
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO

DECRETOS
111  -  APROVA PLANTAS  E  PROJETOS  DO  LOTEAMENTO
CANAÃ  I  DE  PROPRIEDADE  DO  GRUPO  DE  MULHERES
UNIDOS VENCEREMOS.
Art.  1º Ficam aprovadas as plantas e projetos do LOTEAMENTO
CANAÃ I - 2ª Fase, de propriedade de GRUPO DE MULHERES
UNIDOS  VENCEREMOS,  para  parcelamento  da  área  de
49.978,13m², objeto da matrícula nº 105.834, Ficha 01, Livro nº 02,
do Registro Geral do Ofício do Registro de Imóveis de Passo Fundo -
RS, com as seguintes características: 
I  -  Uso:  destina-se  aos  usos  definidos  para  a  Zona  Especial  de
Interesse Social (ZEIS) conforme a Lei Complementar nº 324/2012,
Lei Complementar nº 170/2006 - Plano Diretor de Desenvolvimento
Integrado, Lei Complementar nº 230/2009 e Lei Federal nº 6.766/79. 
II- Áreas que serão incorporadas ao domínio do Município, na forma
do artigo 27 da Lei Complementar n.º 230, de 07 de outubro de 2009:
a) 13.238,48m² para o sistema de circulação; 
b) 2.500,00m² para equipamentos comunitários; e, 
c) 8.713,29m² para espaço livre de uso público, sendo, desta área,
3.681,64m² para área de preservação permanente (non aedificandi).
III - A área total dos lotes é de 25.526,36m², parcelados em 117 lotes,
cuja  localização  e  características  estão  especificadas  no  Memorial
Descritivo, parte integrante deste Decreto. 
IV  -  Infraestrutura  a  ser  instalada  por  conta  da  Loteadora:  rede
pública de água; rede pública de energia elétrica; rede de iluminação
pública (5º fio), com luminária do padrão da concessionária RGE;
sarjeta de paralelepípedo em toda a rua com largura e caimento de
3%  a  5%  com  meio-fio  de  concreto  ou  basalto,  rejuntado  com
cimento e areião no traço 1:3; tubulação pluvial;  pavimentação de
paralelepípedos regulares, tamanho padrão.
V  –  A  garantia  hipotecária  de  que  trata  o  artigo  46 da  Lei
Complementar nº 230/2009, foi dispensada de forma justificada pelo
Sr. Prefeito Municipal, nos termos do despacho nº 06 do Processo
Administrativo nº 2013/89.
VI – As obras de infraestrutura serão concluídas no prazo máximo de
06 (seis) meses, conforme as especificações contidas no cronograma
de execução de obras, parte integrante deste Decreto. 
Art. 3º Fica revogado o Decreto nº 64/13.  
Art. 4º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

112  -  APROVA PLANTAS  E  PROJETOS  DO  LOTEAMENTO
CANAÃ  II  DE  PROPRIEDADE  DO  GRUPO  DE  MULHERES
UNIDOS VENCEREMOS.
Art.  1º Ficam aprovadas as plantas e projetos do LOTEAMENTO
CANAÃ II - 2ª Fase, de propriedade de GRUPO DE MULHERES
UNIDOS  VENCEREMOS,  para  parcelamento  da  área  de
44.957,80m², objeto da matrícula nº 104.642, Ficha 01, Livro nº 02,
do Registro Geral do Ofício do Registro de Imóveis de Passo Fundo -
RS, com as seguintes características: 
I  -  Uso:  destina-se  aos  usos  definidos  para  a  Zona  Especial  de
Interesse Social (ZEIS) conforme a Lei Complementar nº 324/2012,
Lei Complementar nº 170/2006 - Plano Diretor de Desenvolvimento
Integrado, Lei Complementar nº 230/2009 e Lei Federal nº 6.766/79. 
II- Áreas que serão incorporadas ao domínio do Município, na forma
do 27 artigo da Lei Complementar n.º 230, de 07 de outubro de 2009:
a) 9.866,54m² para o sistema de circulação; 
b) 2.250,00m² para equipamentos comunitários;
c) 13.901,94m² para espaço livre de uso público, sendo, desta área,
9.401,29m² para área de preservação permanente (non aedificandi).
III - A área total dos lotes é de 18.939,32m², parcelados em 93 lotes,
cuja  localização  e  características  estão  especificadas  no  Memorial
Descritivo, parte integrante deste Decreto. 
IV  -  Infraestrutura  a  ser  instalada  por  conta  da  Loteadora:  rede
pública de água; rede pública de energia elétrica; rede de iluminação
pública (5º fio), com luminária do padrão da concessionária RGE;
sarjeta de paralelepípedo em toda a rua com largura e caimento de
3%  a  5%  com  meio-fio  de  concreto  ou  basalto,  rejuntado  com
cimento e areião no traço 1:3; tubulação pluvial;  pavimentação de
paralelepípedos regulares, tamanho padrão.



V  –  A  garantia  hipotecária  de  que  trata  o  artigo  46 da  Lei
Complementar nº 230/2009, foi dispensada de forma justificada pelo
Sr. Prefeito Municipal, nos termos do despacho nº 06 do Processo
Administrativo nº 2013/89.   
VI – As obras de infraestrutura serão concluídas no prazo máximo de
06 (seis) meses, conforme as especificações contidas no cronograma
de execução de obras, parte integrante deste Decreto. 
Art. 3º Fica revogado o Decreto nº 65/13.
Art. 4º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 

113  -  CRIA  GRUPO  DE  TRABALHO  PARA  ANALISAR  E
PROPOR  A  ATUALIZAÇÃO  DA  PLANTA  GENÉRICA  DE
VALORES DO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
Art. 1º Fica criado o Grupo de Trabalho, com a finalidade de estudar
e propor  a atualização do valor venal  dos imóveis,  bem como do
valor  venal  do  metro  quadrado  construído  e  das  tipologias
arquitetônicas.
Art.  2º O referido Grupo de Trabalho será formado por 09 (nove)
servidores públicos municipais abaixo nominados:
I – Daniel de Oliveira – Secretaria de Finanças;
II – Jorge LuisVicentini – Secretaria de Finanças;
III – Luciane Tibola Mantovani – Secretaria de Finanças;
IV – Márcia Toniolli – Secretaria de Finanças;
V – Simone Barea – Secretaria de Finanças;
VI – Caroline Weirich – Secretaria de Planejamento;
VII – Filipe Camargo Silveira – Secretaria de Planejamento;
VIII – Luís Otocar Zimmermann – Secretaria de Planejamento;
IX – Ricardo Moacyr Grazziotin – Secretaria de Planejamento.
Art.  3º  O  GRUPO  DE  TRABALHO  desenvolverá  as  atividades
durante o prazo 03 (meses) iniciando-se a contar de 1º de julho de
2013 e será coordenado pelo servidor Ricardo Moacyr Grazziotin.
Art.4º  Fica  autorizado  aos  servidores  que  compõe  o  Grupo  de
Trabalho, criado por este Decreto, a prestar serviços extraordinários
até  o  limite  de  40  (quarenta)  horas  semanais,  durante  o  período
estabelecido  no  artigo  anterior,  como  forma  de  exceção  à  regra
prevista no artigo 3º do Decreto Municipal n.º 54/2013.
Art.  5º  Este  Decreto  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicação,
produzindo seus efeitos a contar de 1º de julho de 2013.

Retificação de Publicação
Na publicação  do  dia  09  de  agosto  de 2013,  na  ementa  da  LEI
COMPLEMENTAR  Nº  345  DE  24  DE  JULHO  DE  2013,  onde
consta: “CRIA ESTABELECE [...]”, lê-se: “ESTABELECE [...]”.

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


