
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO
LEI          N°        5.087          de        04  de   setembro   de   2014

(Da Mesa Diretora)
FICA INSTITUÍDO O ‘DIA MUNICIPAL DA ORDEM DEMOLAY’.
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 Fica instituído o dia 18 de março o “Dia Municipal da Ordem
DeMolay” no âmbito do Município de Passo Fundo – RS.
Art. 2º Inclui no Calendário Oficial do Município, o ‘Dia Municipal
da Ordem DeMolay’.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

LEI          N°        5.088          de        05  de   setembro   de   2014
(Do Poder Executivo Municipal)

AUTORIZA A CONCESSÃO DE USO DE ÁREA PÚBLICA AO
HOSPITAL DA CIDADE 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  sanciona  e
promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a fazer
concessão de uso gratuita, ao Hospital da Cidade de Passo Fundo, de
parte de um imóvel de seu patrimônio dominial, com área superficial
de 50.358,00m², dentro de um todo maior de 302.469,40m², inscrita
na matrícula nº 102.598 do Ofício de Registro de Imóveis da Comarca
de Passo Fundo, situada no lugar denominado Matadouro Municipal,
com frente para  a Rua sem denominação (designada Área D),  sem
numeração definida, distando 188,80-m da esquina com a Rua Manoel
Portela, com as seguintes medições e confrontações: ao SUL, partindo
do ponto 01, em um ângulo de 82º37´, na extensão de 55,00m, rumo
ao sudeste, até o ponto 02, confrontando com a RFFSA, deste ponto
em um ângulo de 84º08´, na extensão de 23,00-m, segue até o ponto
03, deste ponto em um ângulo de 173º30´, na extensão de 33,50-m, no
mesmo rumo até o ponto 04, deste ponto em um ângulo de 194º47´,
na extensão de 93,00-m, no mesmo rumo até o ponto 05, deste ponto
em um ângulo de 257º50´, na extensão de 118,40-m, rumo ao leste até
o ponto 06, confrontando com área de propriedade de Kin Master; ao
LESTE, partindo do ponto 06, em um ângulo de 98º43´, na extensão
de  141,25-m,  rumo  ao  norte,  até  o  ponto  07,  deste  ponto  em um
ângulo 191º43´,  na extensão de 372,00-m, rumo ao  nordeste  até  o
ponto  08,  deste  ponto  em um ângulo  de  213º37´,  na  extensão  de
130,00-m, rumo ao leste até o ponto 09, confrontando com uma rua
sem denominação (designada Área D), deste ponto em um ângulo de
79º38´, na extensão de 60,00-m, rumo ao norte até o ponto 10, deste
ponto em um ângulo de 264º33´, na extensão de 69,54-m, rumo ao
nordeste, até o ponto 11, deste ponto em um ângulo de 205º28´, na
extensão de 94,00-m, rumo ao leste até o ponto 12, deste ponto em um
ângulo de 287º31´, na extensão de 114,00-m, rumo ao sul até o ponto
13, confrontando com a área designada C, deste ponto em um ângulo
de 18º49´, na extensão de 208,10-m, rumo ao nordeste, até o ponto
14, confrontando com a RFFSA; ao NORTE, partindo do ponto 14,
em um ângulo de 41º33´, na extensão de 324,85-m, rumo ao oeste até
o ponto 15, deste ponto em um ângulo de 189º15´, na extensão de
161,45-m, no mesmo rumo até o ponto 16, deste ponto em um ângulo
de 154º59´, na extensão de 34,05-m, no mesmo rumo até o ponto 17,
deste ponto em um ângulo de 203º05´, na extensão de 121,75-m, no
mesmo rumo até o ponto 18, deste ponto em um ângulo de 199º32´,
na  extensão  de  28,25-m,  no  mesmo  rumo  até  o  ponto  19,
confrontando com a EMBRAPA; e ao OESTE, partindo do ponto 19,
em um ângulo de 81º28´, na extensão de 13,00-m, rumo ao sul até o



ponto  20,  deste  ponto  em um ângulo  de  206º11´,  na  extensão  de
52,00-m, no mesmo rumo até o ponto 21, deste ponto em um ângulo
de 199º19´, na extensão de 107,25-m, no mesmo rumo até o ponto 22,
deste ponto em um ângulo de 149º38´, na extensão de 47,60-m, no
mesmo  rumo  até  o  ponto  23,   deste ponto  em  um ângulo de
153º33´,  na  extensão  de 104,00-0, no mesmo rumo até o ponto 24,
deste ponto em um ângulo de 159º38´, na extensão de 47,60-m,  no
mesmo  rumo  até  o  ponto  25,   deste  ponto  em  um ângulo de
203º26´, na extensão de 100,50-m, no mesmo rumo até o ponto 26,
deste ponto em um ângulo de 208º43´, na extensão de 54,75-m , no
mesmo rumo até o ponto 27, deste ponto em um ângulo de 196º46´,
na  extensão  de  154,80-m,  no  mesmo  rumo  até  o  ponto  01,
confrontando com propriedade de Frederico Teodoro Nehis.
§ 1º. A concessão de uso da área pública de uso comum, descrita no
“caput”  do  artigo,  destina-se  à  instalação  da  lavanderia  extra
hospitalar e da central de materiais esterilizados do hospital.
§ 2º. O prazo de concessão de uso será de 20 (vinte) anos e vincula-se
à finalidade especificada no parágrafo anterior.
Art. 2º Em caso de destinação diversa ao preceituado na presente lei, o
bem reverterá  automaticamente ao poder  concedente,  sem direito  a
indenizações pelas benfeitorias realizadas pelas concessionárias.
Art. 3º A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação.

LEI          N°        5.089          de        05  de   setembro   de   2014
(Do Poder Executivo Municipal)

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CELEBRAR CONTRATO
DE CONCESSÃO DE  USO DE BEM IMÓVEL PÚBLICO COM A
ASSOCIAÇÃO PASSOFUNDENSE  DE  CEGOS  -  APACE  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 Autoriza o Município de Passo Fundo a celebrar contrato de
concessão de uso com a Associação Passofundense de Cegos de uma
área  superficial  de  1.002,41m²,  localizada  no  Loteamento  Menino
Deus, pelo prazo de 20(vinte) anos, constituída pelos lotes a seguir
descritos:
I - Uma parte do lote de terreno, sob nº 10, da quadra B, com área
superficial  total  de  157,61  m²,  sem  benfeitorias,  situado  na  rua
Narciso  Vieira,  antiga  rua  “G”,  localizado  no  Loteamento  Menino
Deus,  distando  21,00m da  esquina  co  ma  rua  “A”,  no  quarteirão
formado por estas e mais a rua João Catapan e terras da Congregação
Missionária Redentorista, com as seguintes medidas e confrontações:
ao  Norte,  com terrenos  da  Congregação  Missionária  Redentorista,
onde  mede  27,00m;  ao  Sul,  com restante  do  lote  10,  onde  mede
27,00m; ao Leste, com a rua Narcísio Vieira, onde mede 6,00m; e, ao
Oeste, com parte do lote 09,  onde mede 5,675m, representado pela
matrícula  84.842   do   Ofício  de  Registro  de  Imóveis  de  Passo
Fundo/RS.
II  -  Um lote  de  terreno,  sob  nº  01,  com área  superficial  total  de
475,80m², sem benfeitorias, situado nesta cidade, no Loteamento São
Geraldo,  com frente  para  a rua Av. João Catapan,  com a seguintes
medidas e confrontações: ao Nordeste, com terrenos da Congregação
Missionária Redentorista, onde mede 31,50m; ao Sudoeste, com o lote
02,  onde  mede  30,90;  ao  Leste,  com  terrenos  da  Congregação
Missionária  Redentorista,  onde mede 14,50m;  e,  ao Noroeste,  com
frente para a Av. João Cattapan, onde mede 16,00m; representado pela
matrícula  51.676  do   Ofício  de  Registro  de  Imóveis  de  Passo
Fundo/RS.
III  -  Um lote  de  terreno,  sob  nº  02,  com área  superficial  total  de
369,00m², sem benfeitorias situado nesta cidade, no Loteamento São



Geraldo,  com frente  para  a rua Av. João Catapan,  com a seguintes
medidas  e  confrontações:  ao  Nordeste,  com o  lote  01,  onde  mede
30,90m; ao Sudoeste, com lote 03, onde mede 30,60m; ao Sudeste,
com terrenos da Congregação Missionária Redentorista,  onde mede
12,00m; e, ao Noroeste, com frente para a Av. João Cattapan, onde
mede  12,00m;  representado  pela  matrícula  51.677   do   Ofício  de
Registro de Imóveis de Passo Fundo/RS.
§1º A concessão de uso terá como finalidade a instalação da sede da
APACE, para possibilitar a inclusão da pessoa com deficiência visual. 
§2º Para a efetivação da finalidade, prevista no anterior deste artigo,
será construído um Centro de Habilitação e Reabilitação da Pessoa
com Deficiência Visual, mediante convênio firmado entre o Município
de Passo Fundo com o Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio
da Fundação de Articulação e Desenvolvimento de Políticas Públicas
para PcD e PcAH do RS – FADERS.
§3º Após a construção do Centro, o prédio fará parte da concessão de
uso,  sendo  que  a  APACE  será  a  responsável  pela  manutenção  e
conservação do mesmo.
Art. 3º Em caso de destinação diversa ao preceituado na presente lei, o
imóvel reverterá automaticamente ao poder concedente, sem qualquer
direito  a  indenizações  pelas  benfeitorias  realizadas  pela
concessionária.
Art. 4º Fica dispensada de concorrência pública, a presente concessão
de uso, em vista do permissivo do § 1º, “in fine”, do artigo 55 da Lei
Orgânica do Município, dado relevante interesse público em questão.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

DECRETOS
97 - Abre crédito adicional suplementar no orçamento do município
para  o  corrente  exercício  no  montante  de  R$  3.183.221,00  (três
milhões e cento e oitenta e três mil, duzentos e vinte e um reais).
101 - Abre crédito adicional suplementar no orçamento do município
para o corrente exercício no montante de R$ 70.000,00 (Setenta Mil
Reais).
105 - Abre crédito adicional suplementar no orçamento do município
para o corrente exercício no montante de R$ 338.972,00 (trezentos e
trinta e oito mil, novecentos e setenta e dois reais).
106 - Abre crédito adicional suplementar no orçamento do município
para o corrente exercício no montante de R$ 1.111.454,00 (um milhão
e cento e onze mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais).
107 - Abre crédito adicional suplementar no orçamento do município
para o corrente exercício no montante de R$ 530.510,00 (quinhentos e
trinta mil, quinhentos e dez reais).
113 - Abre crédito adicional especial no orçamento do município para
o corrente exercício no montante de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil
Reais).

Luciano Palma de Azevedo - Prefeito
Eliana Fátima de Zorzi – Sec. de Administração

Substit. – Port. 1233/14


