
Aviso de licitação
Modalidade: CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 01/2018. Tipo: MENOR
PREÇO “GLOBAL”. Objeto: Serviços de instalação de infraestrutura de
rede lógica e de rede elétrica, sob demanda. Abertura: 13/03/2018, 14h.
Edital: Coordenadoria de Licitações e Contratos, Rua Dr. João Freitas,
75, Passo Fundo/RS ou site www.pmpf.rs.gov.br.

COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
– NÚCLEO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Em cumprimento  ao  disposto  no  Art.  37  da  Lei  Federal  6.437/77  o
Núcleo  de  Vigilância  Sanitária,  da  Coordenadoria  de  Vigilância  em
Saúde,  torna  público  a  seguinte  DECISÃO  FINAL  em  Processo
Administrativo  Sanitário,  registrada  na  data  de  22  de  Dezembro  de
2018.
Autuado: UBIRAJARA TERÊNCIO
Data da Autuação: 07 de Julho de 2017
CNPJ ou CPF: 273.363.870.04
Localidade: Rua 20 de Setembro N° 161 /Passo Fundo
Processo Nº: 2017/44348
Data Decisão: 12 de Dezembro 2017
Dispositivos  legais  transgredidos  e  tipificação  da  infração:  LEI
FEDERAL 6.437/77, ARTIGO 10, inciso II, XXIX, XXXI.
PENALIDADE: ADVERTÊNCIA 27/2017

COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
– NÚCLEO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Em cumprimento  ao  disposto  no  Art.  37  da  Lei  Federal  6.437/77  o
Núcleo  de  Vigilância  Sanitária,  da  Coordenadoria  de  Vigilância  em
Saúde,  torna  público  a  seguinte  DECISÃO  FINAL  em  Processo
Administrativo  Sanitário,  registrada  na  data  de  11  de  Dezembro  de
2017.
Autuado: DIEGO DOS SANTOS VIEIRA
Data da Autuação: 13 de Julho 2017
CNPJ ou CPF: 001.325.550.93/ 28.198.486.001-33
Localidade: Av. Presidente Vargas, Nº 276-Centro /Passo Fundo
Processo Nº: 2017/28042
Data Decisão: 28 de Novembro de 2017
Dispositivos  legais  transgredidos  e  tipificação  da  infração:  LEI
FEDERAL 6.437/77, ARTIGO 10, inciso IV
PENALIDADE: MULTA

DECRETO Nº 13/2018
APROVA PLANTAS E PROJETOS DO LOTEAMENTO

RESIDENCIAL DE INTERESSE SOCIAL ALTO DAS
FIGUEIRAS I, DE PROPRIEDADE DE GHZ CONSTRUTORA E

INCORPORADORA 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
constantes no processo nº 2016/36591,
DECRETA:
Art.  1º  -  Ficam aprovadas  as  plantas  e  projetos  do  LOTEAMENTO
RESIDENCIAL DE INTERESSE SOCIAL ALTO DAS FIGUEIRAS I
-  2ª  Fase,  de  propriedade  de  GHZ  CONSTRUTORA  E
INCORPORADORA  LTDA,  para  o  parcelamento  da  área  de
83.130,00m², objeto da matrícula nº 112.042, Ficha 01, Livro nº 02, do
Registro Geral do Ofício do Registro de Imóveis de Passo Fundo - RS,
com as seguintes características:
I – Destinação: o Loteamento Residencial de Interesse Social Alto das
Figueiras I destina-se a populações de baixa renda, conforme o artigo nº
51, da Lei Complementar Municipal nº 230/2009.

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


II – Uso: destina-se aos usos definidos para a Zona Especial de Interesse
Social  (ZEIS)  e  para  a  Zona  de  Preservação  de  Recursos  Hídricos
(ZPRH), 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.
III - 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) 17.645,51m² para o sistema de circulação; 
b) 4.159,28m² para equipamentos comunitários; e, 
c)  12.350,03m²  para  espaço  livre  de  uso  público,  sendo  desta  área
7.769,60m² de Área de Preservação Permanente (non aedificandi).
IV  -  A  área  total  destinada  aos  lotes  é  de  48.975,18m²,  que  será
parcelada  em  162  lotes,  cuja  localização  e  características  estão
especificadas no Memorial Descritivo, parte integrante deste Decreto. 
V – Infraestrutura básica: a infraestrutura básica a ser implantada por
conta da loteadora é a seguinte: 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 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  constantes  no  processo
administrativo nº 2016/36591.
VI - O sistema de tratamento de esgoto sanitário deverá ser individual,
do  tipo  fossa  séptica/filtro  anaeróbio/sumidouro,  de  acordo  com  a
aprovação da Corsan, a ser implantado quando da aquisição dos lotes,
conforme descrito no item 3.1 da Licença de Instalação nº 022/2017,
expedida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente em 14 de julho
de 2017.
VII  – 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 112.042, ficha 1, livro 2, do Registro de Imóveis de Passo
Fundo.
VIII – 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 Nº 15/2018
ESTABELECE PONTO FACULTATIVO NAS REPARTIÇÕES

PÚBLICAS MUNICIPAIS NO DIA QUE ESPECIFICA.
O  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  PASSO  FUNDO,  no  uso  de  suas
atribuições  legais,  CONSIDERANDO  as  festividades  alusivas  ao
carnaval, DECRETA
Art.  1º  Fica  estabelecido  ponto  facultativo  nas  repartições  públicas
municipais, no dia 12 de fevereiro de 2018, segunda-feira, em virtude
das festividades alusivas ao carnaval, sendo que não haverá expediente
na terça-feira, dia 13 de fevereiro de 2018.
Art. 2º Os Senhores Secretários Municipais poderão escalonar o pessoal
estritamente necessário para a manutenção dos serviços essenciais.
Art.  3º  Na  quarta-feira,  dia  14  de  fevereiro  de  2018,  as  repartições
realizarão horário diferenciado, das 12h às 18h.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data da publicação.

LUCIANO PALMA DE AZEVEDO – Prefeito Municipal
ELIANA FÁTIMA DE ZORZI – Sec. de Administração Substituta
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