
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO
LEI N° 5.242, DE 24 DE JANEIRO DE 2017.

(Do Poder Executivo Municipal)
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A FIRMAR CONTRATO DE

CONCESSÃO DE USO ONEROSO DE BEM PÚBLICO, CONHECIDO COMO
ANTIGA ESTAÇÃO FÉRREA, LOCALIZADO NO PARQUE MUNICIPAL DA

GARE.
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  Fica  o  Poder  Executivo  municipal  autorizado  a  realizar  concessão  de  uso
onerosa de bem imóvel constituído de um prédio misto, da antiga estação férrea, com
664,80m², de propriedade deste município, edificado sobre um terreno urbano situado
dentro de todo maior  constante na matrícula  do Ofício  do Registro  de Imóveis  n.º
32.274,  localizado  no  Parque  Municipal  da  Gare,  com  frente  para  a  Av.  07  de
setembro, bairro centro, nesta cidade.
Art. 2º A concessão de uso, de que trata o artigo anterior, será feita mediante prévio
processo licitatório.
§1º Para se habilitar na licitação o interessado deve preencher os requisitos exigidos
pela Lei de Licitações, conforme edital a ser expedido pela administração municipal.
§2º O prazo de concessão será de 10 (dez) anos, podendo ser prorrogado uma única
vez, por igual período, mediante termo aditivo.
Art.  3º  O prédio será  destinado ao funcionamento  de uma estação gastronômica  e
cultural.
§1º Ficará facultado ao concessionário realizar, no imóvel concedido, benfeitorias para
adaptá-lo à sua destinação.
§2º O concessionário deverá respeitar a Lei Municipal n.º 2.671, de 22 de agosto de
1991, que determinou o tombamento do prédio para integrar o patrimônio histórico-
cultural de Passo Fundo.
§3º As benfeitorias realizadas no imóvel incorporam-se ao patrimônio do município,
não cabendo aos concessionários, em caso de rescisão do contrato ou findo o prazo de
concessão, qualquer indenização ou retenção dos bens a qualquer título.
Art. 4º O imóvel a ser concedido reverterá ao patrimônio do município de Passo Fundo
se, em qualquer tempo, cessar seu uso para a finalidade especificada no art. 3o desta
lei.
Art. 5º Fica garantida a disponibilização de espaço gratuito na antiga Estação Férrea
para atividades artísticas e culturais.
§  1º  As  atividades  artísticas  e  culturais  que  se  refere  o  caput  deste  artigo  serão
executados  mediante  calendário  construído  em  parceria  do  concessionário  e  da
Secretaria de Cultura.
§  2º  A  responsabilidade  de  organizar  e  proporcionar  a  execução  das  atividades
artísticas e culturais é do concessionário.
Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

DECRETO Nº 005/2017
ALTERA ARTIGOS DO DECRETO MUNICIPAL Nº 25/2016, QUE APROVA

PLANTAS E PROJETOS DO LOTEAMENTO CIDADE NOVA II, DE
PROPRIEDADE DE OIKOS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES 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,  e,
considerando que a  execução  da  infraestrutura  a  que se  refere  o artigo  46 da  Lei
Complementar  Municipal  nº  230/09  está  totalmente  concluída,  bem  como
considerando  as  informações  e  pareceres  constantes  no  processo  administrativo  nº
2015/16566, em especial o Parecer Técnico da Secretaria de Meio Ambiente de fl. 105,
DECRETA: 
Art. 1º – A alínea “c” do inciso “II”  do artigo 1º do Decreto Municipal nº 25/2016
passa a vigorar com a seguinte redação:
“Artigo 1º - …
c) 2.602,36m² para espaço livre de uso público.
Art. 2º - O inciso “V” do artigo 1º do Decreto Municipal nº 25/2016 passa a vigorar
com a seguinte redação: 
“Artigo 1º - …
V - A garantia hipotecária de que trata o artigo 46 da Lei Complementar Municipal nº
230/2009 fica dispensada, nos termos do despacho nº 56 do Processo Administrativo nº
2015/16566.
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 



DECRETO Nº 009/2017
TERMO DE VERIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E OBRAS DE

INFRAESTRUTURA DO EMPREENDIMENTO URBANÍSTICO
DENOMINADO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL LA BARRA DE

PROPRIEDADE DE BARRA TRÊS SBC INCORPORAÇÕES 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, e dos artigos
112  e  113  da  Lei  Complementar  Municipal  nº  230/09;  CONSIDERANDO  as
informações  e  pareceres  constantes  nos  processos  administrativos  nº  2016/13100 e
2015/9857; CONSIDERANDO a conclusão das obras de infraestrutura realizadas no
Condomínio  Residencial  La  Barra,  conforme Termo de Verificação dos serviços  e
obras de infraestrutura nº 01/2017, DECRETA:
Art. 1º - Ficam aprovadas as conclusões dos serviços e das obras de infraestrutura do
Condomínio  Residencial  La  Barra,  de  propriedade  de  BARRA  TRÊS  SBC
INCORPORAÇÕES LTDA, estando em conformidade com as especificações exigidas
no inciso V do artigo 2º do Decreto Municipal nº 80/2015, e, de acordo com os artigos
82 e seguintes da Lei Complementar Municipal nº 230/2009.
Art. 2º - Em razão do cumprimento do que foi exposto no inciso V do artigo 2º do
Decreto Municipal nº 80/2015, em relação à infraestrutura, fica autorizada a liberação
das obras.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

EXTRATO DE CONTRATO DO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO E:
CONSTRUTORA  RIMARCO  LTDA.  CP  12/2016.  Processo  Interno  2016/29557.
Objeto:  Pavimentação,  drenagem,  acessibilidade e  sinalização  de vias  urbanas,  nos
bairros Valinhos e Ricci. Prazo: 8 meses. Valor: R$ 2.956.811,39. Data: 30/11/2016.

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