
Prefeitura de Passo Fundo
Aviso de Licitação

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO nº 100/2017. Objeto: Aquisição
de  óleos  lubrificantes.  Abertura:  21.11.2017  às  14  horas.  O  Edital
encontra-se disponível nos sites www.portaldecompraspublicas.com.br e
www.pmpf.rs.gov.br.

LEI N° 5.287, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2017.
(Do Poder Executivo Municipal)

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A RECEBER
DOAÇÃO COM ENCARGO DE ÁREA, PARA OS  FINS QUE

ESPECIFICA.
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 promulga a seguinte Lei:
Art.  1º  Fica  o  Poder  Executivo  Municipal  autorizado  a  receber  por
doação com encargo um terreno urbano,  designada de gleba 3-A2 de
propriedade  de  DAVID  FAVARETTO  E  MARYLISA  PRETTO
FAVARETTO com área superficial de 23.692,00-m², sem benfeitorias,
situado nesta  cidade,  ao noroeste  do Loteamento  São Luiz  Gonzaga,
lugar  conhecido  por  Chácara  do  Anacleto  dos  Santos  Machado,
localizada  no  final  da  Rua  Pitágoras,  sem  numeração  com  as
confrontações  e  demais  características  constantes  na  matrícula  n.º
125.810 do Ofício do Registro de Imóveis desta cidade.
Art. 2º A área a ser recebida em doação destina-se ao cumprimento da
medida  compensatória  fixada  pela  Fundação  Estadual  de  Proteção
Ambiental - FEPAM por ocasião da expedição da Licença de Instalação
da  empresa  COMPANHIA  ZAFFARI  COMÉRCIO  E  INDÚSTRIA,
estabelecendo, também, os critérios de usos da área.
Art. 3º Fica o Executivo Municipal autorizado a praticar todos os atos
necessários para efetivação da doação prevista no artigo 1º, bem como
para dar a destinação prevista pelo artigo 2º, ambos desta Lei.
Art. 4º As despesas decorrentes desta lei correrão à conta de dotações
próprias do orçamento municipal.
Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

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