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DECRETO Nº 39/2016
DECLARA  OS  VALORES  DOS  PADRÕES  DE  VENCIMENTOS,
SALÁRIOS E PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS A PARTIR
DO MÊS DE MARÇO, ABRIL E JUNHO DE 2016.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PASSO FUNDO, no uso de suas atribuições
legais,  na forma do art.  110,  Inciso  VIII  da Lei  Orgânica do Município e
considerando o disposto na Lei nºs 5.192 de 24 de março de 2016, DECRETA
Art.  1º -  Os valores  dos padrões de vencimentos,  salários e proventos dos
servidores municipais, a partir de 1° de março de 2016, reajustados em 4,5%
(quatro vírgula cinco por cento), calculados sobre os padrões de vencimentos
vigentes no mês de fevereiro de 2016, passam a ser os constantes no Anexo I.
Art.  2º -  Os valores  dos padrões de vencimentos,  salários e proventos dos
servidores  municipais,  a partir  de 1°  de abril  de  2016,  reajustados em 9%
(nove por cento), calculados sobre os padrões de vencimentos vigentes no mês
de fevereiro de 2016, passam a ser os constantes no Anexo II.
Art.  3º -  Os valores  dos padrões de vencimentos,  salários e proventos dos
servidores municipais, a partir de 1° de junho de 2016, reajustados em 11%
(onze por cento), calculados sobre os padrões de vencimentos vigentes no mês
de fevereiro de 2016, passam a ser os constantes no Anexo III.
Art. 4º - As despesas decorrentes deste Decreto, correrão à conta de dotações
orçamentárias próprias.
Art. 5º - Esse Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo
efeitos retroativos à 1º de março de 2016.

DECRETO Nº 42/2016
APROVA PLANTAS E PROJETOS DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL
RESERVA  SÃO  CRISTÓVÃO,  DE  PROPRIEDADE  DE  A.  ROSO
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PASSO FUNDO, no uso de suas atribuições
legais,  na  forma  do  artigo  110,  inciso  XXXVII,  da  Lei  Orgânica  do
Município, das Leis Complementares Municipais nº 170/2006 e 230/2009, e
considerando as informações e pareceres constante no processo administrativo
nº 2015/21331, DECRETA:
Art.  1º  -  Ficam  aprovadas  as  plantas  e  projetos  do  LOTEAMENTO
RESIDENCIAL RESERVA SÃO CRISTÓVÃO - 2ª Fase, de propriedade de
A. ROSO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para parcelamento da
área de 110.815,45m², objeto da matrícula nº 88.849, Ficha 01, Livro nº 02, do
Registro Geral do Ofício do Registro de Imóveis de Passo Fundo - RS, com as
seguintes características: 
I -  Uso: destina-se aos usos definidos para a Zona de Ocupação Extensiva
(ZE), Zona de Recreação e Turismo Nove (ZRT 9) e para o Eixo Indutor Um
(EI 1), conforme a Lei Complementar Municipal nº 170/2006 - Plano Diretor
de Desenvolvimento Integrado, Lei Complementar Municipal nº 230/2009 e
Lei Federal nº 6.766/79. 
II  -  Áreas que serão incorporadas ao domínio  do Município,  na forma  do
artigo 27 da Lei Complementar Municipal nº 230, de 07 de outubro de 2009:
a) 19.737,87m² para o sistema de circulação; 



b) 5.683,06m² para equipamentos comunitários; e, 
c)  24.233,05m²  para  espaço  livre  de  uso  público,  sendo,  desta  área,
10.139,35m² para área de preservação permanente (non aedificandi).
III - A área total dos lotes é de 51.161,46m², parcelados em 151 lotes, cuja
localização e características estão especificadas no Memorial Descritivo, parte
integrante deste Decreto. 
IV - Infraestrutura a ser instalada por conta da Loteadora: iluminação pública,
redes  de  esgoto  sanitário  e  abastecimento  de  água  potável,  e  de  energia
elétrica pública e domiciliar, e vias de circulação pavimentadas, abrangendo
todo  o  loteamento  e  todos  os  terrenos  identificados  no  processo  acima
referido,  conforme  mapas  e  memorial  descritivo,  fixando-se  o  prazo  para
término  de  tais  obras  em 02  (dois)  anos,  a  contar  do  efetivo  registro  do
loteamento no Cartório de Registro de Imóveis.
V – Como garantia da execução da infraestrutura a que se refere o artigo 46 da
Lei Complementar Municipal nº 230/09, a loteadora prestará, em primeira e
especial hipoteca, a fração de 60% (sessenta por cento) do imóvel sobre o qual
foi projetado o loteamento, registrado sob a matrícula nº 88.849, ficha 1, livro
2, do Registro de Imóveis de Passo Fundo.   
VI – As obras  de infraestrutura  serão concluídas no prazo máximo  de 02
(dois) anos, 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.
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