
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO
DECRETO Nº 151/2015

APROVA  PLANTAS  E  PROJETOS  DO  LOTEAMENTO
RESIDENCIAL  SANTA  INÊS,  DE  PROPRIEDADE  DE  DISFONTE
EMPREENDIMENTOS 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
constantes no processo nº 2015/20786, DECRETA:
Art.  1º  -  Ficam  aprovadas  as  plantas  e  projetos  do  LOTEAMENTO
RESIDENCIAL SANTA INÊS - 2ª Fase, de propriedade de DISFONTE
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para parcelamento da
área de 28.221,88m², objeto da matrícula nº 114.476, 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),  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) 5.157,60m² para o sistema de circulação; 
b) 1.413,03m² para equipamentos comunitários; e, 
c) 3.425,80m² para espaço livre de uso público.
III - A área total dos lotes é de 17.255,31m², parcelados em 53 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, abastecimento de água potável, 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 114.476, 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.

DECRETO Nº 002/2016
APROVA  A  IMPLANTAÇÃO  DO  EMPREENDIMENTO
URBANÍSTICO DENOMINADO DE CONDOMÍNIO CONJUGADO À
EDIFICAÇÃO  RESIDENCIAL  ARAUCÁRIA,  EM  IMÓVEL  DE
PROPRIEDADE DA CONSTRUTORA PRIORI LTDA, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
O  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  PASSO  FUNDO,  no  uso  de  suas
atribuições  legais,  na  forma  do  artigo  110,  inciso  XXXVII,  da  Lei
Orgânica do Município; da Lei Complementar nº 170/2006; e, dos artigos
82, 118 e seguintes da Lei Complementar nº 230/2009, e, considerando as
informações  e  pareceres  constantes  no  processo  administrativo  nº
2015/18818, D E C R E T A:
Art.  1º  -  Ficam aprovadas as plantas  e projetos para  a implantação do
Condomínio  Conjugado  à  Edificação  Residencial  Araucária  a  ser
implantado  no  terreno  urbano,  sob  o  lote  nº  05,  localizado  na  Vila
Donária, com frente para a rua Dona Georgina Schell, onde mede 94,92m,
esquina com a rua Setembrino Vieira de Souza, onde mede 59,25m, sem
benfeitorias,  no  quarteirão  formado  pela  avenida  Miguelzinho  Lima  e
pelas  Ruas  Dona  Georgina  Schell,  Lindomiro  Scheneider,  Palmares,



Setembrino  Vieira  de  Souza  e  pelo  imóvel  da  matrícula  101.399,  no
Município  de  Passo  Fundo,  com  área  superficial  de  7.648,68m²,  de
propriedade  de  Construtora  Priori  Ltda,  matriculado  no  Cartório  de
Registro de Imóveis da Comarca de Passo Fundo sob o nº 102.172.
Art. 2º - Os parâmetros urbanísticos e requisitos técnicos do projeto são:
I - Uso: destina-se aos usos definidos para a Zona Especial de Interesse
Social  (ZEIS),  conforme a Lei Complementar  Municipal nº 170/2006 -
Plano  Diretor  de  Desenvolvimento  Integrado  e  Lei  Complementar
Municipal nº 230/2009;
II – Áreas destinadas ao uso comum dos condôminos de acordo com o
artigo  120  da  Lei  Complementar  Municipal  nº  230,  07  de  outubro  de
2009: 
a) 1.715,29m² para o sistema de circulação, ruas;
b) 2.344,65m² para Espaço destinado ao uso comum dos condôminos para
recreação, lazer e esportes; 
III - A área total dos blocos 2.532,72m² será parcelada em 11 blocos, cujas
localizações e características estão especificadas no Memorial Descritivo,
parte integrante deste Decreto. 
IV - Infraestrutura a ser instalada por conta da CONSTRUTORA PRIORI
LTDA, mediante Termo de Compromisso: redes e equipamentos para o
abastecimento de água potável, de redes de energia elétrica, de iluminação
pública e de esgoto pluvial e sanitário, de meio-fio, sarjeta, pavimentação
e arborização, bem como a execução do cercamento necessário, ficando
sob exclusiva responsabilidade dos condôminos a manutenção das redes e
equipamentos que estiverem situados no interior da área condominial. 
Art.  3º  -  Caberá  aos  condôminos  a  implantação  dos  serviços  de
conservação e manutenção das vias internas, inclusive a sua sinalização,
dos serviços de conservação e manutenção das áreas verdes e de lazer
internas ao condomínio, das edificações de uso comum, da coleta de lixo,
dos  serviços  de  iluminação  das  áreas  comuns,  bem como  das  demais
obrigações elencadas nos artigos 91 e 93 da Lei Complementar Municipal
nº 230/2009.  
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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