
LEI N° 5.329 DE 06 DE JUNHO DE 2018.
(Do Poder Executivo Municipal)

INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE
AMADOR 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 promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica instituído no âmbito do Município de Passo Fundo  o Programa de
Apoio  ao  Esporte  Amador  com a  finalidade  de  oferecer  incentivos  para  o
desenvolvimento  do  esporte,  através  de  auxílio  financeiro,  denominado  de
auxílio esporte, aos atletas ou equipes esportivas amadoras do Município.
Art. 2º Os objetivos do Programa de Apoio ao Esporte Amador são:
I - amparar e incentivar a formação de novos atletas;
II  -  incentivar  e custear  financeiramente  a  participação de atletas  e  equipes
esportivas em eventos esportivos em nível municipal, estadual e nacional;
III - auxiliar financeiramente na aquisição de materiais desportivos dos atletas e
equipes esportivas;
IV - propiciar condições para elevar o nível técnico das seleções municipais em
competições regionais, estaduais, nacionais e internacionais, sob a orientação
de instrutores esportivos. 
Art. 3º Serão beneficiados por esta Lei, atletas ou equipes esportivas amadoras
das categorias Infanto Juvenil, Juvenil, Juniores e Adulto, que representem o
Município de Passo Fundo nas diversas modalidades esportivas,  municipais,
estaduais e federais.
§ 1º Os incentivos oferecidos por esta Lei serão repassados preferencialmente
aos:
I -  portadores de deficiência;
II - atletas carentes;
III - atletas e equipes de alto rendimento.
§ 2º Não se beneficiam desta Lei os atletas ou equipes esportivas amadoras que
estiverem  recebendo  bolsa-auxílio  ou  outros  benefícios  de  Programas  de
Incentivo ao Esporte Amador, instituídas pelos Governos Estadual ou Federal.
§3º O auxílio esporte será repassado diretamente ao atleta ou a equipe esportiva
amadora. 
Art.4º O Poder Executivo Municipal fica autorizado a conceder auxílio esporte
no valor de até R$ 3.000,00 (três mil reais), por evento esportivo, levando em
consideração a distância, servindo a mencionada importância como custeio ou
reembolso  das  despesas  com  a  participação  nos  eventos,  inclusive  do
acompanhante e/ou instrutor se necessário. 
§ 1º Findo o evento, o atleta ou a equipe beneficiados fica obrigado, sob pena
de não mais poder obter qualquer tipo de recurso do poder público municipal,
seja  em  forma  de  ajuda  ou  de  contribuição,  para  atender  qualquer  evento
esportivo, a prestação de contas dos recursos recebidos, no prazo máximo de 30
(trinta) dias, sob a forma de notas, recibos, passagens, etc.
§ 2º O número máximo de auxílio esporte que poderão ser concedidos para
cada atleta ou equipe esportiva amadora fica limitado a 2(dois) por ano.
§ 3º  Serão passíveis  de perda e  sujeito  a devolução  do auxílio  esporte,  em
qualquer tempo, o atleta ou equipe esportiva amadora que: 
I - for indisciplinado;
II - causar distúrbios enquanto estiver em competição;
III - desacatar superiores técnicos.
Art. 5º A concessão do auxílio esporte não gera qualquer vínculo entre o atleta
ou a equipe beneficiada e a Administração pública Municipal. 
Art. 6º Compete a Secretaria Extraordinária dos Esportes, no prazo de sessenta
dias, regulamentar os critérios de concessão dos incentivos previstos por esta
Lei aos atletas e às equipes esportivas amadoras. 
Art. 7º As despesas decorrentes da aplicação da presente Lei serão suportados
pelos recursos próprios do Município previstos em dotações específicas.
Art. 8º A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação.

LEI N° 5.330 DE 08 DE JUNHO DE 2018.
(Do Vereador Aristeu Dalla Lana)

DENOMINA DE RUA GENTIL VALENTIM POLIPPO, A RUA "F",
LOTEAMENTO INDEPENDENTE, NO MUNICÍPIO DE PASSO

FUNDO, CONFORME ESPECIFICA.



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 promulga a seguinte Lei:
Art. 1ª Denomina de Gentil Valentim Polippo, lubrificador, nascido em 13 de
fevereiro  de 1940 e  falecido em 16 de outubro de 1998, a  Rua Inominada,
conhecida como Rua "F", no Loteamento Independente, no município de Passo
Fundo, RS.
Art. 2º Essa Lei entra em vigor na data da sua publicação

DECRETO Nº 047/2018
DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA, PARA FINS DE

DESAPROPRIAÇÃO, VIABILIZANDO A REGULARIZAÇÃO DO USO
DE ÁREAS DESTINADAS ÀS ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO DE
ESGOTO PT1, A1, PT 2A, PT 1B E PT 2B, PARTES INTEGRANTES
DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PASSO FUNDO, no uso de suas atribuições
legais, nos termos do artigo 110, inciso VIII da Lei Orgânica e
CONSIDERANDO o disposto nos artigos 5º, alínea “f”, e 6º do Decreto-Lei
Federal nº 3.365, de 21 de junho de 1941;
CONSIDERANDO as  justificativas  e  projetos  apresentados  no  processo  n.º
2008/13187; D E C R E T A
Art.1º  Fica declarado de utilidade para fins  de desapropriação,  as áreas que
serão destinadas às Estações de Bombeamento de Esgoto (EBE) PT1 A1, PT
2A, PT 1B, PT 2B e 9, localizadas no Município de Passo Fundo, definidas por
meio das seguintes medidas e confrontações:
I - Área EBE PT1 A1 – Um terreno urbano com área de 1.200,00m², parte do
todo matriculado sob o n° 113.348 do Ofício de Registro de Imóveis de Passo
Fundo, onde o ponto de amarração é o ponto V0, interseção do alinhamento
predial Oeste da Rua Pedro Culmann, com o alinhamento predial Sul da Rua
Antônio Dorne (antiga Travessa Gardem); daí, com Azimute de 41°53’39” e
distância de 14,25m, chega-se ao ponto P19=V1, origem da presente descrição;
daí, visando o ponto V0, giro angular de 61°10’41” e uma distância de 40,00m,
chega-se  ao  ponto  V4;  daí,  visando  o  ponto   P19=V1,  giro  angular  de
271°44’33” e uma distância de 30,00m, chega-se ao ponto V3; daí, visando V4,
giro angular de 268°15’17” e uma distância de 40,00m, chega-se ao ponto V2;
daí visando V3, giro angular de 271°44’33” e uma distância de 30,00m, chega-
se ao ponto P19=V1, origem da presente descrição. A área descrita confronta-
se  a  Noroeste  e  Nordeste,  com  remanescente  da  matrícula  n°  113.348;  a
Sudeste  com remanescente  da  matrícula  113.349  e  a  Sudoeste  com a  Rua
Antônio Dorne (antiga Travessa Gardem). Todos os ângulos foram medidos no
sentido horário.
II - Área EBE PT 2A – Um lote urbano sob o n° 9, da Quadra n° 8, com área
superficial de 450,00m², matriculado sob o n° 29.540 do Ofício de Registro de
Imóveis de Passo Fundo, situado nesta cidade, no Loteamento Morada do Sol,
lugar  denominado  Pinheiro  Torto,  com frente  para  a  Rua  Nagippe  Kraide,
esquina com a Rua Professor Pedro de Bortoli, no quarteirão formado pela ruas
Nagippe  Kraide,  Professor  Pedro de Bortoli,  Valentim Begotto  e  terras  que
eram ou foram de Demétrio  Bilibio,  confrontando e  medindo:  ao Nordeste,
frente para a Rua Nagippe Kraide, onde mede 22,00m; ao Noroeste, com a Rua
Professor Pedro de Bortoli, onde mede 33,10m; ao Sudoeste, com o lote n° 10,
onde mede 8,00m; e ao Sudeste, com o lote n° 8, onde mede 30,00m.
III - Área EBE PT 1B – Um terreno urbano com área de 1.765,79m², parte do
todo matriculado sob o n° 63.349 do Ofício de Registro de Imóveis de Passo
Fundo, localizado na Rua Marau,  nesta cidade,  com a seguinte  descrição: o
ponto P1 (ponto de amarração) situa-se na intersecção do alinhamento predial
Sul da Rua Marau com o alinhamento predial Oeste da Rua Tapejara; deste,
seguindo o alinhamento predial Sul da Rua Marau, no sentido Oeste, a uma
distância  de  271,00m,  chega-se  ao  vértice  V1,  ponto  inicial  da  área  em
descrição; deste seguindo no sentido Sul, confrontando-se a Leste com área da
matrícula 63.349, a uma distância de 40,00m, chega-se ao vértice V2; deste,
seguindo  no  sentido  Oeste,  confrontando-se  ao  Sul  com área  da  matrícula
63.349, a uma distância de 35,80m, chega-se ao vértice V3; deste, seguindo
uma linha sinuosa no sentido Norte, no alinhamento do Arroio Pinheiro Torto,
com o qual confronta, chega-se ao vértice V4; deste, seguindo no sentido Leste,
confrontando-se ao Norte com a Rua Marau, a uma distância de 40,00m, chega-
se ao vértice V1, ponto inicial da área descrita.



IV - Área EBE PT 2B – Um lote urbano sob o n° 24, da Quadra n° 28, Gleba n°
2, com área superficial de 360,00m², matriculado sob o n° 28.908 do Ofício de
Registro de Imóveis de Passo Fundo, situado nesta cidade, medindo 12,00m de
frente  por 30,00m de frente a fundos,  situado à Rua T,  distando 72,10m da
esquina  com  a  Rua  Nicolau  Penz,no  Loteamento  Professor  Schisler,  nesta
cidade,  quarteirão  formado  pela  ruas  citadas  mais  a  Avenida  Dona  Sirlei,
confrontando: ao Norte, frente para a Rua T; ao Sul, com o Lote n° 11; ao
Leste, com o Lote n° 25; e, ao Oeste, com o Lote n° 23.
IV- Área EBE 9 – Um terreno urbano com área de 150,00m² parte de um todo
maior de matrícula 107.824 do Ofício de Registro de Imóveis de Passo Fundo,
localizado na Rua Caramuru,  em Passo Fundo,  com a seguinte  descrição o
ponto P1 (ponto de amarração) situa-se no alinhamento predial noroeste da Rua
Caramuru com o alinhamento predial sudoeste da Rua Princesa Isabel; deste,
seguindo  pelo  alinhamento  predial  noroeste  da  Rua  Caramuru,  sentido
sudoeste, a uma distância de 182,70m, chega-se ao vértice V1, ponto inicial da
área em descrição; deste, visando P1, com giro angular de 270°, confrontando-
se a nordeste com área remanescente da matricula 107.824, a uma distância de
15,00m, chega-se ao vértice V2; deste, visando o vértice V1, com giro angular
de  90°,  confrontando-se  a  noroeste  com  área  remanescente  da  matricula
107.824, a uma distância de 10,00m, chega-se ao vértice V3; deste, visando V2,
com giro angular de 90°, confrontando-se a sudoeste com área remanescente da
matricula 107.824, a uma distância de 15,00m, chega-se ao vértice V4; deste,
visando V3, com giro angular de 90°, confrontando-se a sudeste com a Rua
Caramuru, a uma distância de 10,00m, chega-se ao vértice V1, ponto inicial da
área descrita.
Art.2º O objetivo da desapropriação é possibilitar ao Município as Estações de
Bombeamento de Esgoto PT A1, PT 2A, PT 1B, PT 2B e 9 pertencentes ao
Sistema  de  Esgotamento  Sanitário,  que  será  realizado  no  Município  pela
Companhia Riograndense de Saneamento - CORSAN.
Art. 3º Fica a CORSAN autorizada a promover as desapropriações dos imóveis
de  que  trata  o  artigo  1º  deste  Decreto,  necessários  para  a  implantação  do
Sistema de Esgotamento Sanitário no Município de Passo Fundo, cabendo à
CORSAN arcar com todos os ônus decorrentes das aquisições,  gravando as
referidas áreas ao seu patrimônio.
Art.  4º  As  despesas  decorrentes  do  presente  Decreto  correrão  à  conta  da
CORSAN – Companhia Riograndense de Saneamento.
Art.  5º  A urgência  da  desapropriação  de  que  trata  este  Decreto  poderá  ser
alegada  nos  respectivos  processos  judiciais,  nos  termos  do  Decreto  Lei  n°
3.365, de 21 de junho de 1941, com a redação da Lei n° 2.786, de 21 de maio
de 1956, para efeitos de imissão na posse dos bens a serem expropriados.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Luciano Palma de Azevedo – Prefeito Municipal
Marlise Lamaison Soares – Sec. de Administração


