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DECRETO 009/2019
APROVA PLANTAS E PROJETOS DO LOTEAMENTO PARQUE
VIVERDE 2, DE PROPRIEDADE DE URBANIZADORA PARQUE

VIVERDE LTDA.
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 245 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 – Fica revogado o Decreto Municipal nº 85/2018. 
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
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