
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO
Aviso de Licitação

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO nº 006/2016. Objeto: Aquisição de
Material  de  Expediente.  Abertura:  28.01.2016  às  14  horas.  PREGÃO
ELETRÔNICO nº  005/2016.  Objeto: Aquisição de pó de pedra e  base
para asfalto.  Abertura: 27.01.2016 às 14 horas. Os Editais encontram-se
disponíveis nos sites www.cidadecompras.com.br e www.pmpf.rs.gov.br.

Aviso de Revogação PE 126/2015
O Prefeito Municipal de Passo Fundo, no uso de suas atribuições legais e
de  acordo  com a  legislação  vigente,  comunica  para  conhecimento  dos
interessados que o Pregão Eletrônico 126/2015, cujo objeto é a aquisição
de óleo diesel para CODEPAS, foi REVOGADO por interesse público.
Demais  informações poderão ser obtidas pelos fones (54) 3314-8402 e
3316-7285.

EDITAL  N°  77/2015
CONVOCA  ASSEMBLEIA  PARA  ESCOLHA  DE  ENTIDADES  E
ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS PARA INTEGRAREM
O CMDI
O  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  PASSO  FUNDO,  no  uso  de  suas
atribuições, nos termos do artigo 3º, §§ 2º e 3º, da Lei 3.888 de 14 de
fevereiro de 2002, e por Resolução aprovada pelo Conselho Municipal de
Desenvolvimento  Integrado  –  CMDI,  tendo  em  vista  a  expiração  do
mandato do Conselho, CONVOCA, para o dia 10 de fevereiro de 2016,
Assembléia  para  escolha  das  entidades  e  organizações  não
governamentais,  que  se  candidatam  a  integrar  o  referido  órgão,  a  ser
realizada as 9 horas da manhã, na Câmara Municipal de Vereadores.

LEI     COMPLEMENTAR    Nº     392,    DE       29     DE
DEZEMBRO      DE    2015.

(Do Poder Executivo Municipal)
ALTERA O ARTIGO 91, O ANEXO 4 – USO DO SOLO,  O MAPA N.º
02, PREVISTO NO ARTIGO 59 TODOS DA LEI COMPLEMENTAR
N.º  170/2006,  E  CRIA  ZONAS  DE  USO  ESPECIAL  -ZUE  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 O Art. 91 da Lei Complementar n.º 170, de 09 de outubro de 2006
passa a vigorar com a seguinte redação:
Art.  91  As  edificações  obedecerão  aos  seguintes  índices  urbanísticos
máximos nas Áreas de Produção Urbana que segue:
I - No Distrito Industrial Um (DI1), Distrito Industrial Dois (DI2), Distrito
Industrial Três (DI3):
TO = 40%
CA = 0,6
LM = 1.250m² 
II - Distrito Industrial Quatro (DI4):
TO= 60%
CA =1,2
LM= 1.250M²(N.R)
Art.2º Altera o "Anexo 04 - Uso do Solo",  em específico os  usos no
Distrito Industrial Quatro (DI4), conforme segue:
I  –  Conforme:  CS.1,  CS.2,  CS.3,  CS.4,  CS.10,  CS.11,  CS.12,  CS.13,
CS.15, CS.18, CS.19, CS.20, CS.22, CS.23, CS.25, CS.27, I.1, I.2, I.3,I.4,
I.5 e I.6;
II  – Permissível:  R.1(04),  CS.5,  CS.6,  CS.7,  CS.8,CS.9,  CS.14,  CS.17,
CS.21, CS.24,CS.26,CS.29,CS.30,CS.31,CS.32,CS.33,E.3.
III  –  Desconforme:
R.2,R.3,R.4,R.5,CS.16,CS.28,E.1,E.2,E.4,P.1,P.2,P.3,P.4,P.5,P.6,P.7  e
P.8.
Art.3º Altera o Mapa nº 02, previsto no artigo 59 da Lei Complementar nº
170/2006, passando, na quadra “F” do loteamento Pampa a ser Zona de
Ocupação Controlada 1 (ZOC1), conforme mapa em anexo.



Art. 4º Altera o Mapa nº 02, previsto no artigo 59, da Lei Complementar
nº  170/2006,  e  cria  Zona  de Uso Especial   (ZUE)  na área em que se
localiza o terreno urbano,  de propriedade da Mitra Diocesana de Passo
Fundo,  situada no Loteamento Umbú, Bairro Petrópolis  com as medições
e confrontações constantes da matrícula n.º 40.783 do Registro de Imóveis
da Comarca de Passo Fundo/RS.
§1º A criação da ZUE tem por finalidade possibilitar a construção de uma
igreja denominada de  Igreja Santa Clara.
§2º Esta Zona de Uso Especial terá os índices de TO=75% e CA =0,75,
os demais índices e usos serão os mesmos estabelecidos para a Zona de
Ocupação Controlada – ZOC1.
§3º O recuo frontal para a rua Olavo Bilac fica reduzido de 4,00-m para
2,00-m.
§4º As demais exigências da Lei Complementar nº 170/2006 deverão ser
observadas.
Art.5º Altera o Mapa nº 02, previsto no artigo 59, da Lei Complementar nº
170/2006, e cria Zona de Uso Especial  (ZUE), para a implantação de uma
Escola Municipal de Ensino Fundamental  – EMEF, na área em que se
localiza o terreno urbano, de propriedade do Município de Passo Fundo,
situada  na  Quadra  J  do  loteamento  Santa  Marta   com as  medições  e
confrontações constantes da matrícula n.º 109.173 do Registro de Imóveis
da Comarca de Passo Fundo/RS.
§1º Esta Zona de Uso Especial terá os seguintes índices e usos:
I - TO=60% e CA =1,2;
II  –  Usos  Conformes:  CS.17,  CS.22  e  CS.23,  os  demais  usos  serão
considerados desconformes;
§2º  A ZUE criada  por  este  artigo  estará  isenta  da  exigência  de  recuo
frontal.
§3º As demais exigências da Lei Complementar nº 170/2006 deverão ser
observadas.
Art. 6º Altera o Mapa nº 02, previsto no artigo 59, da Lei Complementar
nº 170/2006, e cria Zona  de Uso Especial  (ZUE), na área em que se
localiza o terreno urbano, de propriedade de Clean Comércio e Serviços
de Revestimentos Cerâmicos Ltda., situada no quarteirão formado pelas
ruas Eduardo de Brito, Sete de Setembro e Lava-pés, com as medições e
confrontações constantes da matrícula n.º 117.423 do Registro de Imóveis
da Comarca de Passo Fundo/RS.
§1º Esta Zona de Uso Especial  terá os mesmos índices e usos da Zona de
Ocupação Intensiva 2 – ZOI2,previstos no artigo 99 da Lei Complementar
n.º 170/2006.
§2º  A ZUE criada  por  este  artigo  estará  isenta  da  exigência  de  recuo
frontal paras ruas Eduardo de Brito e Sete de Setembro.
§3º As demais exigências da Lei Complementar nº 170/2006 deverão ser
observadas.
Art.7º Altera o Mapa nº 02, previsto no artigo 59, da Lei Complementar nº
170/2006,  e  cria  Zona  de  Uso  Especial   (ZUE),  para  a  ampliação  do
Hospital  São  Vicente  de  Paulo,  na  área  em que  se  localiza  o  terreno
urbano, situada na rua XV de Novembro, de propriedade da Associação
Hospitalar  Beneficente  São  Vicente  de  Paulo,  com  as  medições  e
confrontações constantes da matrícula n.º 113.275 do Registro de Imóveis
da Comarca de Passo Fundo/RS.
§1º Esta Zona de Uso Especial terá os seguintes índices:
I  -  TO=80%  para  pavimentos  caracterizados  como  subsolo,  térreo,
superiores acima do térreo, contados da soleira de entrada do prédio até a
laje  de  forro  do  último  pavimento,  estabelecido  dentro  de  uma  altura
máxima de 12-m de altura;
II – TO 60% para os demais pavimentos;
III – CA 3,6.
§2º Nesta Zona de Uso Especial  terá os seguintes usos: 
I – Conforme: CS.1; CS.2; CS.3; CS.4; CS13;CS.18;CS.19;CS.22;CS.23;
CS.27 e CS.28
II – Desconforme: os demais usos.
§3º Na área do recuo frontal para a rua XV de novembro fica autorizado a
construção  de  pilares  para  a  sustentação  da  estrutura  da  passarela  que



ligará as edificações de propriedade da Associação Hospitalar Beneficente
São Vicente de Paulo.
§ 4º  A previsão  de vagas  de estacionamento  poderá ser  em outro lote
desde  que  seja  em um raio  de  até  300-m e  mediante  apresentação  de
projeto.
§5º As demais exigências da Lei Complementar nº 170/2006 deverão ser
observadas.
Art.8º Altera o Mapa nº 02, previsto no artigo 59, da Lei Complementar nº
170/2006, e cria Zona  de Uso Especial  (ZUE), para a implantação de
empreendimentos  logísticos,  na  área  de  44,3846  hectares,  em  que  se
localiza  os  terrenos  urbanos,  registrados  nas  matrículas  n.º  68.572  e
70.017 do Registro de Imóveis da Comarca de Passo Fundo/RS.
§1º Nesta ZUE terão os seguintes índices urbanísticos máximos:
I - TO = 40%, CA = 1,2 e LM = 1.250 m², com testada mínima de 25
(vinte e cinco) metros;
II - Usos Conformes: CS.1; CS.2; CS.3; CS.4; CS.5; CS.7; CS.8; CS.10;
CS.11; CS.13; CS.15; CS.21;CS.30; CS.31; CS.32; CS.33; I.1;  I.2;  I.3;
I.4; I.5.
III - Usos Permissíveis: R1(4);CS.6; CS.9; CS.14; CS.24; CS.27; E.3;
IV - Desconforme: os demais usos.
Art.9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

LEI     COMPLEMENTAR    Nº     393,
    DE       29     DE   DEZEMBRO      DE    2015.

(Do Poder Executivo Municipal)
DISPÕE  SOBRE  A  TRANSFERÊNCIA  DO  POTENCIAL
CONSTRUTIVO  DE  ACORDO  COM  O  PLANO  DIRETOR  DE
DESENVOLVIMENTO  INTEGRADO  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 A presente lei tem por objetivo regulamentar a Transferência do
Direito  de  Construir,  estabelecida  nos  termos  do  Plano  Diretor  de
Desenvolvimento Integrado do Município de Passo Fundo
Art 2º A Transferência do Potencial Construtivo possibilita ao proprietário
de  imóvel  urbano,  privado  ou  público,  a  transferir  ou  alienar  total  ou
parcialmente o direito correspondente à capacidade construtiva das áreas
com  restrições  urbanísticas,  mediante  prévia  autorização  do  Poder
Executivo e por instrumento público.
Art. 3º As transferências do potencial construtivo serão admitidas para os
imóveis que serão utilizados para os seguintes fins:
I -implantação de equipamentos urbanos e comunitários;
II – preservação, quando o imóvel for tombado ao patrimônio histórico,
cultural, natural, paisagístico ou social;
III – implementação de programas de regularização fundiária, urbanização
de assentamentos precários ou promoção da habitação de interesse social.
§1º  A  Transferência  do  potencial  construtivo  deverá  observar  as
limitações do regime urbanístico específico das zonas para as quais está
sendo realizada a transferência. 
§2º Somente poderão receber a transferência do potencial construtivo os
imóveis localizados nas Zonas de Ocupação Intensiva Um (ZOI1), Zona
de Ocupação Intensiva Dois (ZOI2), Zona de Transição (ZT) e nos Eixos
Indutores (EI).
Art. 4º A Transferência do Potencial Construtivo poderá ser concedida ao
proprietário que doar ao Município seu imóvel, ou parte dele, para os fins
previstos no artigo anterior.
Art.5º A transferência total  ou parcial do potencial construtivo também
poderá ser autorizada pelo Poder Executivo, como forma de indenização
nas desapropriações, mediante prévia anuência do proprietário e desde que
atendido o interesse público.
Art.6º Considera-se potencial construtivo o produto da área do lote, pelo
coeficiente  de  aproveitamento  da  zona  de  uso   onde  o  imóvel  estiver
localizado.



Art.7º Os imóveis que recebem o potencial construtivo deverão atender
aos demais parâmetros da Lei de Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo.
Art. 8° A transferência do potencial construtivo deverá ser requerido  pelo
proprietário e será efetuada mediante autorização especial a ser expedida
pela  Secretaria   de  Planejamento,  com  parecer  prévio  do  Conselho
Municipal competente, por meio de: 
I. expedição de certidão em 03(três) vias, onde a transferência é garantida
ao proprietário, obedecidas as condições desta lei e dos demais diplomas
legais  pertinentes,  devendo  constar:  o  nome  do  proprietário  e  sua
identificação,  endereço  do  imóvel  cedente  e  sua  identificação  fiscal,
potencial  construtivo  a  transferir  e  as  condições  da  transferência  de
potencial estabelecidas, destacando a finalidade do imóvel; 
II.  expedição  de  autorização  especial  para  a  utilização  do  potencial
transferido, previamente à emissão de alvará de construção, especificando
a quantidade de metros quadrados passíveis de transferência, o coeficiente
de aproveitamento, a altura e uso da edificação, atendidas as exigências
desta Lei e dos demais diplomas.
Art.  9º  A  transferência  do  potencial  construtivo,  após  a  expedição  da
certidão prevista no artigo anterior, será averbada no registro imobiliário
competente, à margem da matrícula do imóvel que cede e do que recebe o
potencial construtivo.
Parágrafo único. Para os imóveis tombados deverá constar na averbação
as condições de proteção, preservação e conservação.
Art.10.  Para  controle  e  fiscalização  das  transferências  de  potencial
construtivo será criado um banco de cotas, onde ficarão registradas todas
as  operações  referente  as  transferências,  cujo  controle  ficará  sob
responsabilidade da Secretaria de planejamento,   bem como deverá ser
feito registro no Livro Tombo do Município.
Parágrafo único. Sempre que for utilizada uma fração montante de área
que o proprietário tem direito a transferir, fica o Poder Público Municipal
obrigado a registrar no Banco de Cotas o  total do equivalente ao direito
de  construir,  a  fração  já  utilizada  e,  se  for  o  caso,  o  saldo  de  área
disponível para efeito posterior.
Art.11. O potencial construtivo será determinado em metros quadrados de
área  computável  e  equivalente  ao  resultado  obtido  pelo  aplicação  da
seguinte formula:
Pt  = (Ca x A) + (2xAxTO), onde:
Pt = Potencial Construtivo Transferível;
Ca = Coeficiente de Aproveitamento permitido na Zona, onde o imóvel
cedente está localizado;
A = Área total do terreno cedente
(2 x A x TO) = compensação da área dos dois primeiros pavimentos que
podem ser descontados do CA;
Parágrafo único. Para a transferência de potencial construtivo de imóveis
tombados deverá ser incluída na fórmula a área total construída - Atc, da
seguinte forma:
Pt = (Ca x A) + (2xAxTO) – Atc
Art.12. O proprietário do imóvel poderá alienar os direitos de construir,
podendo o adquirente utilizá-lo para construção ou ampliação de imóvel
obedecendo o disposto no Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado -
PDDI.
§1º  Quando  houver  a  aquisição  dos  direitos  de  construir  não  poderá
ultrapassar 25%(vinte e cinco) do Coeficiente de Aproveitamento  - C.A,
previsto na Lei Complementar n.º 170/2006, para ser construída no imóvel
que receberá a transferência do potencial construtivo. 
§2º Para os casos de imóveis tombados:
I - a alienação do potencial construtivo será precedido de autorização do
Poder Executivo,  devendo ser demonstrado que o imóvel  está em bom
estado de conservação e preservado de acordo com suas características
originais;
II – do valor correspondente a alineação deverá o proprietário investir no
próprio  bem  tombado  o  quanto  necessário  para  sua  preservação  e
restauração, nos termos do decreto de tombamento.



III – para a autorização o Poder Executivo poderá determinar a realização
de avaliação do imóvel tombado com o intuito de verificar as condições de
preservação e conservação do mesmo.
Art.13. O potencial construtivo não poderá ser utilizado para regularização
de obras.
Art.14.  O  imóvel  que  cede  o  potencial  deverá  solicitar  a  análise  de
viabilidade de transferência  de potencial,  instruído com os documentos
relacionados:
a)  requerimento,  assinado  pelo  proprietário  do  potencial  concedido,
conforme  formulário  próprio,  constante  do  Anexo  I,  que  faz  parte
integrante desta Lei.
b) registro de imóveis atualizado nos últimos 90 (noventa) dias;
c) proposta de transferência do direito de construir.
Art.15. A Secretaria de Planejamento emitirá parecer de viabilidade e as
certidões  em  até  60  (sessenta)  dias  contados  do  recebimento  do
requerimento.
Art.16.Para  os  casos  de  indeferimento  do  pedido  de  transferência  do
potencial construtivo será dado ciência ao proprietário dos motivos.
Art.17.  A  transferência  do  potencial  construtivo  referente  aos  imóveis
tombados está condicionada à preservação, recuperação e manutenção do
bem, mediante laudo técnico.
§1º Do valor correspondente a alienação, deverá  o proprietário  investir
no  próprio  bem tombado  o  quanto  necessário  para  sua  preservação  e
restauração.
§2º A não observância do disposto no “caput” deste artigo, ou seja, se o
imóvel  tombado  não  for  conservado  ou  em  caso  de  demolição  ou
destruição pelo proprietário  acarretará as seguintes penalidades:
I – extinção da faculdade de transferência do potencial construtivo;
II - cessação da isenção, prevista no artigo 19 desta Lei;
III  -  pagamento  dos  valores  que  deixou  de  recolher  em  função  das
isenções concedidas, devidamente atualizados; e
IV – pagamento de multa equivalente a 100% (cem por cento) do valor
obtido  com  a  transferência  edificável  ou  do  valor  da  área  construída
oriunda da transferência, calculados de acordo com o preço de mercado.
§3º Se o ato de demolição ou destruição for praticado com o concurso ou
resultante  de  omissão  de  servidor  público,  ficará  sujeito  a
responsabilidade funcional.
Art.18.  No caso de imóveis públicos, a alienação do potencial construtivo
passível  de  transferência  somente  poderá  se  dar  por  meio  de  licitação
pública, após parecer favorável do Conselho Municipal competente, sendo
o valor mínimo da área transferível calculado segundo a Planta Genérica
de Valores, do metro quadrado do lote gerador da transferência.
Art.19.O Art. 14 da Lei Complementar n.º 195, de 27 de dezembro de
2007 passa a vigorar acrescido do inciso VI com a seguinte redação:
Art.14. São isentos do Imposto sobre a Propriedade  Predial e Territorial
Urbana:
(...)
VI - Os imóveis tombados pelo Município desde que o proprietário zele e
conserve os bens efetivamente,  mantendo as características motivadoras
da preservação.
Art.  20.  Os  casos  omissos  serão  considerados  e  deliberados
individualmente, ouvido o Conselho Municipal competente.
Art.21  Revoga-se a  Lei  Complementar  n.º  259,  de 13  de setembro  de
2010.
Art. 22. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

LEI          N°        5.170,
         DE        28        DE      DEZEMBRO   DE      2015.

(Do Poder Executivo Municipal)
AUTORIZA  O PODER EXECUTIVO  A ALTERAR  O ANEXO DO
PLANO PLURIANUAL DA LEI Nº 5.003 DE 20 DE AGOSTO DE 2013
E O ANEXO I DE METAS E PRIORIDADES DA LEI DE DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2016, LEI Nº 5.147 DE
21 DE SETEMBRO DE 2015.



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 Inclui ação no Anexo do Plano Plurianual da Lei nº 5.003 de 20 de
agosto de 2013, conforme segue:
Órgão: Câmara Municipal de Vereadores
Programa: 0001 – Execução da Ação Legislativa
Objetivo:  Promover  condições  para  que  os  parlamentares  desenvolvam
suas atividades legislativas.
Ação: 2103
Descrição da Ação: Invista em novos Talentos
Produto: Firmar convênio para contratação de estagiários 
Meta: 2
Unidade: Convênio Valor Próprio Valor Terceiros
Corrente           Capital             Corrente                Capital
55.000,00            0,00                             0,00                          0,00
Ação: 2104
Descrição da Ação: Câmara Representatividade
Produto:  Filiar-se  a  órgãos  de  representatividade  como  Associações,
Federações e Confederações 
Meta: 2
Unidade: Associação
 Valor Próprio         Valor Terceiros           Corrente           Capital
Corrente                Capital
35.000,00                   0,00                            0,00                                0,00
Art. 2º Inclui ação no Anexo I de Metas e Prioridades da Lei de Diretrizes
Orçamentárias para o exercício de 2016, Lei nº 5.147 de 21 de setembro
de 2015 conforme segue:
Órgão: Câmara Municipal de Vereadores
Programa: 0001 – Execução da Ação Legislativa
Objetivo:  Promover  condições  para  que  os  parlamentares  desenvolvam
suas atividades legislativas.
Ação: 2103
Descrição da Ação: Invista em novos Talentos
Produto: Firmar convênio para contratação de estagiários. 
Meta: 1
Unidade: Convênio
Ação: 2104
Descrição da Ação: Câmara Representatividade
Produto:  Filiar-se  a  órgãos  de  representatividade  como  Associações,
Federações e Confederações. 
Meta: 1
Unidade: Associação
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

LEI          N°        5.171,
         DE        28        DE      DEZEMBRO   DE      2015.

(Do Poder Executivo Municipal)
AUTORIZA  O  PODER  EXECUTIVO  A  ABRIR  CRÉDITO
ADICIONAL ESPECIAL NO VALOR DE R$ 100.000,00 (CEM MIL
REAIS)  NO  ORÇAMENTO  VIGENTE,  LEI  N°  5.104  DE  17  DE
DEZEMBRO DE 2014.
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  autorizado  a  abrir  crédito  adicional
especial para o Orçamento de 2015, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil
reais), conforme abaixo especificado:
0101 01 031 0001 1004 – TV Câmara – Implantação e manutenção do
canal de TV aberta
3390 35 00 00 00 00  – Serviços de Consultoria
0001 – Recursos Próprios    R$    50.000,00
3390 39 00 00 00 00  – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica



0001 – Recursos Próprios    R$    50.000,00
Total R$   100.000,00
Art. 2º Para atender a abertura do crédito adicional especial no valor de R$
100.000,00 (cem mil reais), fica reduzida a rubrica abaixo especificada:
0101 01 031 0001 1004 – TV Câmara – Implantação e manutenção do
canal de TV aberta
4490 52 00 00 00 00  – Equipamentos e Material Permanente  
0001 – Recursos Próprios         R$    100.000,00   
Total    R$   100.000,00   
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

LEI          N°        5.174,
         DE        29        DE      DEZEMBRO   DE      2015.

(Do Poder Executivo Municipal)
REVOGA A LEI N.º 4912, 06 DE JULHO DE 2012, QUE AUTORIZA
A  CONCESSÃO  DE  INCENTIVOS  ECONÔMICOS  E  FISCAIS  À
EMPRESA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA, COM
BASE NAS LEIS N.ºS 3.276/97, 3.340/98 E 4.360/06.
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 revogada a Lei Municipal n.º 4.912, de 06 de julho de 2012,
retornando a área doada à empresa COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS
BRAIR LTDA. para o patrimônio do Município.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

LEI          N°        5.175
         DE        29        DE      DEZEMBRO   DE      2015.

(Do Poder Executivo Municipal)
AUTORIZA A CONCESSÃO DE USO DE BEM IMÓVEL PÚBLICO,
GINÁSIO  DE  ESPORTES,  À  UNIÃO  DAS  ASSOCIAÇÕES  DE
MORADORES DE PASSO FUNDO - UAMPAF.
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 Executivo Municipal autorizado a outorgar a concessão de
uso, gratuita, nos termos do § 1º, do artigo 55, da Lei Orgânica, à União
das Associações de Moradores de Passo Fundo - UAMPAF, o seguinte
bem público de uso especial:
a)  o  GINÁSIO  DE  ESPORTES,  localizado  com  a  frente  para  a  Rua
Manoel  Portela,  esquina  com o  prolongamento  da  Rua  Lava  Pés,  nos
fundos do terreno do Centro Administrativo Municipal. 
Art. 2º - A concessão de uso de bem imóvel público descrito na alínea “a”
do Art.1º desta Lei, tem como finalidade a utilização das dependências do
Ginásio para a prática de esportes, lazer e demais atividades sociais, sob
administração da UAMPAF.
Parágrafo único. O prazo de concessão de uso será de 15 (quinze) anos e
vincula-se à finalidade especificada no “caput” desse artigo. 
Art. 3º - Em caso de destinação diversa ao preceituado na presente Lei, o
bem reverterá automaticamente ao poder concedente, sem qualquer direito
a indenização pelas benfeitorias realizadas pela concessionária . 
Art. 4º - Fica dispensada de concorrência pública, a presente concessão de
uso,  em  vista  do  permissivo  do  §  1º,  “in  fine”,  do  artigo  55  da  Lei
Orgânica do Município, dado relevante interesse público em questão.
Art. 5º – Em caso de excepcionalidade, poderá o concedente, por razões
de interesse público, requisitar o uso do bem descrito na alínea “b”, do art.
1º  desta  Lei,  devendo a  concessionária  colocar  o  bem a disposição da
municipalidade.
Parágrafo  único.  A  requisição  deverá  ser  feita  por  escrito,  com
antecedência mínima de 48h.
Art. 6º- Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação.

LEI  N°   5.176,
DE        29        DE      DEZEMBRO   DE      2015.

(Do Poder Executivo Municipal)



SUSPENDE  A  AFETAÇÃO  DE  PARTE  DO  ESPAÇO  AÉREO  DE
DOMÍNIO  PÚBLICO  E  AUTORIZA  A  CONCESSÃO  DE  USO  À
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO VICENTE DE PAULO.
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 suspensa pelo prazo de vinte anos, a afetação existente sobre o
espaço aéreo da rua XV de Novembro, localizada entre as ruas Uruguai e
Eduardo de Brito.
Art. 2º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a fazer concessão de
uso de parte do espaço aéreo descrito no artigo 1º desta lei à Associação
Hospitalar Beneficente São Vicente de Paulo, para fins de implantação de
passagem suspensa destinada ao deslocamento interno de pessoas entre a
edificação,  já  existente,  no  lote  registrado  pela  matrícula  9.708  e  a
edificação, que será construída, no lote de matrícula n.º 113.275.
Parágrafo único. O prazo da concessão poderá ser prorrogado por acordo
entre as partes, que será reduzido a termo aditivo dentro do prazo de 90
(noventa) dias antes do prazo final. 
Art. 3º Fica a concessão dispensada de concorrência pública, em razão do
interesse público relevante.
Art.4º A concessão de uso de que trata esta lei será objeto de termo do
qual constarão as condições estabelecidas nesta lei, sem prejuízo de outras
que visem acautelar os interesses das partes. 
Art. 5º A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação.

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