nela  forem 
edificadas.
Art. 7º Aplica-se ao presente caso o disposto nas Leis Municipais nº 
3.276/97,  3.340/98  e  4.360/06,  bem como o  Decreto  Municipal  nº 
57/99.”
Art. 8º  Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
LEI          N°        4.981           DE          16          DE       JANEIRO 
DE              2013
(Do Vereador João Pedro Nunes)
DENOMINA  DE  JOAO  PEDRA  A  RUA  ATUALMENTE 
CONHECIDA  COMO  RUA  “H”  NO  LOTEAMENTO  SÃO 
CRISTÓVÃO II, CONFORME ESPECIFICA.
Art.  1º  Denomina-se  de  João  Pedra,  comerciário,  natural  de  Passo 
Fundo – RS, nascido em 04 de setembro de 1936 e falecido em 13 de 
fevereiro  de  2010,  a  rua atualmente  cadastrada como Rua “H”,  no 
Loteamento São Cristóvão II.
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
LUCIANO PALMA DE AZEVEDO– Pref. Municipal 
MARLISE LAMAISON SOARES - Secret. de Administração  

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/5293959/art-13-da-lei-6593-96-londrina
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