
EDITAL N° 75/2017
CONVOCA ASSEMBLEIA PARA ESCOLHA DE ENTIDADES

E ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS PARA
INTEGRAREM O CMDI.

O PREFEITO MUNICIPAL  DE PASSO FUNDO, no uso de suas
atribuições, nos termos do artigo 3º, §§ 2º e 3º, da Lei 3.888 de 14 de
fevereiro de 2002, e por Resolução aprovada pelo Conselho Municipal
de Desenvolvimento Integrado – CMDI, tendo em vista a expiração
do mandato do Conselho, CONVOCA, para o dia 07 de fevereiro de
2018,  assembleia  para  escolha  das  entidades  e  organizações  não
governamentais, que se candidatam a integrar o referido órgão, a ser
realizada as 9h30 min horas da manhã,  na Secretaria de Segurança
Pública.

LEI N° 5.301, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2017.
(Do Vereador Saul Spinelli)

INCLUI NO CALENDÁRIO OFICIAL DE EVENTOS DO
MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO–RS O CONGRESSO

INTERNACIONAL DE FOLCLORE, DANÇA E TRADIÇÃO.
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 incluído do calendário oficial do município o Congresso
Internacional  de  Folclore,  Dança  e  Tradição,  a  ser  realizado  na
segunda quinzena de maio.
Parágrafo único. O evento citado no caput ocorrerá a cada dois anos,
intercalando com o Festival Internacional de Folclore.
Art.2º O objetivo do Congresso Internacional  de Folclore,  Dança e
Tradição  é  reafirmar  a  cidade  de  Passo  Fundo  como  um  polo  de
valorização artístico-cultural.
Art.3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

LEI N° 5.302, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2017.
(Do Poder Executivo Municipal)

AUTORIZA A CONCESSÃO DE INCENTIVOS PARA A
IMPLANTAÇÃO DA EMPRESA FIOR E FIOR LTDA-ME,

COM BASE NA LEI Nº 4401 DE 31 DE MAIO DE 2007 E LEI
N.º 4.425, DE 05 DE SETEMBRO DE 2007.

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 Com fim de incentivar o desenvolvimento do setor logístico e
de distribuição de materiais e produtos no Município de Passo Fundo,
fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  conceder  os  benefícios  de
estímulo fiscal e incentivos para a implantação da empresa FIOR E
FIOR LTDA-ME. de acordo com o estabelecido nas Leis Municipais
n.ºs 4.401/2007 e 4.425/2007, protocolo de intenções e nos termos da
presente Lei.
Art.2º O incentivo para implantação da empresa consistirá na doação
de  um  imóvel  público,   com  área  superficial  de   7.756,60-m²,
designado  lote  10-AA,   situado  no  Distrito  Logístico  e  Industrial
Paulo  Rossato,  no  lugar  denominado  Valinhos,  com  frente  para  a
Avenida Antônio Marinho de Albuquerque, sem numeração definida,
distando  606,11-m  da  esquina  com  a  Avenida  Cyrio  Nácul,  no
quarteirão formado por estas vias e mais a Avenida C, Avenida Rio
Grande, rodovia RS 324 e pela RFFSA, com as seguintes medições e
confrontações: ao NORDESTE, com a Avenida Antônio Marinho de
Albuquerque,  onde  faz  frente  e  mede  92-00-m;  ao  NOROESTE,
partindo  de  um  ponto  situado  na  Avenida  Antônio  Marinho  de
Albuquerque,  distante  606,11-m  da  esquina  com a  Avenida  Cyrio
Nácul,  segue  rumo  sudoeste  na  extensão  de  86,00-m,  deste  ponto
segue no mesmo rumo na extensão de 54,40-m, deste ponto segue no
mesmo rumo na extensão de 61,70-m, confrontando sempre com o
lote designado 10-AB, até encontrar a divisa sudeste; e ao SUDESTE,



com o  lote,  com o  lote  designado  10-A1,  onde  mede  175,15-m ,
registrada  no Ofício de Registro  de Imóveis  da Comarca  de Passo
Fundo/RS sob o nº 121.299.
§1º A doação da área, descrita no "caput" deste artigo,  é destinada
exclusivamente  para  implantação  da estrutura  logística  da empresa,
proibida qualquer outra destinação ao imóvel.
§2º Fica autorizada, também, a concessão de incentivos que  consistirá
na realização de serviços de aterro ou de terraplanagem no terreno
doado,  disponibilização  de rede  de águas  pluviais,  rede  de energia
elétrica e sistema de abastecimento de  água potável.
Art. 3º Fica vedada à empresa a prática de alienação, doação, locação,
arrendamento, cedência de uso ou dação em comodato da área objeto
da doação.
Parágrafo único. A cláusula de inalienabilidade, prevista no "caput"
deste  artigo,  fica  suspensa  exclusivamente  para  obtenção  de
financiamento,  perante  as  instituições  financeiras,  necessário  à
implementação do empreendimento.
Art. 4º O estímulo fiscal consistirá na isenção total do pagamento do
Imposto  Predial  e Territorial  Urbano (IPTU)  do imóvel  descrito no
artigo 1º desta Lei, pelo prazo de 7 (sete) anos.
Art.  5º Fica estabelecido o prazo de 06(seis) meses para início das
obras e de 02(dois) anos para que se conclua o projeto de implantação
da empresa, a contar da publicação da presente Lei.
Art. 6º A empresa perderá os benefícios de que trata a presente lei no
caso de descumprimento dos compromissos assumidos no Protocolo
de  Intenções  firmado  entre  a  beneficiária  e  o  Município,
independentemente do prazo do benefício, sendo que a área concedida
retornará  para  o  patrimônio  do  Município,  sem quaisquer  ônus  ou
indenizações, mesmo por benfeitorias que nela forem edificadas.
Art. 7º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

DECRETO Nº 126/2017
CRIA GRUPO DE TRABALHO PARA CORREÇÃO DAS

DISCREPÂNCIAS NA PLANTA DE VALORES.
O PREFEITO MUNICIPAL  DE PASSO FUNDO, no uso de suas
atribuições legais,  de acordo com o disposto no inciso VIII  da Lei
Orgânica Municipal e CONSIDERANDO, que foi diagnosticado, por
técnicos da Secretaria de Planejamento, a existência de discrepâncias
na Planta Genérica de Valores, gerando distorções na estimativa do
IPTU, D E C R E T A:
Art. 1º Fica criado o Grupo de Trabalho, com a finalidade de realizar
correções e ajustes na Planta Genérica de Valores, com o objetivo de
corrigir distorções no valor venal dos imóveis.
Art.  2º  O  referido  Grupo  de  Trabalho  será  formado  por  08(oito)
servidores públicos municipais abaixo nominados:
I – Fabiano Pezzuti– Secretaria de Finanças;
II – Fábio Vidal Pinheiro Del luca – Secretaria de Finanças;
III – Jorge Vicentini – Secretaria de Finanças;
IV– Filipe Camargo Silveira – Secretaria de Planejamento;
V – Leandro Trizzini – Secretaria de Planejamento;
VI– Luís Otocar Zimmermann – Secretaria de Planejamento;
VII – Ricardo Grazziotin – Secretaria de Segurança Pública;
VIII – Caroline Thans Seganfredo – Procuradoria-geral do Município.
Art. 3º O GRUPO DE TRABALHO desenvolverá suas as atividades
durante o prazo de 06(seis meses) a contar da publicação do presente
Decreto e será coordenado pelo servidor Ricardo Grazziotin.
Art.4º Os trabalhos do Grupo serão desenvolvidos durante o horário
normal de trabalho dos servidores.
Art. 5º Revoga-se o Decreto n.º 113/2013.
Art.6º 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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