
ERRATA
Torna sem efeito a publicação do Decreto 81/2019, na edição do dia
20/09/2019.

DECRETO Nº 81/2019
APROVA A IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

URBANÍSTICO DENOMINADO DE CONDOMÍNIO
CONJUGADO À EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL VERDES
CAMPOS, EM IMÓVEL DE PROPRIEDADE DE VERDES

CAMPOS EMPREENDIMENTOS SPE LTDA, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º - Ficam aprovadas as plantas e projetos para a implantação do
Condomínio  Conjugado à  Edificação Residencial  Verdes Campos a
ser implantado no terreno urbano, designado Gleba 3B, situado nesta
cidade,  ao  noroeste  do  Loteamento  São  Luiz  Gonzaga,  lugar
denominado por Chácara do Anacleto dos Santos Machado, localizada
no final da Rua Pitágoras, com área superficial de 23.689,90m², de
propriedade de Verdes Campos Empreendimentos SPE Ltda, objeto da
matrícula  nº  120.977  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  de  Ocupação
Extensiva  (ZOE),  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) 5.870,01m² para o sistema de circulação;
b.2) 4.755,34m² para espaço destinado ao uso comum dos condôminos
para recreação, lazer e esportes; 
c) - A área total dos blocos é de 12.308,04m², e será parcelada em 12
blocos  compostos  de  240  (duzentos  e  quarenta)  unidades
habitacionais, cujas localizações e características estão especificadas
no Memorial Descritivo, parte integrante deste Decreto.
d)  -  Infraestrutura  a  ser  instalada  por  conta  da  proprietária  Verdes
Campos  Empreendimentos  SPE  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 57/2018.
Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

João Pedro Nunes – Vice-Prefeito no exercício do cargo de Prefeito.
Eliana Fátima De Zorzi - Secretária de Administração em

Substituição - Port. 1892/19.


