
LEI COMPLEMENTAR N° 448, DE 11 DE NOVEMBRO DE
2019.

(Do Poder Executivo Municipal)
ALTERA ZONEAMENTOS E CRIA ZONA DE USO ESPECIAL

E ZONAS DE INTERESSE SOCIAL, PREVISTOS NO MAPA
N.º 02, PREVISTO NO ARTIGO 59 DA LEI COMPLEMENTAR
N.º 170, DE 09 DE OUTUBRO DE 2006, QUE DISPÕE SOBRE O

PLANO DIRETOR DE PASSO FUNDO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

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 A presente Lei altera zoneamentos e cria Zona de Uso Especial
(ZUE) e Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) previsto na Lei
Complementar  n.º  170/2006,  que  dispõe  sobre  o  Plano  Diretor  de
Passo Fundo.
Art.2º  Altera  o  Mapa  nº  02,  previsto  no  artigo  59  da  Lei
Complementar nº 170/2006, passando de ZE para Zona de Produção
Urbana em área localizada de frente para a Rua Epitácio Pessoa, tendo
como limite na direção sudeste a perimetral leste; na direção noroeste
o alinhamento da ZPU e tendo alinhamento paralelo com a perimetral
leste, na direção nordeste o limite do zoneamento vai até a sanga e
suprime o EI 2 na Rua Epitácio Pessoa no trecho entre a perimetral
Coronel Jarbas Quadros da Silva e Rua Ermelindo Valentin Argenton,
conforme mapa em anexo.
Art.3º   Altera  o  Mapa  nº  02,  previsto  no  artigo  59  da  Lei
Complementar nº 170/2006 e cria Zona Especial de Interesse Social
(ZEIS), para a implantação de projetos habitacionais, na área situada
no  lugar  denominado  São  João  da  Bela  Vista,  com  frente  para  a
Alameda  Doux,  com  área  superficial  de  168.250,00-m²,  conforme
mapa anexo.
Art.4º  Altera  o  Mapa  nº  02,  previsto  no  artigo  59  da  Lei
Complementar nº 170/2006, passando de ZPRH para ZOC1 em área
localizada na Vila Petrópolis, com área de 40.336,52-m², tendo como
confrontações  as  especificadas  na  matrícula  n.º  13.922,  conforme
mapa em anexo.
Art.5º  Altera  o  Mapa  nº  02,  previsto  no  artigo  59  da  Lei
Complementar nº 170/2006, em uma gleba com área de 225.895,53m²,
localizada  próximo  a  RS-153  ,  tendo  como  confrontações  as
especificadas  na  matrícula  n.º  111.296,  transformando  parte  dessa
gleba de ZPU para ZEIS e outra parte que encontra-se na ZPRH passa
a ser ZRT, conforme mapa em anexo.
Art.6º  Altera  o  Mapa  nº  02,  previsto  no  artigo  59  da  Lei
Complementar nº 170/2006, em uma área de 261.489,24-m² localizada
dentro de um todo maior, conforme matrícula n.º 94.807, localizada
próximo a RS-153, transformando de ZPU para ZR3, conforme mapa
em anexo.
§1º  Em contrapartida  aos  benefícios  concedidos  pela  alteração  de
zoneamento, o proprietário do imóvel fará uma doação de 5% do total
da área objeto da alteração prevista no “caput” deste artigo, para que o
Município possa indicá-la  ao FAR da Caixa Econômica Federal para
realização de empreendimentos da Faixa 1 do programa Minha Casa
Minha  Vida  ou  utilizá-la  para  o  reassentamento  de  famílias  que
residam em ocupações irregulares.
§2º Fica o Município autorizado a receber a doação de área prevista
no  parágrafo  anterior,  desde  que  a  área  não  esteja  em  Área  de
Preservação  Permanente  ou  banhados  e  a  transferência  do  imóvel
deverá  ocorrer  no prazo  de 01(um)  ano a  contar  da publicação da
presente Lei.
§3º O recebimento da área dependerá de parecer técnico prévio das
Secretarias de Habitação e Planejamento e a sua localização deverá
estar dentro da área descrita no “caput” deste artigo.
Art.7º  Altera  o  Mapa  nº  02,  previsto  no  artigo  59  da  Lei
Complementar nº 170/2006 e cria Zona de Uso Especial em uma área
localizada na Rua Manoel Portela  com a Rua Lava Pés, no Bairro



Petrópolis, coma área superficial  de 1.552,50-m² de propriedade do
Município.
§1º Esta Zona terá os seguintes índices urbanísticos e usos:
TO=70%
CA=1,2
Usos Conformes: CS.22 -Serviços de Educação  ; CS.23- Serviços de
Cultura , CS.27 - Serviços Médicos , CS.28  -   Serviços Hospitalares
e CS.29 - Serviços Veterinários 
§2º Será isentado o recuo frontal, nesta Zona, nas vias denominadas de
Rua Manoel Portela e Lava pés.
§3º  Nesta  Zona  de  Uso  Especial  não  se  aplicam as  exigências  do
artigo 117 da Lei Complementar nº 170/2006.
§4º  Os demais  usos definidos  pelo  Plano Diretor  são considerados
desconformes.
§5º As demais exigências da Lei Complementar nº 170/2006 deverão
ser atendidas. 
Art.  8º  Altera  o  Mapa  nº  02,  previsto  no  artigo  59  da  Lei
Complementar nº 170/2006, passando de ZPRH para ZOC1 a área em
que se localiza o lote n.º 14, situado no Bairro Petrópolis, com área
superficial de 300,00-m², tendo como confrontações as especificadas
na matrícula n.º 76.330, conforme mapa em anexo.
Art.9ºAltera o Mapa nº 02, previsto no artigo 59 da Lei Complementar
nº 170/2006 e cria Zona Especial de Interesse Social (ZEIS), para a
implantação de projetos habitacionais, na área situada próxima a RS-
135,  com  acesso  pela  Estrada  do  Trigo,  com  área  superficial  de
203.531,24-m², conforme mapa anexo. 
Art.10.Altera  o  Mapa  nº  02,  previsto  no  artigo  59  da  Lei
Complementar nº 170/2006, em área localizada junto ao Bairro José
Alexandre  Zachia,  com  172.821,05m²,  sendo  que  parte  da  Gleba
existente em ZE passa a ser ZEIS e em parte da gleba, localizada fora
do perímetro  urbano,  fica  criada Zona  Especial  de Interesse Social
(ZEIS), para a implantação de projetos habitacionais, conforme mapa
anexo. 
Art.11.Altera  o  Mapa  nº  02,  previsto  no  artigo  59  da  Lei
Complementar nº 170/2006 e cria Zona Especial de Interesse Social
(ZEIS),  para  a  implantação  de  empreendimento  imobiliário  de
habitação de interesse Social, na área situada próxima ao Loteamento
Jerônimo  Coelho  e  Vila  Xangrilá,  com  acesso  pela   Rua  João
Sichelero, com área superficial de 7,3484 ha, conforme mapa anexo. 
Art.12.  Altera   o  Mapa  n.º02,  previsto  no  artigo  59  da  Lei
Complementar n.º 170, de 09 de outubro de 2006, na Zona de Uso
Especial, localizada próxima a Estrada Geral Passo da Cruz,  na área
registrada  nas  matrículas  1.331  e  1.332,  adequando-o  à  poligonal
descrita no artigo 17 da Lei Complementar n.º 330, de 19 de dezembro
de 2012,  conforme mapa anexo.
Art.13.  A  Zona  de  Uso  Especial,  onde  encontra-se  a  Prefeitura
Municipal de Passo Fundo, localizada na Rua Dr. João Freitas, n.º 75,
passa a ter os seguintes índices urbanísticos e usos:
TO = 40%
CA=1,2
LM = 300m²
Usos Conformes: CS.1  - Comércio Varejista e Serviços Tipo I; CS.10
- Postos de Serviço Tipo I; CS.11 - - Postos de Serviço Tipo II, CS.12
- Garagens Coletivas; CS.17 - Serviços Esportivos, CS.19 - Serviços
Bancários  e Institucionais;  CS.22 -  Serviços  de Educação;  CS.23 -
Serviços de Cultura; CS.30 - Serviços de Reparação e Conservação
tipo I; CS.31 - Serviços de Reparação e Conservação tipo II.
§1º  Os demais  usos definidos  pelo  Plano Diretor  são considerados
desconformes.
§2º As demais exigências da Lei Complementar nº 170/2006 deverão
ser atendidas. 
Art.14. Fica alterado os incisos IV e V do art.2º da Lei Complementar
n.º 429, de 03 de julho de 2018, que passam a vigorar com a seguinte
redação:
Art. 2º (...)



IV - altera a diretriz viária que prolonga a rua Dom Pedro II, prevendo
a ligação entre a Rua da Floresta e a Avenida Giavarina pela Rua Luiz
Fernando Cogo;
V - altera a diretriz viária que prolonga a rua Dom Pedro II prevendo a
ligação viária entre a Avenida Giavarina e a Rua da Pedreira pela Rua
Ana Neri. 
Art.  15.  Fica  alterado  o  parágrafo  único,  do  art.  3º  da  Lei
Complementar n.º 429, de 03 de julho de 2018, que passa a vigorar
com a seguinte redação:
Art.3º (…)
Parágrafo único.  A doação da área prevista  no “caput” deste artigo
deverá ser efetivada até 31 de março de 2020, podendo ser prorrogado
pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias.
Art.16. Em contrapartida aos benefícios concedidos pelas alterações
de zoneamento, previstas nos artigos 3º, 5º, 9º, 10 e 11 desta Lei, os
proprietários  dos  imóveis,  atingidos  pelas  alterações,  ficarão
obrigados a efetuar medidas em favor do Município a serem definidas
pela  Secretaria  de  Planejamento  e  firmadas  em  termo  de
compromisso.
Art.17. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

DECRETO Nº 83/2019 
Abre crédito adicional suplementar no orçamento do município para o
corrente exercício no montante de R$ 6.614.781,00 (seis milhões e
seiscentos e quatorze mil, setecentos e oitenta e um reais).

DECRETO Nº 85/2019
Abre crédito adicional suplementar no orçamento do município para o
corrente exercício no montante de R$ 723.100,00(setecentos e vinte e
três mil e cem Reais).

DECRETO Nº 88/2019
Abre crédito adicional suplementar no orçamento do município para o
corrente  exercício  no  montante  de  R$  1.387.455,00  (um milhão  e
trezentos e oitenta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e cinco Reais).

Aviso de Licitação
Modalidade:  PREGÃO  ELETRÔNICO  nº  105/2019.  Objeto:
Aquisição de fardamento para o 7º  Batalhão de Bombeiros Militar.
Abertura: 27/11/2019 às 09:00 horas. O Edital encontra-se disponível
nos  sites  www.portaldecompraspublicas.com.br  e
www.pmpf.rs.gov.br.

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

CONSELHO DE POLÍTICAS CULTURAIS
EDITAL

O Conselho Municipal de Políticas Culturais convida a participar de
suas atividades nas setoriais de Literatura e Produtores Culturais, em
virtude da vacância dos cargos, devendo comprovar atuação em suas
respectivas áreas.
Interessados deverão comparecer na plenária que ocorrerá no próximo
dia 21/11, às 08:30 h na Academia Passofundense de Letras.

RAQUEL PEREIRA
Presidente do Conselho Municipal de Políticas Culturais


