
Aviso
Modalidade: CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 09/2018. Objeto: Credenciar e
selecionar Projetos de Organizações da Sociedade Civil, sem fins lucrativos,
para  formalizar  Termo  de  Colaboração  para  a  gestão  e  transferência  de
recursos  financeiros  destinados  ao  atendimento  de  até  500  (quinhentas)
crianças, sendo 200 (duzentas) de etapa pré-escola, em turno parcial, e 300
(trezentas)  de etapa  creche,  em turno integral,  não inseridas  nas  EMEIs  –
Escolas  Municipais  de  Educação  Infantil,  e  que  atendam  aos  requisitos
dispostos  no  Edital.  Abertura:  06/12/2018,  14h.  Edital:  Coordenadoria  de
Licitações  e  Contratos,  Rua  Dr.  João Freitas,  75,  Passo  Fundo/RS ou  site
www.pmpf.rs.gov.br.

Aviso de licitação
EXTRATO DE EDITAL - MODALIDADE LEILÃO Nº 002/2018

O  Município  de  Passo  Fundo/RS,  comunica  aos  interessados  que  no  dia
27.11.18, ás 10 horas, na Av. Brasil Leste, 1815, Bairro Petrópolis, em Passo
Fundo,  procederá  ao leilão público,  dos  seguintes  bens de propriedade do
município:  01) Ford/F 12000 160, ano 99, placas IJB-5245, R$ 15.000,00;
02) Iveco/Ectector 230E22N1, ano 06, placas IND-8245 R$ 20.000,00; 03)
M.Benz/LK 1513, ano 75, placas IEA-1792,  R$ 4.000,00; 04) Pá carregadeira
Caterpillar 938G, ano 98, R$ 30.000,00; 05) Lote de Sucatas diversas, prensa
de lixo, câmara fria e diversos bens, R$ 1.000,00. Visitação dos bens na Rua
Gaspar Martins, 2330, no Pátio da Coordenadoria de Patrimônio do Município
de Passo Fundo. Comissão de leilão 10%, leiloeiro Oficial Leandro Ferronato,
mat. 127/96. Informações: (54) 3313-6708, (54) 99981-2972 e (54) 3312-5760
-  Site: www.ferronatoleiloes.com.br.

COMUNICADO
O  PODER  EXECUTIVO  MUNICIPAL  DE  PASSO  FUNDO,  EM
ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº 9.452, DE 20 DE MARÇO DE 1997,
INFORMA  AOS  PARTIDOS  POLÍTICOS,  SINDICATOS  E
ASSOCIAÇÕES, O RECEBIMENTO DOS SEGUINTES RECURSOS:
MÊS:Agosto//2018

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTA R$
Transporte Escolar 6.765,65
Transporte Escolar Estadual 53.059,01
Alimentação Escolar FNDE/MEC 220.497,40
Proinfãncia Const. EMEI Santa Maria 150.990,19

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTA R$
Programa Apoio Pessoa Port. Defic. 15.078,03
CREAS – Medidas Sócio Educativa 6.600,00
FMC – Sentinela 13.000,00
Abordagem Social 5.000,00
Centro Pop Rua 13.000,00
Contrap. FMAS – Prog. Apoio Pessoas C/Defic. 4.711,88
Residencia Inclusiva 10.000,00
Pac I – Criança e Adolescente 25.000,00
Pse Idoso Abrigo 9.000,00
Centro Pop de Rua Albergue 6.500,00
Conv. Fortal. De Vinc. 35.000,00 
Prog. Primeira Infância Suas Criança Feliz 19.560,00
Bolsa Familia Ind  Gest. Desc. 19.117,34
Centro de Refer.Assist.Social CRAS 48.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTA R$
217 – Farmacia Básica Apoio 91.976,07
319 – Farmacia Popular 0,00
360 – Financ.Ações Alim. E Nutrição – FAN 20.000,00
217 -Prog. Aids/Hepatites Virais 23.174,22
217 – Pab Fixo 395.596,00
217 – Teto Alta Média Complexidade 266.996,75
377 – Primeira Infância Melhor – PIM Estado 5.250,00

http://www.pmpf.rs.gov.br/


DECRETO Nº 85/2018
APROVA PLANTAS E PROJETOS DO LOTEAMENTO PARQUE
VIVERDE 2, DE PROPRIEDADE DE URBANIZADORA PARQUE

VIVERDE 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, das Leis Complementares Municipais nº 170/2006 e 230/2009, e
considerando as informações e pareceres constante no processo administrativo
nº 2017/10574, DECRETA: Art. 1º – Ficam aprovadas as plantas e projetos
do  LOTEAMENTO PARQUE VIVERDE  2  -  2ª  Fase,  de  propriedade  de
URBANIZADORA PARQUE VIVERDE LTDA, para parcelamento da área
de 183.177,15m², objeto da matrícula nº 118.130, 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 Residencial Três (ZR3),
para  a  Zona  de  Produção  Urbana  (ZPU)  e  para  o  Eixo  Indutor  1  (EI1),
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) 42.671,38m² para o sistema de circulação;
b) 9.169,55m² para equipamentos comunitários; e,
c) 18.341,49m² para espaço livre de uso público.
III - A área total dos lotes é de 112.994,73m², parcelados em 246 lotes, cuja
localização e características estão especificadas no Memorial Descritivo, parte
integrante deste Decreto. 
IV – A via  pública localizada junto à  faixa  de domínio da ERS 324 e as
Avenidas “A” e “B”, por se constituírem vias destinadas a absorver intenso
fluxo  de  veículos,  deverão  apresentar  interseções  em  número  reduzido,
estando as quadras “C”, “E”, “F”, “L” e “M” isentas de atender ao disposto no
artigo 17 da Lei Complementar Municipal nº 230/2009, sendo permitido que
os  lados  das  quadras  apresentem  extensão  superior  a  200,00m  (duzentos
metros), por estarem totalmente circundadas por vias e por não representar
bloqueio  à  implantação  do  Sistema  Viário  Urbano  previsto  na  Lei
Complementar Municipal nº 170/06. 
V – As vias públicas denominadas como Avenida “A”, Rua “B”,  Rua “E”
(segmento 3), e, Rua “F” (segmento 2), ilustradas no mapa do parcelamento
como  sem  saída,  ficam  dispensadas  de  atender  ao  disposto  no  parágrafo
segundo, do artigo 16, da Lei Complementar Municipal nº 230/09, quanto às
praças de retorno, pela previsão de prolongamento das mesmas.
VI – Considerando o interesse do Município na implantação da área destinada
a equipamentos comunitários 01, no lote 24, da quadra “C”, e em razão da
aprovação do loteamento Parque Viverde 1, através do Decreto nº 79/2018,
expedido em 09 de outubro de 2018, é aprovado o prolongamento da Rua
“A”, localizada no Loteamento Parque Viverde 1, destinado à praça de retorno
(cul-de-sac), com área superficial de 365,06m².  
VII - Infraestrutura a ser instalada por conta da Loteadora: 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
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, fixando-se o
prazo para término de tais obras em 02 (dois) anos, a contar do efetivo registro
do loteamento no Cartório de Registro de Imóveis.
VIII – Como garantia da execução da infraestrutura a que se refere o artigo 46
da Lei Complementar Municipal nº 230/09, a loteadora prestará, em primeira
e especial hipoteca, a fração de 60% (sessenta por cento) do imóvel sobre o
qual foi projetado o loteamento, registrado sob a matrícula nº 118.130, ficha 1,
livro 2, do Registro de Imóveis de Passo Fundo.   
IX  – As obras  de infraestrutura  serão concluídas no prazo máximo  de 02
(dois) anos, conforme as especificações contidas no cronograma de execução
de obras, parte integrante deste Decreto. 
Art. 2º – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.



DECRETO 86/2018
Aprova a implantação do empreendimento urbanístico denominado de
Condomínio Conjugado à Edificação Residencial Parque Princesa, em

imóvel de propriedade de Ligasul Incorporadora 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, da Lei Complementar Municipal nº 170/2006, dos artigos 82, 118
e seguintes da Lei Complementar Municipal nº 230/2009, e, considerando as
informações e pareceres constantes no processo administrativo nº 2017/52351;
considerando  a  Licença  Prévia  nº  018/2018  expedida  pela  Secretaria
Municipal de Meio Ambiente em 14 de agosto de 2018, DECRETA: 
 Art.  1º  -  Ficam  aprovadas  as  plantas  e  projetos  para  a  implantação  do
Condomínio  Conjugado  à  Edificação  Residencial  Parque  Princesa  a  ser
implantado no terreno urbano, designado Gleba A1.1, situado nesta cidade, no
lugar  denominado  Chácara  do  Anacleto,  com  frente  para  a  Rua  Princesa
Isabel,  distando  161,25m  da  esquina  com  a  Rua  Caramuru,  com  área
superficial de 27.286,092m², de propriedade de Ligasul Incorporadora Ltda,
objeto da matrícula nº 125.922 do Ofício do 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 1), e, para a Zona de Proteção de Recursos Hídricos (ZPRH),
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) 7.260,54m² para o sistema de circulação;
b.2) 5.439,35m² para espaço destinado ao uso comum dos condôminos para
recreação, lazer e esportes; 
b.3) 7.880,00m² para áreas comuns de estacionamento;
b.4) 7.179,97m² para áreas construídas de uso comum;
c) -  A área total  do empreendimento  é de 49.530,11m2,  sendo que a  área
privativa coberta padrão total é de 27.209,60m², a qual será parcelada em 08
blocos e 640 unidades autônomas,  cujas localizações e características estão
especificadas  conforme  as  plantas  e  demais  documentos  constantes  no
processo administrativo nº 2017/52351;
d)  -  Infraestrutura  a  ser  instalada  por  conta  da  proprietária  Ligasul
Incorporadora Ltda, mediante Termo de Compromisso: redes e equipamentos
para o abastecimento de água potável, redes de energia elétrica, iluminação
pública,  esgoto  pluvial  e  sanitário,  abertura  das  vias  de  comunicação,
execução das obras de meio-fio, de sarjeta, de 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 – Fica revogado o Decreto Municipal nº 84/2018.
Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Luciano Palma de Azevedo – Prefeito Municipal
Marlise Lamaison Soares - Sec. de Administração


