
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO
LEI N°  5.130 DE  11 DE MAIO DE 2015

(Do Poder Executivo Municipal)
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A PROMOVER A ALIENAÇÃO DE
LOTE URBANO, EM PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,
LOCALIZADO  NO  LOTEAMENTO  LUCAS  ARAÚJO,  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  -  Fica o Poder Executivo Municipal  autorizado a alienar  um lote  de
terreno urbano edificado, com uma área total de 300,00m², de propriedade do
Município, conforme o registro no Cartório de Registro de Imóveis nº 39.317,
Lº 3-ZZ, localizado no Loteamento Serfhau,  na Vila Lucas Araújo,  a fim de
atender  Programa  Habitacional  de  Regularização  Fundiária,  respeitadas  as
disposições da  Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
§ 1º - A alienação será precedida de avaliação, nos termos da alínea "f",  do
inciso I, do artigo 17, da Lei Federal nº 8.666/93, da qual constará inclusive a
edificação, desde que custeada pelos cofres municipais.
§  2º  -  A alienação  do  lote  poderá  efetivar-se  com  pagamento  à  vista  ou
parcelado.
§ 3º - O parcelamento do preço de alienação será limitado em até 10 anos.
§  4º  -  A  definição  do  prazo  de  parcelamento  dependerá  da  capacidade
econômico-financeira  do  adquirente,  conforme  ficha  socioeconômica
individualizada.
§ 5º - Os valores parcelados constarão em UFIRs, para fins de pagamento das
parcelas.
Art. 2º - Todo o produto da alienação prevista no artigo 1º da presente Lei será
destinado ao Fundo Municipal de Habitação e Bem-Estar Social.
Art.  3º  -  A alienação  do  lote  ocupado  ou  não,  será  feita  ao  beneficiário
cadastrado junto aos Órgãos Municipais responsáveis, atendendo à resoluções
específicas  emitidas  pelo  Conselho  Municipal  da Habitação  e  do  Bem-Estar
Social quanto às condições socioeconômicas do mesmo.
§ 1º - O beneficiário, de acordo com a renda familiar devidamente comprovada
e, a critério do Conselho Municipal da Habitação e do Bem-Estar Social e do
órgão  responsável  pela  análise  das  condições  socioeconômicas  (SEMCAS),
poderá ter uma redução do montante a ser pago de acordo com a faixa salarial. 
§ 2º - As faixas salariais e respectivos percentuais de redução são:
a) Faixa salarial de até um salário-mínimo, inclusive: redução em até 80%;
b)  Faixa  salarial  superior  a  um  salário-mínimo  até  dois  salários-mínimos,
inclusive: redução em até 60%;
c)  Faixa  salarial  superior  a  dois  salários-mínimos  até  três  salários-mínimos,
inclusive: redução em até 40%;
d) Faixa salarial superior a três salários-mínimos até quatro salários-mínimos,
inclusive: redução em até 20%;
Art. 4º - Somente serão beneficiados desta Lei os ocupantes que tenham tomado
posse do imóvel até a data de publicação da mesma.
Parágrafo Único - Este dispositivo só se aplica aos lotes ocupados.
Art. 5º - É defeso ao beneficiário do comando desta Lei, alienar o imóvel ou
transferir o bem a terceiros sem a total quitação do contrato ou a autorização da
municipalidade, sob pena de ser-lhe aplicada uma multa na importância de 30%,
calculada sobre o valor da avaliação, sem prejuízo da retomada do imóvel.
Parágrafo  Único  -  A municipalidade  deverá  observar  o  preenchimento  dos
requisitos dos artigos anteriores inclusive no caso de pedido de transferência.
Art.  6º  -  As despesas advindas  da operacionalização da presente  Lei,  sob o
encargo  do  Município,  correrão  sob  a  funcional  programática  -  rubrica
0101.1057316.2001 - Manutenção do FUMBES; 3132.00 - Outros Serviços e
Encargos Gerais.
Art. 7º – Ficam revogadas as disposições em contrário.



Art. 8º - Esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação.
DECRETO Nº 50/2015

APROVA PLANTAS E PROJETOS DO DESMEMBRAMENTO DE GLEBA
NO LUGAR DENOMINADO CAMPO DO PINHEIRO TORTO.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PASSO FUNDO, no uso de suas atribuições
legais,  na  forma  do  artigo  nº  110,  inciso  XXXVII,  da  Lei  Orgânica  do
Município,  da  Lei  Complementar  Municipal  nº  170/2006,  dos  artigos  61  e
seguintes da Lei Complementar Municipal nº 230/2009, CONSIDERANDO as
informações e pareceres constantes no processo administrativo nº 2014/33179,
DECRETA:
Art. 1º - Ficam aprovadas as plantas e projetos do desmembramento da gleba
urbana localizada no lugar denominado Campo do Pinheiro Torto, com área de
26.900,00m², de propriedade de Comercial  Zaffari Ltda, Bolsa Construções e
Incorporações  Ltda  e  Noroeste  Desenvolvimento  Urbano Ltda,  situada  nesta
cidade, objeto da matrícula nº 109.222, Ficha 01, Livro nº 02, do Registro Geral
do Ofício do Registro de Imóveis de Passo Fundo - RS, conforme a Certidão nº
280/14 expedida pela Secretaria Municipal de Administração, com as seguintes
características:
I - Uso: destina-se aos usos definidos para a Zona de Produção Urbana (ZPU),
conforme  a  Lei  Complementar  Municipal  nº  170/2006  -  Plano  Diretor  de
Desenvolvimento Integrado, e, a Lei Federal nº 6.766/79. 
II - Áreas que serão incorporadas ao domínio do Município: em conformidade
do artigo 155-A, §2°, da Lei Complementar Municipal nº 170 de 09 de outubro
de  2006,  com  a  redação  que  lhe  deu  a  Lei  Complementar  Municipal  nº
330/2012, foi convencionado na escritura pública de doação celebrada no 1º
Tabelionato local, entre Noroeste Desenvolvimento Urbano Ltda e outros, como
doadoras,  e  o  Município  de  Passo  Fundo,  como  donatário,  em 27/12/2012,
registrada sob o nº 1-108.335,  que a quantidade equivalente  às áreas doadas
poderia  ser  deduzida  naquelas  que,  por  força  da  Lei,  as  doadoras  ou  seus
sucessores  tiverem que destinar  ao Município em futuros parcelamentos que
sejam efetuados nas áreas restantes do imóvel originário.  Por isso, no projeto de
desmembramento a ser encaminhado será efetuada a redução, em 4.035,00m²,
do  espaço  que  deveria  ser  destinado  a  praças  e  a  outras  finalidades  de  uso
público, pelo empreendedor, por ter sido doado antecipadamente ao Município,
em área correspondente, conforme registro nº 1-108.335, consoante a Certidão
nº 280/2014, de 23 de março de 2015, expedida pela Secretaria Municipal de
Administração.  
III -  A área total  da gleba, 22.900,00m², será parcelada em 06 lotes, com as
devidas localizações e características especificadas no Memorial Descritivo que
faz parte integrante deste Decreto. 
IV – Infraestrutura a ser instalada por conta dos empreendedores: rede pública
de água; rede pública de energia elétrica; rede de iluminação pública (5º fio),
com luminárias 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;  e,
pavimentação  de  paralelepípedos  regulares,  tamanho  padrão,  conforme  os
mapas  e  o  memorial  descritivo  constantes  no  processo  administrativo  nº
2014/33179.
V – Como garantia da execução da infraestrutura a que se refere o artigo 69, §2º,
da  Lei  Complementar  Municipal  nº  230/09,  o  empreendedor  prestará,  em
primeira e especial hipoteca, a fração de 60% (sessenta por cento) do imóvel
sobre o qual foi projetado o desmembramento,  registrado sob a matrícula nº
109.222, ficha 1, livro 2, do Registro de Imóveis de Passo Fundo.   
VI – As obras de infraestrutura serão concluídas no prazo máximo de 01 (um)
ano, conforme as especificações contidas no cronograma de execução de obras,
parte integrante deste Decreto. 
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

PORTARIAS



620, 622 a 627, 630 e 631 – Aut. Viagem: Julmar Kurchner Cardozo, a Santo
Ângelo, levar adolescente; Gilvan Batisti, a Porto Alegre, conduzir pacientes;
Jerônimo Vieira, a Ijui/Santo Ângelo, conduzir pacientes; Jader Vieira, a Porto
Alegre, conduzir pacientes; Gilson Teixeira, a Porto Alegre, conduzir pacientes;
Sergio  Vieira,  a  Santo  Ângelo,  conduzir  paciente;  Jerônimo  Vieira,  a  Porto
Alegre, conduzir pacientes; Márcia Cristina Leida dos Santos, a Porto Alegre,
reunião; Carlos Eduardo Lopes da Silva, a Porto Alegre, audiência pública.

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