
Aviso de Licitação
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO nº 098/2017. Objeto: Aquisição
de  gêneros  alimenticios.  Abertura:  27.11.2017 às  14  horas.  O Edital
encontra-se disponível nos sites www.portaldecompraspublicas.com.br e
www.pmpf.rs.gov.br.
LEI COMPLEMENTAR N°416 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2017.

(Do Poder Executivo Municipal)
ALTERA ÍNDICES E USOS NAS ZONAS DE USO ESPECIAL,

QUE ESPECIFICA, E ALTERA O MAPA N.º 02, PREVISTO NO
ARTIGO 59 DA LEI COMPLEMENTAR N.º 170/2006, QUE
DISPÕE SOBRE O PLANO DIRETOR DE PASSO FUNDO.

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 Zona de Uso Especial localizado no quarteirão formado pelas
Travessa  Arthur  Leite  e  Ruas  General  Neto,  Lava-pés  e  Bento
Gonçalves passa a vigorar com os seguintes índices e usos:
I – as edificações obedecerão os seguintes índices máximos:
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
máximo de 12-m de altura;
TO = 60% para os demais pavimentos;
CA= 3,6
II – esta zona  estará isenta da exigência de recuo frontal;
III – terá os seguintes usos:
a)  conforme:  CS.1  –  Comércio  Varejista  e  Serviços  Tipo  I;  CS.2  –
Comércio  Varejista  e Serviços  Tipo II;  CS.3 – Comércio  Varejista  e
Serviços Tipo III; CS.4 – Comércio Varejista e Serviços Tipo IV; CS.13
– Serviços de Diversão e Lazer Tipo I; CS.18 – Serviços Profissionais;
CS.19  –  Serviços  Bancários  e  Institucionais;  CS.22  –  Serviços  de
Educação;  CS.23  –  Serviços  de  cultura;  CS.27  –  Serviços  Médicos;
CS.28- Serviços Hospitalares.
b) desconforme : os demais usos.
IV – esta Zona de Uso Especial poderá fazer a previsão das vagas de
estacionamento exigidas em outro lote, num raio de 300-m, desde que
apresentado projeto com essa previsão.
Art. 2º A Zona de uso Especial localizada no quarteirão formado pelas
ruas  Uruguai, 10 de abril, 7 de agosto e Lava-pés passa a vigorar com
os seguintes índices e usos:
I  -  as  edificações  obedecerão  aos  seguintes  índices  urbanísticos
máximos:
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;
TO = 60% para os demais pavimentos;



CA= 3,6
II – esta zona  estará isenta da exigência de recuo frontal;
III – terá os seguintes usos:
a)  conforme:  CS.1  –  Comércio  Varejista  e  Serviços  Tipo  I;  CS.2  –
Comércio  Varejista  e Serviços  Tipo II;  CS.3 – Comércio  Varejista  e
Serviços Tipo III; CS.4 – Comércio Varejista e Serviços Tipo IV; CS.13
– Serviços de Diversão e Lazer Tipo I; CS.18 – Serviços Profissionais;
CS.19  –  Serviços  Bancários  e  Institucionais;  CS.22  –  Serviços  de
Educação;  CS.23  –  Serviços  de  cultura;  CS.27  –  Serviços  Médicos;
CS.28- Serviços Hospitalares.
b) desconforme : os demais usos.
IV – esta Zona de Uso Especial poderá fazer a previsão das vagas de
estacionamento exigidas em outro lote, num raio de 300-m, desde que
apresentado projeto com essa previsão.
Art.3º Altera o Mapa nº 02, previsto no artigo 59 da Lei Complementar
nº 170/2006, passando,  no lugar denominado de Valinhos, próximo a
ERS – 324, KM 2, a ser Distrito Industrial 04 – DI-04, conforme mapa
em anexo.
Art.4º Altera o Mapa nº 02, previsto no artigo 59 da Lei Complementar
nº 170/2006, passando, em parte da área localizada na rua Estrada do
Trigo, no Bairro São José , onde está situado o Condomínio Vivenda das
Palmeiras, a ser Zona de Ocupação Extensiva - ZE, conforme mapa em
anexo.
Art.5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

DECRETO Nº 110/2017
APROVA PLANTAS E PROJETOS DO LOTEAMENTO
RESIDENCIAL BELA VISTA II, DE PROPRIEDADE DE
DACASA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA.

O PREFEITO 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
2017/14490;
DECRETA:
Art.  1º  -  Ficam aprovadas  as  plantas  e  projetos  do  LOTEAMENTO
RESIDENCIAL  BELA  VISTA  II  -  2ª  Fase,  de  propriedade  de
DACASA  CONSTRUÇÃO  E  INCORPORAÇÃO  LTDA,  para
parcelamento da área de 42.951,21m², objeto da matrícula nº 105.713,
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)  e  para  a  Zona  de  Proteção  de  Recursos  Hídricos
(ZPRH), 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) 11.966,77m² para o sistema de circulação; 
b) 2.172,73m² para equipamentos comunitários; e, 
c)  7.585,11m²  para  espaço  livre  de  uso  público,  sendo  desta  área
5.287,00m² de área não edificante (non aedificandi).
III  - A área total dos lotes é de 21.226,60m², parcelados em 35 lotes,
cuja  localização  e  características  estão  especificadas  no  Memorial
Descritivo, parte integrante deste Decreto. 
IV – Infraestrutura básica: a infraestrutura básica implantada por conta
da  loteadora  é  a  seguinte:  demarcação  das  quadras,  lotes,  vias  de
circulação e demais áreas através de marcos; rede de drenagem de águas
pluviais; rede de abastecimento de água potável; rede de distribuição de
energia elétrica pública e domiciliar e rede de iluminação pública; meio-
fio,  sarjeta  e  pavimentação  nas  vias  públicas,  abrangendo  todo  o
loteamento e todos os terrenos identificados no processo acima referido,
conforme  mapas  e  memorial  descritivo,  constantes  nos  processos
administrativos nº 2017/14490. 



V – O sistema de tratamento de esgoto sanitário deverá ser individual,
do  tipo  fossa  séptica/filtro  anaeróbio/sumidouro,  de  acordo  com  a
aprovação da Corsan, a ser implantado quando da aquisição dos lotes,
conforme descrito no item 3.1 da Licença de Instalação Definitiva nº
029/2016, expedida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente em 28
de junho de 2016. 
VI  -  A  garantia  hipotecária  de  que  trata  o  artigo  46  da  Lei
Complementar  Municipal  nº  230/2009  foi  dispensada  de  forma
justificada,  nos  termos  do  despacho  nº  03,  fl.  09,  do  Processo
Administrativo nº 2017/14489.
VII – As obras de infraestrutura mencionadas no inciso IV deste artigo
foram  totalmente  concluídas,  conforme  despacho  nº  15  do  Processo
Administrativo nº 2015/9494.
VIII – Fica dispensada exigência do parágrafo segundo do artigo 16 da
Lei  Complementar  Municipal  nº  230/2009,  tendo  em  vista  que  a
configuração das denominadas Ruas “A” e “C” atendeu integralmente
os  itens  04  e  05  da  Certidão  de  Diretrizes  nº  156/2017,  de  16  de
fevereiro  de  2017,  expedida  pela  Secretaria  Municipal  de
Administração, prevendo a ligação das denominadas Ruas com a RS-
324.
Parágrafo Único – Tendo em vista o teor do inciso V este artigo, fica
autorizada a liberação da garantia de 60% do imóvel matriculado sob o
nº  105.713  do  Registro  de  Imóveis  da  Comarca  de  Passo  Fundo,
prestada pela DACASA Construção e Incorporação Ltda, nos termos do
artigo 47 da Lei Complementar Municipal nº 230/09. 
Art.  2º  –  Ficam  revogados  os  Decretos  Municipais  nº  12/2015,
106/2015, 45/2016, 67/2016 e 91/2017.
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

DECRETO Nº 111/2017
ALTERA Os §§ 1º e 2º DO ARTIGO 3º, O ARTIGO 10 E ARTIGO

11 TODOS DO DECRETO N.º 72/2017 QUE DISPÕE SOBRE A
INSTITUIÇÃO DO NÚCLEO GESTOR PARA A REVISÃO DO

PLANO DIRETOR DE PASSO FUNDO.
O  PREFEITO  DE  PASSO  FUNDO,  no  uso  da  atribuição  que  lhe
confere  o  art.  110,  incisos  VIII,  XV,  da  Lei  Orgânica:
CONSIDERANDO, a sugestão feita pelo Núcleo Gestor conforme ata
n.º  02,  datada  de  18/10/2017;  CONSIDERANDO,  a  necessidade  de
proporcionar condições para o bom andamento dos trabalhos realizados
pelo Núcleo Gestor; DECRETA:
Art.1º O inciso VIII do artigo 3º passa a vigorar com a seguinte redação:
Art.3º (…)
VIII – 01(um) representante de entidade rural , indicado pelo Sindicato
dos Trabalhadores Rurais;
Art.2º  O art.3º  do Decreto  n.º  72/2017 passa a  vigorar  acrescido  no
inciso XIII com a seguinte redação:
Art.3º (…)
XIII  –  01(um)  representante  indicado  pela  Comissão  dos  Direitos
Humanos de Passo Fundo.
Art.3º Os §1º e §2º do artigo 3º do Decreto n.º 72/2017 passa a vigorar
com a seguinte redação:
Art.3º (…)
§1º  Os  órgãos  do  poder  público  e  as  entidades  da  sociedade  civil
organizada  que não se  fizerem representar  por  mais  de três  reuniões
consecutivas,  sem justificativa,  nas  reuniões  do  Núcleo  Gestor  serão
substituídos, mediante ato do Prefeito.
§2º Em caso de substituição de entidades do segmento da sociedade civil
organizada deverá haver  prévia  aquiescência da maioria  absoluta  dos
membros do Núcleo Gestor. 
§3º  Caberá ao Núcleo Gestor indicar,  ao Prefeito,  a nova entidade,  a
qual será escolhida mediante deliberação em Assembleia.



Art. 4º O art. 10 do Decreto n.º 72/2017 passa a vigorar com a seguinte
redação:
Art. 10 Nas reuniões do Núcleo Gestor, os titulares terão direito a voz e
voto e, em suas ausências, seus suplentes.
Parágrafo único. No impedimento, vacância ou substituição do titular,
tomará o seu lugar o suplente, desde que formalizada e encaminhada ao
Presidente do Núcleo Gestor. 
Art.5º O art. 11 do Decreto n.º 72/2017 passa a vigorar com a seguinte
redação:
Art. 11 Os membros titulares ou suplentes representantes do segmento
do poder público e da sociedade civil  organizada que não se fizerem
representar, sem justificativa,  em três participações seguidas ou cinco
alternadas, nas reuniões do Núcleo Gestor serão substituídos, mediante
ato do Prefeito.
§1º A substituição dos membros titulares ou suplentes representantes do
poder público e da sociedade civil organizada será de responsabilidade
de cada órgão ou entidade. 
§2º Caberá ao Núcleo Gestor notificar os órgãos ou entidades para que
façam  a  devida  substituição,  em  caso  de  não  observância  da
determinação prevista no parágrafo anterior ou em caso de reincidência
de substituição, será aplicada o disposto nos §§1º, 2º e 3º do artigo 3º
deste Decreto.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

DECRETO Nº 112/2017
APROVA A IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

URBANÍSTICO DENOMINADO DE CONDOMÍNIO
CONJUGADO À EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL MANACÁ, EM

IMÓVEL DE PROPRIEDADE DE CONSTRUTORA PRIORI
LTDA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO 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 artigos 82, 118 e seguintes da Lei
Complementar nº 230/2009 e considerando as informações e pareceres
constantes no processo sob nº 2017/6264; DECRETA:
Art. 1º - Ficam aprovadas as plantas e projetos para a implantação do
Condomínio  Conjugado  à  Edificação  Residencial  Manacá  a  ser
implantado no terreno urbano, designado lote nº 12A, oriundo do lote nº
12,  localizado  na  Vila  Donária,  com  frente  para  a  Rua  Palmares,
distando 72,556m da esquina com a Avenida Miguelzinho Lima, sem
benfeitorias, no quarteirão formado por estas vias e mais as Ruas Dona
Georgina Schell, Lindomiro Scheneider e Setembrino Vieira de Souza, e
ainda pela reserva técnica para o futuro prolongamento da Rua David
Canabarro (matrícula n° 102.187), com área superficial de 6.667,76m²,
de  propriedade  de  Construtora  Priori  Ltda,  objeto  da  matrícula  nº
123.807 do Ofício de Registro de Imóveis de Passo Fundo.
Art. 2º - Os parâmetros urbanísticos e requisitos técnicos do projeto são:
a) - 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;
b) – Áreas destinadas ao uso comum dos condôminos de acordo com o
artigo 120 da Lei Complementar Municipal nº 230, 07 de outubro de
2009: 
b.1) 2.048,9943m² para o sistema de circulação, ruas;
b.2)  1.698,9433m²  para  Espaço  destinado  ao  uso  comum  dos
condôminos para recreação, lazer e esportes;
c) - A área total dos blocos é de 5.232,4272m², e será parcelada em 8
blocos,  cujas  localizações  e  características  estão  especificadas  no
Memorial Descritivo, parte integrante deste Decreto.



d)  -  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.

LUCIANO PALMA DE AZEVEDO - Prefeito Municipal
MARLISE LAMAISON SOARES – Sec. de Administração
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	VI - A garantia hipotecária de que trata o artigo 46 da Lei Complementar Municipal nº 230/2009 foi dispensada de forma justificada, nos termos do despacho nº 03, fl. 09, do Processo Administrativo nº 2017/14489.
	VII – As obras de infraestrutura mencionadas no inciso IV deste artigo foram totalmente concluídas, conforme despacho nº 15 do Processo Administrativo nº 2015/9494.
	VIII – Fica dispensada exigência do parágrafo segundo do artigo 16 da Lei Complementar Municipal nº 230/2009, tendo em vista que a configuração das denominadas Ruas “A” e “C” atendeu integralmente os itens 04 e 05 da Certidão de Diretrizes nº 156/2017, de 16 de fevereiro de 2017, expedida pela Secretaria Municipal de Administração, prevendo a ligação das denominadas Ruas com a RS-324.
	Parágrafo Único – Tendo em vista o teor do inciso V este artigo, fica autorizada a liberação da garantia de 60% do imóvel matriculado sob o nº 105.713 do Registro de Imóveis da Comarca de Passo Fundo, prestada pela DACASA Construção e Incorporação Ltda, nos termos do artigo 47 da Lei Complementar Municipal nº 230/09.
	Art. 2º – Ficam revogados os Decretos Municipais nº 12/2015, 106/2015, 45/2016, 67/2016 e 91/2017.
	Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
	DECRETO Nº 111/2017
	ALTERA Os §§ 1º e 2º DO ARTIGO 3º, O ARTIGO 10 E ARTIGO 11 TODOS DO DECRETO N.º 72/2017 QUE DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO DO NÚCLEO GESTOR PARA A REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE PASSO FUNDO.
	O PREFEITO DE PASSO FUNDO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 110, incisos VIII, XV, da Lei Orgânica: CONSIDERANDO, a sugestão feita pelo Núcleo Gestor conforme ata n.º 02, datada de 18/10/2017; CONSIDERANDO, a necessidade de proporcionar condições para o bom andamento dos trabalhos realizados pelo Núcleo Gestor; DECRETA:
	Art.1º O inciso VIII do artigo 3º passa a vigorar com a seguinte redação:
	Art.3º (…)
	VIII – 01(um) representante de entidade rural , indicado pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais;
	Art.2º O art.3º do Decreto n.º 72/2017 passa a vigorar acrescido no inciso XIII com a seguinte redação:
	Art.3º (…)
	XIII – 01(um) representante indicado pela Comissão dos Direitos Humanos de Passo Fundo.
	Art.3º Os §1º e §2º do artigo 3º do Decreto n.º 72/2017 passa a vigorar com a seguinte redação:
	Art.3º (…)
	§1º Os órgãos do poder público e as entidades da sociedade civil organizada que não se fizerem representar por mais de três reuniões consecutivas, sem justificativa, nas reuniões do Núcleo Gestor serão substituídos, mediante ato do Prefeito.
	§2º Em caso de substituição de entidades do segmento da sociedade civil organizada deverá haver prévia aquiescência da maioria absoluta dos membros do Núcleo Gestor.
	§3º Caberá ao Núcleo Gestor indicar, ao Prefeito, a nova entidade, a qual será escolhida mediante deliberação em Assembleia.
	Art. 4º O art. 10 do Decreto n.º 72/2017 passa a vigorar com a seguinte redação:
	Art. 10 Nas reuniões do Núcleo Gestor, os titulares terão direito a voz e voto e, em suas ausências, seus suplentes.
	Parágrafo único. No impedimento, vacância ou substituição do titular, tomará o seu lugar o suplente, desde que formalizada e encaminhada ao Presidente do Núcleo Gestor.
	Art.5º O art. 11 do Decreto n.º 72/2017 passa a vigorar com a seguinte redação:
	Art. 11 Os membros titulares ou suplentes representantes do segmento do poder público e da sociedade civil organizada que não se fizerem representar, sem justificativa, em três participações seguidas ou cinco alternadas, nas reuniões do Núcleo Gestor serão substituídos, mediante ato do Prefeito.
	§1º A substituição dos membros titulares ou suplentes representantes do poder público e da sociedade civil organizada será de responsabilidade de cada órgão ou entidade.
	§2º Caberá ao Núcleo Gestor notificar os órgãos ou entidades para que façam a devida substituição, em caso de não observância da determinação prevista no parágrafo anterior ou em caso de reincidência de substituição, será aplicada o disposto nos §§1º, 2º e 3º do artigo 3º deste Decreto.
	Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
	DECRETO Nº 112/2017
	APROVA A IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO URBANÍSTICO DENOMINADO DE CONDOMÍNIO CONJUGADO À EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL MANACÁ, EM IMÓVEL DE PROPRIEDADE DE CONSTRUTORA PRIORI LTDA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
	O PREFEITO 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 artigos 82, 118 e seguintes da Lei Complementar nº 230/2009 e considerando as informações e pareceres constantes no processo sob nº 2017/6264; DECRETA:
	Art. 1º - Ficam aprovadas as plantas e projetos para a implantação do Condomínio Conjugado à Edificação Residencial Manacá a ser implantado no terreno urbano, designado lote nº 12A, oriundo do lote nº 12, localizado na Vila Donária, com frente para a Rua Palmares, distando 72,556m da esquina com a Avenida Miguelzinho Lima, sem benfeitorias, no quarteirão formado por estas vias e mais as Ruas Dona Georgina Schell, Lindomiro Scheneider e Setembrino Vieira de Souza, e ainda pela reserva técnica para o futuro prolongamento da Rua David Canabarro (matrícula n° 102.187), com área superficial de 6.667,76m², de propriedade de Construtora Priori Ltda, objeto da matrícula nº 123.807 do Ofício de Registro de Imóveis de Passo Fundo.
	Art. 2º - Os parâmetros urbanísticos e requisitos técnicos do projeto são:
	a) - 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;
	b) – Áreas destinadas ao uso comum dos condôminos de acordo com o artigo 120 da Lei Complementar Municipal nº 230, 07 de outubro de 2009:
	b.1) 2.048,9943m² para o sistema de circulação, ruas;
	b.2) 1.698,9433m² para Espaço destinado ao uso comum dos condôminos para recreação, lazer e esportes;
	c) - A área total dos blocos é de 5.232,4272m², e será parcelada em 8 blocos, cujas localizações e características estão especificadas no Memorial Descritivo, parte integrante deste Decreto.
	d) - 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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