
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO
Aviso de Licitação

Modalidade:  PREGÃO ELETRÔNICO  nº  015/2016.  Objeto:  Aquisição  de
livros.  Abertura:  02/03/2016,  8h.  Edital  disponível  nos  sites:
www.pmpf.rs.gov.br e www.cidadecompras.com.br.

DECRETO Nº 22/2016
DECLARA  DE  UTILIDADE  PÚBLICA  A  ÁREA  TRANSFERIDA  AO
MUNICÍPIO,  OBJETIVANDO  A  ABERTURA  DE  VIA  PÚBLICA,  NA
FORMA QUE ESPECIFICA.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PASSO FUNDO, no uso de suas atribuições
legais, na forma do artigo 110, inciso XXXVI, da Lei Orgânica do Município;
e, CONSIDERANDO as informações e pareceres constantes no processo nº
2015/35875,  CONSIDERANDO  o  interesse  público  na  execução  do
prolongamento da Rua Palmares, e, CONSIDERANDO que o Município de
Passo  Fundo  recebeu  através  de  doação  a  área  especificada  no  memorial
descritivo parte integrante do presente, DECRETA
Art.  1º  –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  área  abaixo  especificada,
destinada  ao  prolongamento  da  Rua  Palmares,  localizada  no  Bairro  Vila
Donária:
Reserva  técnica  para  futuro  prolongamento  da rua Palmares,  situada nesta
cidade, na vila Donária, com área superficial de 3.026,004m², no quarteirão
formado pela avenida Miguelzinho Lima e pelas Ruas Dona Georgina Schell,
Lindomiro  Scheneider,  Palmares,  Setembrino Vieira  de Souza e  imóvel  da
matrícula 101.399, livro 2, do Ofício de Imóveis desta cidade.  O perímetro
urbano do imóvel está georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro com
coordenadas  plano  retangulares  relativas,  Plano  de  Projeção  UTM,  Datum
SIRGAS 2000, Meridiano Central 51º, Zona 22.  Iniciando suas medidas na
coordenada  N  6.870.753,256m  e  E  358.714,045m,  distando  94,926m  da
esquina entre as ruas Dona Georgina Schell e Setembrino Vieira de Souza;
segue  para  sudeste   com azimute plano de 144º56´57´´,  por  cerca  e  pela
extensão  de  116,74m,  confrontando  o  lote  05  até  a  coordenada  N
6.870.657,6855m  e  E  358.781,0903m;  alcançando  esta  distância,  continua
para sudeste com azimute plano de 144º56´57´´, por cerca e pela extensão de
99,85m,  confrontando  o  lote  06  até  a  coordenada  N 6.870.575,946m e  E
358.838.433;  alcançando  esta  distância,  passa  a  seguir  para  sudoeste  com
azimute plano de 232º58´03´´, por cerca com a rua Lindomiro Scheneider,
pela extensão de 14,008m, confrontando com Município de Passo Fundo até a
coordenada N 6.870.567,510m e E 358.827,250m; alcançando esta distância,
passa a seguir para noroeste com azimute plano de 325º07´40´´, por cerca e
pela extensão de 106,47m, confrontando com a área destinada a equipamentos
comunitários  e  espaço  livre  de  uso  público   até  a  coordenada  N
6.870.654,8608m e E 358.766,3760m; alcançando esta distância, continua a
seguir  para  noroeste  com azimute  plano  de  324º31´22´´,  por  cerca  e  pela
extensão  de  110,50m,  confrontando  o  lote  04  até  a  coordenada  N
6.870.744,846m e E 358.702,244m; alcançando esta distância, passa a seguir
para nordeste com azimute plano de 54º31´22´´, por cerca e pela extensão de
14,491m,  com a rua Dona  Georgina  Schell,  confrontando o Município  de
Passo Fundo, até a coordenada inicial da descrição do perímetro deste imóvel;
objeto da matrícula  102.186,  Livro  2,  do Cartório de Registro  de Imóveis
desta  cidade,  doado  por  CONSTRUTORA  PRIORI  LTDA,  através  da
Escritura Pública de Transferência de Domínio datada de 07 de julho de 2011,
do 2º Tabelionato de Notas desta cidade. 
Art.  2º  –  A infraestrutura  prevista  no  artigo  24,  incisos  II  a  VIII,  da  Lei
Complementar  Municipal  nº  230/2009,  encontra-se  totalmente  executada,
conforme o despacho nº 03 do Processo Administrativo nº 2015/35875.
Art. 3º - As despesas decorrentes com a execução deste Decreto correrão por
conta  de  dotações  próprias  do  orçamento  vigente,  suplementadas  se
necessário.
Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

DECRETO Nº 23/2016
CONVOCA A IV CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE CULTURA.
O  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  PASSO  FUNDO,  de  acordo  com  as
atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município, à vista do
processo nº 2016/4496, DECRETA



Art. 1º Fica convocada a IV Conferência Municipal de Cultura, para os dias
15  e  16  de  março  de  2016,  na  Academia  Passo-Fundense  de  Letras,  na
Avenida Brasil, 792, Centro.
Art.  2º  O  objetivo  da  Conferência  é  avaliar  e  propor  diretrizes  para  o
aperfeiçoamento da área cultural e validar o texto final do Plano Municipal de
Cultura.
Art. 3º O tema central da Conferência será: "Passo Fundo: Implementando o
Sistema Municipal de Cultura".
Art. 4º A Conferência será presidida e coordenada pelo Conselho Municipal
de Cultura e pela Secretaria Municipal de Cultura.
Art.  5º  As  normas  de  inscrição,  organização  e  funcionamento  da  IV
Conferência  constarão no Regimento  Interno,  deliberado pelo Conselho de
Cultura.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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