
SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR
EDITAL N° 06/2017

CONVOCA CONSELHEIROS DISTRITAIS PARA ASSEMBLEIA.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DO INTERIOR, no uso de suas atribuições,
em cumprimento das Leis nº 4.359/2006, 4.572/2009 e Decreto nº 40/2007,
CONVOCA os atuais Conselheiros Distritais e Subprefeitos dos Distritos de
São Roque, Sede Independência, Bela Vista, Pulador, Bom Recreio e Santo
Antônio do Capinzal,  para a plenária que ocorrerá no dia 20 de março de
2017, a partir das 19 horas, nos salões comunitários de cada Distrito, com o
objetivo de realizar a indicação em lista tríplice dos candidatos aos cargos de
Subprefeitos dos Distritos. 
Secretário do Interior - ANTONIO BORTOLOTTI

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO
DECRETO Nº 133/2016

Abre  crédito  adicional  suplementar  no  orçamento  do  município  para  o
corrente exercício no montante de R$ 713.118,00 (Setecentos e treze mil e
cento e dezoito reais).

DECRETO Nº 002/2017
REVOGA O DECRETO 035/2014 QUE DECLARA DE UTILIDADE
PÚBLICA, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, O IMÓVEL QUE

ESPECIFICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O  PREFEITO  DE  PASSO  FUNDO,  no  uso  de  suas  atribuições  legais,
conferidas na forma dos arts. 1º, 5º, alínea "i", e 6º do Decreto-Lei Federal nº
3.365,  de 21 de junho de 1941;  do art.  110,  inciso XIII,  da  Lei  Orgânica
Municipal; CONSIDERANDO o interesse público; e CONSIDERANDO que
até  o presente momento  não foram implementadas  as demais  formalidades
para  a  conclusão  da  desapropriação  do  imóvel  localizado  no  Loteamento
Professor Schisler,  DECRETA:
Art. 1º - Fica revogado o Decreto nº 035/2014.
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

DECRETO Nº 006/2017
APROVA PLANTAS E PROJETOS DO LOTEAMENTO LEONARDO

ILHA IV DE PROPRIEDADE DE NORTON AZAMBUJA ILHA E
SANDRA SALETE BINS ILHA.

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 nº 170/2006 e 230/2009, e considerando
as  informações  e  pareceres  constantes  nos  processos  nº  2012/12260,
2013/10506 e 2016/36314, DECRETA:
Art.  1º  -  Ficam  aprovadas  as  plantas  e  projetos  do  LOTEAMENTO
LEONARDO ILHA IV - 2ª Fase, de propriedade de NORTON AZAMBUJA
ILHA e SANDRA SALETE BINS ILHA, para o parcelamento da área de
48.163,00m², objeto da matrícula nº 98.839, 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 parte na 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 de domínio público: as 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, são as seguintes:
a) 5.152,00m² para o sistema de circulação - ruas;
b) 2.411,08m² para equipamentos comunitários; e,
c) 9.313,92m² para espaço livre de uso público, sendo, desta área, 6.439,00m²
para área de preservação permanente (non aedificandi).
III – Área dos lotes: a área total dos lotes é de 31.286,00m², parcelados em 27
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; sistema de tratamento de esgoto sanitário; 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 2013/10506 e 2012/12260.
V -  A garantia  hipotecária  de que trata  o  artigo  46 da Lei  Complementar
Municipal nº 230/2009, foi dispensada de forma justificada pelo Sr. Prefeito,
nos termos do despacho nº 32 do Processo Administrativo nº 2012/12260.
VI – As obras de infraestrutura mencionadas no inciso IV deste artigo foram
totalmente   concluídas,  conforme  despachos  nº  26  a  29  do  Processo
Administrativo nº 2016/36314. 
Art.  2º  –  Ficam  revogados  os  Decretos  nº  05/2008,  44/2011,  104/2012,
176/2013, 30/2015 e 053/2016.  
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

LUCIANO PALMA DE AZEVEDO - Prefeito Municipal
MARLISE LAMAISON SOARES - Secretária de Administração
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