
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO

Aviso de Licitação
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO nº 101/2015. Objeto: Aquisição de
caminhão  equipado  com  sobre  cabine  e  caçamba  basculante.  Abertura:
04.11.2015  às  14  horas.  Modalidade:  PREGÃO  ELETRÔNICO  nº
113/2015. Objeto: Aquisição de peças para britador. Abertura: 04.11.2015
às 14 horas. Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO nº 114/2015. Objeto:
Aquisição de material  de higiene  e limpeza.  Abertura:  04.11.2015 às  15
horas.  Os  Editais  encontram-se  disponíveis  nos  sites
www.cidadecompras.com.br e www.pmpf.rs.gov.br.

Aviso de Retificação – PE 100/2015
O  Prefeito  de  Passo  Fundo,  de  acordo  com  a  legislação  vigente,  torna
público  que  retifica  a  especificação  do  objeto  do  Pregão  Eletrônico  nº
100/2015. A data de abertura das propostas fica prorrogada para o dia 10 de
novembro de 2015, às 14 horas. O Edital retificado encontra-se disponível
nos sites www.cidadecompras.com.br e www.pmpf.rs.gov.br.

DECRETO Nº 126/2015
REGULAMENTA O ARTIGO 7º DA LEI MUNICIPAL 3771, DE 03 DE
SETEMBRO  DE  2001,  COM  ALTERAÇÕES  FEITAS  PELA  LEI
MUNICIPAL N.º 5.140, DE 01 DE SETEMBRO DE 2015, REVOGANDO
O DECRETO 111/2015.
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; D E C R E T A:
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 – Endereço e descrição da área/imóvel solicitado;
III  -  Contrato  de  compra  e  venda  com  firma  reconhecida  ou  cópia
autenticada do formal de partilha, para os casos de sucessão hereditária, ou
ainda  documentos  que  possam  identificar  negociação  originária  com
servidor da Brigada Militar titular da autorização;
IV – Se for o caso, documentos que possam configurar cessão ou de algum
modo a sequência de transferências, ainda que informais, entre autorizados
ou contemplados a que alude o incido anterior;
V – Declaração do interessado ou requerente, sob as penas da lei, firmada
por ele e por duas testemunhas, de que detém posse mansa e pacífica do
imóvel.
§ 1º Caberá à Secretaria de Habitação proceder à análise do requerimento,
efetivar diligências técnicas quando necessárias, dirimir dúvidas, instruir o
processo  e  minutar  o  contrato  de  doação  ou  concessão,  contrato  de
concessão, respeitando a legislação federal, estadual e municipal pertinente
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.

http://www.pmpf.rs.gov.br/


Art. 3º – Nos casos em que tenham sido outorgadas escrituras ainda não
registradas  poderão  os  interessados,  para  fins  de  aditamento,  produzir  a
prova de sucessão regular ou de concessão, na forma prevista neste Decreto.
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando
revogado o Decreto 111/2015.
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