
DECRETO Nº 52/2019
Abre  crédito  adicional  suplementar  no  orçamento  do  município  para  o
corrente  exercício  no  montante  de  R$  4.907.404,00  (quatro  milhões  e
novecentos e sete mil, quatrocentos e quatro reais).

DECRETO Nº 53/2019
Abre  crédito  adicional  suplementar  no  orçamento  do  município  para  o
corrente exercício no montante de R$ 991.493,00 (novecentos e noventa e um
mil, quatrocentos e noventa e três reais).

DECRETO Nº 57/2019
Abre  crédito  adicional  suplementar  no  orçamento  do  município  para  o
corrente exercício no montante de R$ 3.184.998,00 (três milhões e cento e
oitenta e quatro mil, novecentos e noventa e oito reais).

DECRETO Nº 58/2019
Abre  crédito  adicional  suplementar  no  orçamento  do  município  para  o
corrente exercício no montante de R$ 1.345.000,00 (um milhão e trezentos e
quarenta e cinco mil reais).

DECRETO Nº 59/2019
Aprova a implantação do empreendimento urbanístico denominado de
Condomínio Conjugado à Edificação Residencial Jacarandá, em imóvel
de propriedade de Construtora Priori Ltda, e dá outras providências.

Art.  1º  -  Ficam  aprovadas  as  plantas  e  projetos  para  a  implantação  do
Condomínio Conjugado à Edificação Residencial Jacarandá a ser implantado
no terreno urbano, designado lote nº 12B, oriundo do lote nº 12, localizado na
Vila Donária, com frente para a Avenida Miguelzinho Lima, distando 40,46m
da esquina com a Rua Palmares, sem benfeitorias, no quarteirão formado por
estas  vias  e mais  as  Ruas Dona Georgina Schell,  Lindomiro  Scheneider  e
Setembrino  Vieira  de     Souza,  com  área  superficial  de  5.591,10m²,  de
propriedade de Construtora Priori Ltda, objeto da   matrícula nº 123.808 do
Ofício de Registro de Imóveis de Passo Fundo.
Art. 2º - Os parâmetros urbanísticos e requisitos técnicos do projeto são:
a) - destina-se aos usos definidos para o Eixo Indutor 02 (EI 02) e 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) 1.638,67250m² para o sistema de circulação;
b.2) 1.570,56010m² para Espaço destinado ao uso comum dos condôminos
para recreação, lazer e esportes, incluindo salão de festas; 
c) - A área total dos blocos é de 4.920,1458m², e será parcelada em 6 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 – Fica revogado o Decreto Municipal nº 54/2019.
Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
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