
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO
DECRETO Nº 44/2015

DECLARA  DE  UTILIDADE  PÚBLICA,  INTERESSE  PARA  FINS  DE
DESAPROPRIAÇÃO,  OS  IMÓVEIS  QUE  ESPECIFICA,  E  DÁ  OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PASSO FUNDO, no uso de suas atribuições legais,
conferidas na forma dos artigos 1º, 5º, alínea "i", e 6º, ambos do Decreto-Lei Federal nº
3.365, de 21 de junho de 1941, e, do artigo nº 110, inciso XIII, da Lei Orgânica do
Município, e a vista do Processo Administrativo nº 2014/3304, DECRETA
Art. 1º - Ficam declarados de utilidade pública para fins de desapropriação, os imóveis
assim constituídos:
a) UMA ÁREA DE TERRAS URBANAS, com área superficial de 27.400,00m2, sem
benfeitorias, situada nas proximidades desta cidade, lugar denominado Valinho, não
havendo ainda  numeração  definida  e  nem quarteirão  formado e  que  confronta:  ao
Norte, frente para a atual Rua Santa Cruz, com o leito da Estrada de Ferro; ao Sul, com
terrenos de Schilling, Goelzer & Cia Ltda; ao Leste, com terreno que por esta escritura
fica  pertencendo  ao  condômino  José  Frederico  Kurtz  e  esposa;  e,  ao  Oeste,  com
terreno que por  esta  escritura  fica  pertencendo ao condômino João Teixeira  Kurtz,
conforme  matrícula  nº  5.862,  Ficha  nº  1,  Livro  nº  2,  do  Cartório  de  Registro  de
Imóveis de Passo Fundo, de propriedade de JOSEPH JINN SHIOU PAN;
b) UMA ÁREA DE TERRAS URBANAS, com área superficial de 27.400,00m2, sem
benfeitorias, situada nas proximidades desta cidade, lugar denominado Valinho, não
havendo ainda  numeração  definida  e  nem quarteirão  formado e  que  confronta:  ao
Norte, frente para a atual Rua Santa Cruz, com o leito da Estrada de Ferro; ao Sul, com
terrenos de Schilling, Goelzer & Cia Ltda; ao Leste, com terreno que por esta escritura
fica pertencendo ao condômino Jandyr Kurtz; e, ao Oeste, por linha seca e sanga e com
terreno de herdeiros de Henrique Bassani, conforme matrícula nº 5.863, Ficha nº 1,
Livro nº 2, do Cartório de Registro de Imóveis de Passo Fundo, de propriedade de
CRISTOVAM PAN.
Art.  2º  -  Os  imóveis  descritos  no  artigo  anterior,  declarados  de  utilidade  pública,
destinam-se à implantação de um Loteamento Popular para fim de atender à Programa
Habitacional. 
Art. 3º - As despesas decorrentes deste Decreto correrão à conta dos recursos alocados
do orçamento próprio.
Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 

PORTARIAS
486 a 488 – Aut. Viagem: Jerônimo Vieira, a Erechim, buscar paciente; Alaer Miranda,
a  Porto Alegre,  transporte  de amostra  biológica;  Roseli  Zardo Goldschmidt,  Renan
Volmir de Bortoli, a Santo Ângelo, buscar adolescente internado.
497  –  Concede  renovação  de  bolsa  de  estudo  ao  servidor  Everaldo  Marcos  do
Nascimento.
498 – Concede renovação de bolsa de estudo ao servidor Anderson Jacobs.

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