
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO
CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA

E D I T A L DE C O N V O C A C Ã O
A Presidente do Conselho Municipal de Cultura de Passo fundo, 
no uso de suas atribuições legais e em especial da Lei Municipal 
numero 4.597, de 04 de setembro de 2009 e Regimento Interno, 
C O N V O C A,  para o dia 18 de MARÇO de 2014, às 13 
horas  e  30minutos,  na  APL –  Academia  Passo-Fundense  de 
Letras,  a   assembléia  geral,  para  a  escolha  dos  08  (oito) 
membros  titulares  e  08  (oito)suplentes,  das   entidades  não-
governamentais, que farão parte do CONSELHO MUNICIPAL 
DE CULTURA,  para  a   gestão  2014/2016,  de  conformidade 
com a  Lei acima referida, da seguinte forma:
1  –  As  entidades  interessadas  em  participar  do  conselho, 
deverão apresentar junto Secretaria de Desporto e Cultura, sita à 
Avenida Brasil Oeste número 792 fundos,  até as 17 horas do 
dia  10  de   março  de  2014,  a  seguinte  documentação  de 
habilitação/credenciamento:
A)  Prova  de  sua  legal  constituição  (estatuto  e  registro  e/ou 
contrato social); para novas entidades interessadas ou as antigas 
que reformaram estatutos no período de 2012/2014;
b) Certidões negativas de débitos junto ao Município de Passo 
Fundo,  Receita  Federal,  Exatoria  Estadual,  INSS  e  FGTS,  e 
certidão negativa de débitos junto ao cartório de protestos, para 
todas interessadas; 
c) Relatório objetivo (em itens) de suas atividades culturais, com 
atuação  direta  no  Município  de  Passo  Fundo,  nos  últimos  3 
anos,  da  entidade  atual  ou  sua  antecessora  se  for  o  caso  de 
transformação, para todas as interessadas;
d)  Ata  de  eleição  e   posse  da  atual  diretoria,  devidamente 
legalizada  e   deverão  indicar  também dois  representantes  da 
entidade  interessada,  sendo  um  como  titular  e  outro  como 
suplente, para compor o conselho se por ventura for escolhida.
Informamos o cronograma que deverá se cumprido referente ao 
presente edital:
12/02/14 – Publicação do Edital
10/03/14 – encerramento das inscrições
12/03/14 – divulgação da lista de entidades habilitadas
18/03/14  –  Assembléia  de  eleição  de  representantes  não 
governamentais titulares e suplentes
21/03/14  –  prazo  final  para  indicação  de  08  representantes 
governamentais – titulares e suplentes
01/04/14 – Data prevista para a plenária ordinária de posse dos 
novos membros e eleição da diretoria do CMC.

Aviso de Licitação
Modalidade:  TOMADA DE PREÇOS nº  07/2014.  Tipo:  ME-
NOR PREÇO “GLOBAL”. Objeto: Restauração do Teatro Mu-
nicipal Múcio de Castro, em regime de empreitada global. Aber-
tura:  25/02/2014,  14h.  Modalidade:  PREGÃO ELETRÔNICO 
nº 019/2014 Objeto. Aquisição de areia, areião, cimento, barra 
de  ferro,  arame,  prego  e  pó  de  pedra.  Abertura:  19/02/2014, 
14hs. Editais: www.cidadecompras.com.br  e www.pmpf.rs.go-
v.br.  Informações: Rua Dr.  João Freitas,  nº  75,  Centro,  Passo 
Fundo/RS, e/ou pelo fone (54) 3314-8402.

DECRETO Nº 18/2014
TERMO DE VERIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E OBRAS DE 
INFRAESTRUTURA  DO  EMPREENDIMENTO 
URBANÍSTICO  DENOMINADO  CONDOMÍNIO  BOSQUE 
DOS GUABIJUS DE PROPRIEDADE DA CONSTRUTORA 
PRIORI LTDA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PASSO FUNDO, no  uso de 
suas atribuições legais, na forma do artigo 110, inciso XXXVII, 



da Lei Orgânica do Município, e dos artigos 112 e 113 da Lei 
Complementar nº 230/09, CONSIDERANDO as informações e 
pareceres  constantes  nos  processos  administrativos  nº 
2013/44118 e 2012/18837; CONSIDERANDO a conclusão das 
obras de infraestrutura  realizadas no  Condomínio  Bosque dos 
Guabijus, conforme Termo de Verificação dos serviços e obras 
de infraestrutura nº 01/2014, D E C R E T A:
Art. 1º Fica aprovada a conclusão dos serviços e das obras de 
infraestrutura  do  Condomínio  Bosque  dos  Guabijus,  de 
propriedade da CONSTRUTORA PRIORI LTDA, estando em 
conformidade com as especificações exigidas no inciso IV do 
artigo 2º do Decreto Municipal nº 166/2012, e, de acordo com 
os artigos 82 e seguintes da Lei Complementar nº 230/2009.
Art. 2º Em razão do cumprimento do que foi exposto no inciso 
IV do artigo 2º do Decreto Municipal nº 166/2012, em relação a 
infraestrutura, fica autorizada a liberação das obras.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

DECRETO Nº 19/2014
APROVA  A  IMPLANTAÇÃO  DO  EMPREENDIMENTO 
URBANÍSTICO  DENOMINADO  DE  CONDOMÍNIO 
CONJUGADO  À  EDIFICAÇÃO  RESIDENCIAL  IPÊ,  EM 
IMÓVEL DE PROPRIEDADE DE CONSTRUTORA PRIORI 
LTDA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  
O PREFEITO MUNICIPAL DE PASSO FUNDO, no  uso de 
suas atribuições legais, na forma do artigo 110, inciso XXXVII, 
da  Lei  Orgânica  do  Município,  da  Lei  Complementar  nº 
170/2006 e artigos 82, 118 e seguintes da Lei Complementar nº 
230/2009,  CONSIDERANDO  as  informações  e  pareceres 
constantes no processo sob nº 2014/836, D E C R E T A:
Art.  1º  -  Ficam  aprovadas  as  plantas  e  projetos  para  a 
implantação  do  Condomínio  Conjugado  à  Edificação 
Residencial Ipê a ser implantado no terreno urbano, sob o lote nº 
06,  localizado  na  Vila  Donária,  com  frente  para  a  rua 
Setembrino  Vieira  de  Souza,  onde  mede  97,16m,  sem 
benfeitorias,  no  quarteirão  formado pela  avenida Miguelzinho 
Lima  e  pelas  Ruas  Dona  Georgina  Schell,  Lindomiro 
Scheneider,  Palmares,  Setembrino  Vieira  de  Souza  e  pelo 
imóvel  da  matrícula  101.399,  no  Município  de Passo  Fundo, 
com  área  superficial  de  9.606,40m²,  de  propriedade  de 
Construtora Priori Ltda, matriculado no Cartório de Registro de 
Imóveis da Comarca de Passo Fundo sob o n.º 102.173.
Art.  2º  Os  parâmetros  urbanísticos  e  requisitos  técnicos  do 
projeto são:
I - Uso: destina-se aos usos definidos para a Zona Especial de 
Interesse Social,  conforme a Lei complementar nº 170/2006 - 
Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado e Lei Municipal nº 
230/2009;
II – Áreas destinadas ao uso comum dos condôminos de acordo 
com o artigo 120 da Lei Complementar nº 230, 07 de outubro de 
2009: 
a) 2.618,22m² para o sistema de circulação, ruas;
b)  2.794,95m²  para  Espaço  destinado  ao  uso  comum  dos 
condôminos para recreação, lazer e esportes; 
III - A área total dos blocos 2.993,22m² será parcelada em 13 
blocos,  cujas  localizações e  características  estão  especificadas 
no Memorial Descritivo, parte integrante deste Decreto. 
IV  -  Infraestrutura  a  ser  instalada  por  conta  da 
CONSTRUTORA  PRIORI  LTDA,  mediante  Termo  de 
Compromisso:  redes  e equipamentos para o  abastecimento  de 
água potável, de redes de energia elétrica, de iluminação pública 
e  de  esgoto  pluvial  e  sanitário,  de  meio  fio,  sarjeta, 
pavimentação  e  arborização,  bem  como  a  execução  do 



cercamento necessário,  ficando sob exclusiva responsabilidade 
dos condôminos  a manutenção das redes e equipamentos que 
estiverem situados no interior da área condominial. 
Art.  3º Caberá aos condôminos a implantação dos serviços de 
conservação  e  manutenção  das  vias  internas,  inclusive  a  sua 
sinalização, dos serviços de conservação e manutenção das áreas 
verdes e de lazer internas ao condomínio, das edificações de uso 
comum, da coleta de lixo, dos serviços de iluminação das áreas 
comuns, bem como das demais obrigações elencadas nos artigos 
91 e 93 da Lei Complementar nº 230/2009.  
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

LUCIANO PALMA DE AZEVEDO– Pref. Municipal 
ELIANA  FÁTIMA  DE  ZORZI  -  Secret.  de  Administração 
Substit. Port 26/14


