
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO
DECRETOS

02  -  Abre  crédito  adicional  suplementar  no  orçamento  do
município  para  o  corrente  exercício  no  montante  de  R$
4.198.306,00  (quatro  milhões  e  cento  e  noventa  e  oito  mil,
trezentos e seis reais).
04  -  Abre  crédito  adicional  suplementar  no  orçamento  do
município  para  o  corrente  exercício  no  montante  de  R$
51.853,00  (cinquenta  e um mil,  oitocentos  e cinquenta  e  três
reais).
06  -  Abre  crédito  adicional  suplementar  no  orçamento  do
município  para  o  corrente  exercício  no  montante  de  R$
4.709.350,00 (quatro milhões e setecentos e nove mil, trezentos
e cinquenta reais).
09  -  Abre  crédito  adicional  suplementar  no  orçamento  do
município  para  o  corrente  exercício  no  montante  de  R$
4.656.290,00  (quatro  milhões  e  seiscentos  e  cinquenta  e  seis
mil, duzentos e noventa reais).
11  -  Abre  crédito  adicional  suplementar  no  orçamento  do
município  para  o  corrente  exercício  no  montante  de  R$
1.925.100,00 (um milhão e novecentos e vinte e cinco mil, cem
reais).
13  -  Abre  crédito  adicional  suplementar  no  orçamento  do
município  para  o  corrente  exercício  no  montante  de  R$
74.407,00 (setenta e quatro mil, quatrocentos e sete reais).
21/14  -  TERMO  DE  VERIFICAÇÃO  DOS  SERVIÇOS  E
OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO EMPREENDIMENTO
URBANÍSTICO  DENOMINADO  CONDOMÍNIO  BOSQUE
DOS  GUABIJUS  DE  PROPRIEDADE  DO  FUNDO  DE
ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR, 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 02/2014, 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  do  FUNDO  DE  ARRENDAMENTO
RESIDENCIAL  -  FAR,  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 à
infraestrutura, fica autorizada a liberação das obras.
Art. 3º Fica revogado o Decreto nº 18/2014.
Art. 4º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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