
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO
Aviso de licitação

Modalidade:  TOMADA  DE  PREÇOS  nº  59/2015.  Tipo:  MENOR
PREÇO  "GLOBAL”.  Objeto:  Prestação  de  serviços  de  próteses
(óculos), para atender às crianças participantes do Programa Olhar de
Criança.  Abertura:  26/10/2015,  16h.  Modalidade:  PREGÃO
ELETRÔNICO  nº  100/2015  Objeto:  Aquisição  de  01  caminhão
equipado com sucção a vácuo. Abertura: 22/10/2015, 14h. PREGÃO
ELETRÔNICO nº 105/2015 Objeto: Aquisição de material  elétrico.
Abertura:  21/10/2015,  14h.  Editais:  sites  www.pmpf.rs.gov.br  e
www.cidadecompras.com.br.

EDITAL Nº 65/2015
PRÊMIO FUNCULTURA DE PASSO FUNDO 2015 – PROJETOS
HABILITADOS.
O  Conselho  Administrativo  do  FUNCULTURA,  no  uso  das  suas
atribuições que lhe  confere  o  artigo  8,  Inciso  VIII,  do  Decreto Nº
21/2013,  RETIFICA  o  Edital  nº  60/2015,  publicado  no  Jornal  O
Nacional  em 29/09/2015,  da relação dos Projetos  Habilitados,  com
base no Edital 51/2015, quanto ao que segue:
No Projeto nº 43, onde se lê:
“43. A paixão de Cristo”
Lê-se:
“43. Canções de Transitar Infâncias”
Tal  retificação  justifica-se  pela  repetição  do  Projeto  “A  Paixão  de
Cristo” nos itens nº 25 e 43 do Edital 60/15, faltando citar o Projeto
“Canções de Transitar Infâncias”.

DECRETO Nº 102/2015
REAJUSTA  O  VALOR  DA  UNIDADE  FISCAL  MUNICIPAL  –
UFM, PARA O EXERCÍCIO DE 2016.
O PREFEITO MUNICIPAL  DE PASSO FUNDO, no uso de suas
atribuições legais, e em cumprimento ao disposto nos artigos 12 e 33,
Parágrafo Único, da Lei nº 1.779 de 23 de dezembro de 1977, com
suas  alterações  posteriores,  e  processo  nº  2015/27785,  e
CONSIDERANDO que a variação, observada no período de setembro
de  2014  a  agosto  de  2015,  o  Índice  de  Preços  ao  Consumidor
Ampliado (IPC-A) e o Índice Nacional de Preços ao Consumidor –
INPC, atingiram 9,5259% e 9,8820%, respectivamente, representando
uma média de 9,7040%; CONSIDERANDO esse limite de correção
estabelecido pela Lei nº 3.708, de 07 de fevereiro de 2001, alterado
pela Lei nº 4.642 de 2009; DECRETA:
Art.  1º  O valor  da UNIDADE FISCAL MUNICIPAL – UFM fica
alterado a partir de 1º janeiro de 2016 para R$ 3,0663 (três reais, seis
centavos e sessenta e três centésimos de centavo).
Art. 2º Este decreto entra em vigor em 1º de janeiro de 2016.

DECRETO Nº 111/2015
REGULAMENTA O ARTIGO 7º DA LEI MUNICIPAL N.º 3.771,
DE 03 DE SETEMBRO DE 2001,  COM ALTERAÇÕES FEITAS
PELA  LEI  MUNICIPAL  N.º  5.140,  DE  01  DE  SETEMBRO  DE
2015.
O PREFEITO MUNICIPAL  DE PASSO FUNDO, no uso de suas
atribuições  legais,  nos  termos  do  artigo  110,  inciso  VIII  da  Lei
Orgânica e Considerando, a necessidade de estabelecer procedimentos
para o encaminhamento dos documentos para a outorga das escrituras
dos imóveis localizados no Loteamento Coronel Massot; DECRETA :
Art.1º Este Decreto estabelece procedimentos administrativos para a
outorga das escrituras públicas às pessoas físicas não integrantes da
categoria de policiais militares dos imóveis localizados no Loteamento
Coronel  Massot,  de  acordo  com o  artigo  7º  da  Lei  Municipal  n.º
3.771/2001.
Art.2º  A  outorga  da  escritura  deverá  ser  requerida  pela  parte
interessada  mediante  requerimento  endereçado  à  Secretaria  de
Habitação, acompanhado dos seguintes documentos:
I – cópia da documentação pessoal;
II – o endereço e descrição da área/imóvel solicitado; 
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III  -  contrato de  compra  e  venda  com firma reconhecida  ou cópia
autenticada  do  formal  de  partilha,  para  os  casos  de  sucessão
hereditária.
§  1º  Caberá  à  Secretaria  de  Habitação  proceder  à  análise  do
requerimento, efetivar diligências técnicas quando necessárias, dirimir
dúvidas,  instruir  o  processo  e  formatar  o  contrato  de  concessão,
respeitando a legislação federal, estadual e municipal atinente ao tema.
§ 2º Caso a outorga não possa ser efetivada, o interessado deverá ser
notificado no prazo máximo de 90 dias em documento que registre os
motivos da negativa.
§ 3º A inexistência de alguns dos documentos referidos não impede a
tramitação do processo, podendo ser providenciados posteriormente,
desde  que  não  fique  comprometida  a  avaliação  de  legalidade,
conveniência e oportunidade da transferência pretendida.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

DECRETO Nº 115/2015
APROVA A IMPLANTAÇÃO DE CONDOMÍNIO URBANÍSTICO
RESIDENCIAL  EM  IMÓVEL  DE  PROPRIEDADE  DE
COOPERATIVA  HABITACIONAL  CONQUISTA  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 Municipal nº 170/2006,
dos  artigos  nº  82  e  seguintes  da  Lei  Complementar  Municipal  nº
230/2009 e considerando as informações e pareceres constantes nos
processos administrativos nº 2014/45116 e 2015/14010, DECRETA:
Art. 1º - Ficam aprovadas as plantas e projetos para a implantação do
Condomínio  Urbanístico  denominado de  “Residencial  Conquista  I”
em uma gleba de terras urbanas, com área superficial de 39.718,08m²,
com frente para a Avenida Scarpellini Ghezzi, no Município de Passo
Fundo, de propriedade de Cooperativa Habitacional Conquista Ltda,
matriculado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Passo
Fundo sob o nº 104.004.
Art. 2º - Os parâmetros urbanísticos e requisitos técnicos do projeto
são:
I - Uso: destina-se aos usos definidos para a Zona de Uso Especial
(ZUE), conforme as Leis complementares nº 170/2006 e 230/2009;
II – Áreas destinadas ao uso comum dos condôminos de acordo com o
artigo 83 da Lei Complementar Municipal nº 230/2009:
a) 24.001,62m² para unidades autônomas;
b) 7.769,85m² para o sistema viário;
c)  5.960,69m²  para  instalação  de  equipamentos  comunitários  para
recreação, lazer e esporte; e,
d) 1.985,90m² para espaços livres de uso público. 
IV - A área total dos lotes é de 24.001,62m², e será composta por 80
unidades  autônomas  em 5  quadras,  com as  devidas  localizações  e
características especificadas no Memorial Descritivo, parte integrante
deste Decreto.
V  –  A  infraestrutura  a  ser  instalada  por  conta  da  empreendedora
Cooperativa  Conquista  Ltda,  mediante  Termo  de  Compromisso  é:
redes e equipamentos para o abastecimento de água potável, redes de
energia  elétrica,  iluminação pública e de esgoto pluvial  e sanitário,
execução de obras de abertura das vias de comunicação, de meio-fio,
sarjeta, pavimentação e arborização, bem como a execução de pontes
e  muros  que  se  fizerem  necessários,  ficando  sob  exclusiva
responsabilidade  dos  condôminos  a  manutenção  das  redes  e
equipamentos que estiverem situados no interior da área condominial.
Art.  3º  –  Serão  de  responsabilidade  e  ônus  dos  condôminos  os
serviços de conservação e manutenção das vias internas, inclusive a
sua sinalização, bem como os serviços de conservação e manutenção
das áreas verdes e de lazer internas ao condomínio, assim como das
edificações  de  uso  comum,  da  coleta  de  lixo  e  dos  serviços  de
iluminação das áreas comuns, além das demais obrigações elencadas
nos artigos 91, 93 e 94 da Lei Complementar Municipal nº 230/2009.
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.



DECRETO Nº 116/2015
APROVA A IMPLANTAÇÃO DE CONDOMÍNIO URBANÍSTICO
RESIDENCIAL  EM  IMÓVEL  DE  PROPRIEDADE  DE
COOPERATIVA  HABITACIONAL  CONQUISTA  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 Municipal nº 170/2006,
dos  artigos  nº  82  e  seguintes  da  Lei  Complementar  Municipal  nº
230/2009 e considerando as informações e pareceres constantes nos
processos administrativos nº 2014/45124 e 2015/14011, DECRETA:
Art. 1º - Ficam aprovadas as plantas e projetos para a implantação do
Condomínio Urbanístico denominado de “Residencial  Conquista II”
em uma gleba de terras urbanas, com área superficial de 29.072,17m²,
com frente para a Rua Sargento Jerônimo Airton Bocalon dos Santos,
no  Município  de  Passo  Fundo,  de  propriedade  de  Cooperativa
Habitacional Conquista Ltda, matriculado no Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Passo Fundo sob o nº 109.053.
Art. 2º - Os parâmetros urbanísticos e requisitos técnicos do projeto
são:
I - Uso: destina-se aos usos definidos para a Zona de Uso Especial
(ZUE), conforme as Leis complementares nº 170/2006 e 230/2009;
II – Áreas destinadas ao uso comum dos condôminos de acordo com o
artigo 83 da Lei Complementar Municipal nº 230/2009:
a) 15.032,97m² para unidades autônomas;
b) 4.425,94m² para o sistema viário;
c)  8.159,46m²  para  instalação  de  equipamentos  comunitários  para
recreação, lazer e esporte; e,
d) 1.453,78m² para espaços livres de uso público. 
IV - A área total dos lotes é de 15.032,97m², e será composta por 50
unidades  autônomas  em 4  quadras,  com as  devidas  localizações  e
características especificadas no Memorial Descritivo, parte integrante
deste Decreto.
V  –  A  infraestrutura  a  ser  instalada  por  conta  da  empreendedora
Cooperativa  Conquista  Ltda,  mediante  Termo  de  Compromisso  é:
redes e equipamentos para o abastecimento de água potável, redes de
energia  elétrica,  iluminação pública e de esgoto pluvial  e sanitário,
execução de obras de abertura das vias de comunicação, de meio-fio,
sarjeta, pavimentação e arborização, bem como a execução de pontes
e  muros  que  se  fizerem  necessários,  ficando  sob  exclusiva
responsabilidade  dos  condôminos  a  manutenção  das  redes  e
equipamentos que estiverem situados no interior da área condominial.
Art.  3º  –  Serão  de  responsabilidade  e  ônus  dos  condôminos  os
serviços de conservação e manutenção das vias internas, inclusive a
sua sinalização, bem como os serviços de conservação e manutenção
das áreas verdes e de lazer internas ao condomínio, assim como das
edificações  de  uso  comum,  da  coleta  de  lixo  e  dos  serviços  de
iluminação das áreas comuns, além das demais obrigações elencadas
nos artigos 91, 93 e 94 da Lei Complementar Municipal nº 230/2009.
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

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