
Aviso de licitação
Modalidade:  TOMADA  DE  PREÇOS  n°  20/2018.  Tipo:  Menor  Preço
“Global”.  Objeto: Conserto da pá carregadeira,  marca Case,  modelo 721C,
ano 2005.  Abertura: 01/08/2018, 14h.  Edital: Coordenadoria de Licitações e
Contratos,  Rua  Dr.  João  Freitas,  75,  Passo  Fundo/RS  ou  site
www.pmpf.rs.gov.br.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Com base  legal  no  Art.  30  da  Lei  13019/2014, autorizo  a  contratação  da
Fundação Hospitalar Oftalmológica Universitária Lions. Objeto: Prestação de
serviços de diagnóstico precoce de déficits visuais para alunos da rede pública
Municipal. PI 2015/18534.

 COMUNICADO
O  PODER  EXECUTIVO  MUNICIPAL  DE  PASSO  FUNDO,  EM
ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº 9.452, DE 20 DE MARÇO DE 1997,
INFORMA  AOS  PARTIDOS  POLÍTICOS,  SINDICATOS  E
ASSOCIAÇÕES, O RECEBIMENTO DOS SEGUINTES RECURSOS:
MÊS:JUNHO 2018
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTA R$
TRANSPORTE ESCOLAR UNIÃO       6.765,65 
PROGRAMA NAC. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR      176.111,00
SALÁRIO EDUCAÇÃO  462.309,08
PROINFANCIA CONST. EMEI SANTA MARIA       155.558,08
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTA R$
CONVIVÊNCIA E FORT. DE VINC.    35.000,00

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


BOLSA FAMÍLIA IGD BF                                              17.934,01
CENTRO DE REF. ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS   48.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTA R$
FARMÁCIA BÁSICA APOIO                                         91.976,07
PROG. AIDS/HEPATITES VIRAIS   46.348,44
PAB FIXO                                                                      395.596,00
PAB –VARIÁVEL                                                         845.066,00
SERV.ATEND. – SAMU                                                 13.135,00
TETO VIG. SAÚDE                                                          5.000,00
TETO ALTA MÉDIA COMPLEXIDADE                    266.996,25

LEI N° 5336 DE 10 DE JULHO DE 2018
(Do Vereador Mateus Wesp)

DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE INSTALAÇÃO DE
BANHEIROS QUÍMICOS ADAPTADOS PARA PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA OU MOBILIDADE REDUZIDA NOS EVENTOS

REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO.
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 Os responsáveis  pela realização de eventos no Município de Passo
Fundo  em  que  haja  colocação  de  banheiros  químicos  ficam  obrigados  a
instalar  banheiros,  em  módulos  individuais,  adaptados  às  necessidades  de
pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.
Art. 2º O uso do banheiro químico adaptado será de exclusividade da pessoa
com deficiência, exceto acompanhante, quando estiver assistindo àquele.
Art. 3º Ficam excluídos da obrigatoriedade contida no artigo 1º desta Lei:
I - eventos em locais fechados que disponham de banheiros fixos, aprovados
pelo Município, em quantidade considerada suficiente;
II - eventos em locais abertos que já dispuserem de banheiros fixos aprovados
pelo Município, em quantidade considerada suficiente.
Art. 4º A quantidade de banheiros químicos adaptados a ser instalada não será
menor  do  que  10% (dez  por  cento)  do  quantitativo  de  banheiros  a  serem
instalados.



§ 1º  Nos eventos  em que  o  número  de  banheiros  químicos  instalados for
menor que 10 (dez) unidades,  deverá  ser  instalado ao menos um banheiro
adaptado,  observando-se  os  critérios  de  proporcionalidade  que  levem  em
conta, especialmente a estimativa de público de evento.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

LEI COMPLEMENTAR N° 429, DE 03 DE JULHO DE 2018.
(Do Poder Executivo Municipal)

ALTERA O ARTIGO 112 E O MAPA Nº 03 PREVISTA NO ARTIGO
60, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 170/2006,  QUE DISPÕE SOBRE O
PLANO DIRETOR DE PASSO FUNDO E AUTORIZA O MUNICÍPIO

DE PASSO FUNDO RECEBER EM DOAÇÃO UMA ÁREA DE
2HECTARES, 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.1º  Fica retirada a obrigatoriedade de alargamento viário, previsto no art.
112 da Lei Complementar n.º 170, de 09 de outubro de 2006, nas seguintes
ruas: Alduino Graeff, entre a rua Olivio Giavarina e Rua Caramuru; Floresta,
entre  a  rua  Morom  e  prolongamento  da  Travessa  Pedro  Dias;  Francisco
Formigheri,  entre a Av, Mangabeira e Av. Diamantina; Moron, entre a rua
Três de Maio e BR 285.
Art.2º  Altera o Mapa n.º 03, Siste ma Viário, previsto no artigo 60 da Lei
Complementar n.º 170/2006, conforme mapa em anexo, nos seguintes termos:
I - suprimir a diretriz viária prevista para o prolongamento da Avenida Rui
Barbosa, entre a Avenida Brasil e Rua Morom;
II – suprimir a diretriz viária prevista para a rua Morom entre a rua Três de
Maio e a BR-285;
III – suprimir diretriz prevista para a Rua da Floresta e a Travessa Pedro Dias,
entre a rua Almirante Barroso e a Rua Morom;
IV -  altera  a  diretriz  viária  que  prolonga  a  rua  Dom Pedro  I,  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 I prevendo a ligação
viária entre a Avenida Giavarina e a Rua da Pedreira pela Rua Ana Neri.



Art.3º Autoriza o Município de Passo Fundo receber a doação de uma fração
de terras urbanas, em contrapartida aos benefícios concedidos com a alteração
da  presente  Lei,  conforme  termo  de  compromisso  firmado  no  processo
administrativo  n.º  2017/38029,  com  área   superficial  de  20.000,612-m²,
constituída de parte da Gleba A2.2, da matrícula n.º 119.001, sem benfeitorias,
situada no município de Passo Fundo, com frente para a Rua Princesa Isabel,
distante  330,240  metros  da  esquina  com a  Rua  Caramuru,  sem quarteirão
formado,  com as  seguintes  medidas  e  confrontações:  Inicia-se  a  descrição
deste perímetro no vértice M13, deste, segue confrontando AO SUDESTE,
com a Gleba A2, matrícula n. 119.001, de propriedade de BDA Participações
Societárias LTDA e G&G Participações LTDA, com o azimute de 83°31'50" e
distância  de  11,308  m  até  o  vértice  P1;  deste,  segue  confrontando  com
azimute de 95°45'27" e distância de 7,523 m até o vértice P2; deste, segue
confrontando com azimute 96°37'53" e distância de 25,403 m até o vértice P3;
deste, segue confrontando em desenvolvimento de curva circular com 6,070
m, formado por arco de raio 30,000 m e ângulo central 11°35'35" ou pela
corda do arco, com azimute de 90°51'06", e distância de 6,060 m, até o vértice
P4; deste, segue confrontando com azimute de 85°02'19" e distância de 6,013
m, até o vértice P5; deste, segue confrontando em desenvolvimento de curva
circular com 2,895 m, formado por arco de raio 30,000 m e ângulo central
5°31'41" ou pela corda do arco com azimute 82°16'28" e distância de 2,893 m,
até o vértice P6; deste, segue confrontando com azimute de 79°30'37", em e
distância  de  22,465  m  até  o  vértice  P7;  deste,  segue  confrontando  em
desenvolvimento de curva circular com 11,623 m, formado por arco de raio
30,000 m e ângulo central 22°11'54" ou pela corda do arco com azimute de
68°24'41" e distância de 11,550 m, até o vértice P8; deste, segue confrontando
com azimute de 57°18'44" e distância de 8,721 m, até o vértice  P9; deste,
segue  confrontando  em  desenvolvimento  de  curva  circular  com 3,530  m,
formado por arco de raio 30,000 m e ângulo central 6°44'31" ou pela corda do
arco com azimute de 53°56'28" e distância de 3,528 m, até o vértice P10;
deste, segue confrontando com azimute de 50°34'12", e distância de 7,256 m,
até o vértice P11; deste, segue confrontando em desenvolvimento de curva
circular com 11,816 m, formado por arco de raio 30,000 m e ângulo central
22°34'04" ou pela corda do arco com azimute de 59°28'12" e distância de
11,740  m  até  o  vértice  P12;  deste,  segue  confrontando  com  azimute  de
62°30'50",  e  distância  de  4,086  m,  até  o  vértice  P13;  deste,  segue
confrontando em desenvolvimento de curva circular com 7,980 m, formado
por arco de raio 30,000 m e ângulo central 15°14'25" ou pela corda do arco
com azimute de 54°53'37" e distância de 7,956 m, até o vértice P14; deste,
segue confrontando com azimute de 47°16'25", e distância de 17,111 m, até o
vértice P15; deste, segue confrontando em desenvolvimento de curva circular
com 8,938 m, formado por arco de raio 30,000 m e ângulo central 17°04'16"
ou pela corda do arco com azimute de 38°44'17" e distância de 8,905 m, até o
vértice P16; deste, segue confrontando com azimute de 30°12'08" e distância
de 7,073 m,  até  o vértice  P17;  deste,  segue confrontando com azimute de
35°13'29",  e  distância  de  4,306  m,  até  o  vértice  P18;  deste,  segue
confrontando com azimute de 43°48'02" e distância de 8,682 m, até o vértice
P19;  deste,  segue  confrontando  com azimute  de  45°55'11"  e  distância  de
5,612 m, até o vértice P20; deste, segue confrontando em desenvolvimento de
curva circular com 18,214 m, formado por arco de raio 30,000 m e ângulo
central 34°47'07" ou pela corda do arco com azimute de 28°31'38", e distância
de  17,935  m,  até  o  vértice  P21;  deste,  segue  confrontando  em
desenvolvimento de curva circular com 10,037 m, formado por arco de raio
30,000 m e ângulo central 19°10'07" ou pela corda do arco com azimute de
34°19'08" e distância de 9,990 m, até o vértice P22; deste, segue confrontando
com azimute de 24°44'05" e distância de 15,822 m, até o vértice P23; deste,
segue  confrontando  em  desenvolvimento  de  curva  circular  com 8,164  m,
formado por arco de raio 30,000 m e ângulo central 15°35'29" ou pela corda
do arco com azimute de 16°56'20" e distância de 8,139 m, até o vértice P24;
deste, segue confrontando  com azimute de 9°08'35" e distância de 8,559 m,
até  o  vértice  P25;  deste,  segue  confrontando com azimute  de 62°51'33"  e
distância  de  60,114  m,  até  o  vértice  P26;  deste,  segue  confrontando  com
azimute de 116°36'34" e distância de 3,282 m, até o vértice P27; deste, segue
confrontando em desenvolvimento de curva circular com 4,568 m, formado



por arco de raio 30,000 m e ângulo central 8°32'22" ou pela corda do arco
com azimute de 109°03'34" e distância de 4,564 m, até o vértice P28; deste,
segue confrontando com azimute de 104°39'04" e distância de 19,332 m, até o
vértice P29; deste, segue confrontando com azimute de 104°20'56" e distância
de 22,234 m, até o vértice P30; deste, segue confrontando com azimute de
82°32'18"  e  distância  de  22,292  m,  até  o  vértice  P31;  deste,  segue
confrontando AO NORDESTE, com a Gleba A2, matrícula  n. 119.001, de
propriedade de BDA Participações Societárias LTDA e G&G Participações
LTDA, com azimute de 302°07'44" e distância de 2,951 m, até o vértice P32;
deste, segue confrontando com azimute de 329°28'24" e distância de 4,272 m,
até o vértice P33; deste, segue confrontando com azimute de 300°54'16" e
distância  de  8,275  m,  até  o  vértice  P34;  deste,  segue  confrontando  com
azimute de 287°41'27" e distância de 4,870 m, até o vértice P35; deste, segue
confrontando com azimute de 306°01'39" e distância de 6,529 m, até o vértice
P36;  deste,  segue  confrontando com azimute  de 319°15'53"  e  distância  de
22,251 m, até o vértice P37; deste, segue confrontando AO NOROESTE, com
o Rio Passo Fundo, com azimute de 284°39'08" e distância de 19,174 m, até o
vértice P38; deste, segue confrontando com azimute de 321°22'41" e distância
de 14,131 m, até o vértice P39; deste, segue confrontando com azimute de
321°48'33"  e  distância  de  20,039  m,  até  o  vértice  P40;  deste,  segue
confrontando  com azimute  de  295°25'21"  e  distância  de  13,907  m,  até  o
vértice P41; deste, segue confrontando com azimute de 270°39'13" e distância
de 20,161 m, até o vértice P42; deste, segue confrontando com azimute de
273°01'25"  e  distância  de  10,995  m,  até  o  vértice  P43;  deste,  segue
confrontando com azimute de 332°28'12" e distância de 8,762 m, até o vértice
P44;  deste,  segue  confrontando com azimute  de 266°50'35"  e  distância  de
22,154  m,  até  o  vértice  P45;  deste,  segue  confrontando  com  azimute  de
302°00'19"  e  distância  de  10,660  m,  até  o  vértice  P46;  deste,  segue
confrontando com azimute de 8°53'27" e distância de 6,923 m, até o vértice
P47;  deste,  segue  confrontando com azimute  de 283°12'24"  e  distância  de
4,858  m,  até  o  vértice  P48;  deste,  segue  confrontando  com  azimute  de
203°25'25"  e  distância  de  17,382  m,  até  o  vértice  P49;  deste,  segue
confrontando com azimute de 217°04'23" e distância de 1,692 m, até o vértice
P50;  deste,  segue  confrontando com azimute  de 296°02'13"  e  distância  de
8,247  m,  até  o  vértice  P51;  deste,  segue  confrontando  com  azimute  de
223°00'43"  e  distância  de  8,561  m,  até  o  vértice  P52;  deste,  segue
confrontando  com azimute  de  233°37'05"  e  distância  de  19,253  m,  até  o
vértice P53; deste, segue confrontando com azimute de 244°25'26" e distância
de 23,836 m, até o vértice P54; deste, segue confrontando com azimute de
233°54'46"  e  distância  de  18,302  m,  até  o  vértice  P55;  deste,  segue
confrontando com azimute de 140°51'22" e distância de 4,435 m, até o vértice
P56;  deste,  segue  confrontando com azimute  de 146°01'26"  e  distância  de
23,334  m,  até  o  vértice  P57;  deste,  segue  confrontando  com  azimute  de
120°55'53"  e  distância  de  18,268  m,  até  o  vértice  P58;  deste,  segue
confrontando com azimute de 93°00'26" e distância de 16,012 m, até o vértice
P59;  deste,  segue  confrontando com azimute  de 111°24'31"  e  distância  de
9,753  m,  até  o  vértice  P60;  deste,  segue  confrontando  com  azimute  de
120°50'59"  e  distância  de  17,239  m,  até  o  vértice  P61;  deste,  segue
confrontando com azimute de 121°44'27" e distância de 8,725 m, até o vértice
P62;  deste,  segue  confrontando  com  azimute de 189°08'35" e   distância de



8,559  m,  até  o  vértice  P63;  deste,  segue  confrontando  com  azimute  de
204°44'05"  e  distância  de  15,822  m,  até  o  vértice  P64;  deste,  segue
confrontando com azimute de 224°55'35" e distância de 5,508 m, até o vértice
P65;  deste,  segue  confrontando com azimute  de 205°31'44"  e  distância  de
8,655  m,  até  o  vértice  P66;  deste,  segue  confrontando  com  azimute  de
183°28'06"  e  distância  de  3,306  m,  até  o  vértice  P67;  deste,  segue
confrontando com azimute de 225°55'11" e distância de 6,167 m, até o vértice
P68;  deste,  segue  confrontando com azimute  de 223°48'02"  e  distância  de
11,486  m,  até  o  vértice  P69;  deste,  segue  confrontando  com  azimute  de
215°13'29"  e  distância  de  7,871  m,  até  o  vértice  P70;  deste,  segue
confrontando com azimute de 210°12'08" e distância de 8,389 m, até o vértice
P71;  deste,  segue  confrontando com azimute  de 227°16'25"  e  distância  de
17,111  m,  até  o  vértice  P72;  deste,  segue  confrontando  com  azimute  de
242°30'50"  e  distância  de  8,623  m,  até  o  vértice  P73;  deste,  segue
confrontando com azimute de 224°35'58" e distância de 3,054 m, até o vértice
P74;  deste,  segue  confrontando com azimute  de 258°00'55"  e  distância  de
3,997  m,  até  o  vértice  P75;  deste,  segue  confrontando  com  azimute  de
230°34'12"  e  distância  de  14,060  m,  até  o  vértice  P76;  deste,  segue
confrontando com azimute de 237°18'44" e distância de 8,721 m, até o vértice
P77;  deste,  segue  confrontando com azimute  de 259°30'37"  e  distância  de
22,465  m,  até  o  vértice  P78;  deste,  segue  confrontando  com  azimute  de
265°02'19"  e  distância  de  6,013  m,  até  o  vértice  P79;  deste,  segue
confrontando  com azimute  de  276°37'53"  e  distância  de  25,631  m,  até  o
vértice P80; deste, segue confrontando com azimute de 275°45'27" e distância
de 10,965 m, até o vértice P81; deste, segue confrontando com azimute de
263°31'50"  e  distância  de  16,153  m,  até  o  vértice  P82;  deste,  segue
confrontando  com azimute  de  292°33'23"  e  distância  de  35,376  m,  até  o
vértice M12; deste, segue confrontando, AO SUDOESTE, com Rua Princesa
Isabel, com azimute de 138°54'43" e distância de 57,315 m, até o vértice M13,
ponto inicial da descrição deste perímetro.
Parágrafo único. O prazo para a transferência do imóvel ao Município será de
até 180 dias a contar da publicação da presente Lei.
Art.4º As despesas oriundas da presente Lei serão suportadas pelo orçamento
do Município.
Art.5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

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 07 de Maio de 2018.
Autuado: CASTIEL VINÍCIUS MENDES DO AMARANTE
Data da Autuação: 22 de Março de 2018
CNPJ ou CPF: 29.164.911.0001-36
Localidade: Rua Independência, Nº 82
Processo Nº: 2018/10830
Data Decisão: 02 de Maio de 2018
Dispositivos legais  transgredidos e  tipificação  da infração:  LEI FEDERAL
6.437/77, ARTIGO 10, inciso II, XXIX e XXXI 
PENALIDADE: ADVERTÊNCIA 05/2018

Luciano Palma de Azevedo – Prefeito Municipal
Marlise Lamaison Soares – Sec. de Administração
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	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 Os responsáveis pela realização de eventos no Município de Passo Fundo em que haja colocação de banheiros químicos ficam obrigados a instalar banheiros, em módulos individuais, adaptados às necessidades de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.
	Art. 2º O uso do banheiro químico adaptado será de exclusividade da pessoa com deficiência, exceto acompanhante, quando estiver assistindo àquele.
	Art. 3º Ficam excluídos da obrigatoriedade contida no artigo 1º desta Lei:
	I - eventos em locais fechados que disponham de banheiros fixos, aprovados pelo Município, em quantidade considerada suficiente;
	II - eventos em locais abertos que já dispuserem de banheiros fixos aprovados pelo Município, em quantidade considerada suficiente.
	Art. 4º A quantidade de banheiros químicos adaptados a ser instalada não será menor do que 10% (dez por cento) do quantitativo de banheiros a serem instalados.
	§ 1º Nos eventos em que o número de banheiros químicos instalados for menor que 10 (dez) unidades, deverá ser instalado ao menos um banheiro adaptado, observando-se os critérios de proporcionalidade que levem em conta, especialmente a estimativa de público de evento.
	Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
	LEI COMPLEMENTAR N° 429, DE 03 DE JULHO DE 2018.
	(Do Poder Executivo Municipal)
	ALTERA O ARTIGO 112 E O MAPA Nº 03 PREVISTA NO ARTIGO 60, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 170/2006, QUE DISPÕE SOBRE O PLANO DIRETOR DE PASSO FUNDO E AUTORIZA O MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO RECEBER EM DOAÇÃO UMA ÁREA DE 2HECTARES, 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.1º Fica retirada a obrigatoriedade de alargamento viário, previsto no art. 112 da Lei Complementar n.º 170, de 09 de outubro de 2006, nas seguintes ruas: Alduino Graeff, entre a rua Olivio Giavarina e Rua Caramuru; Floresta, entre a rua Morom e prolongamento da Travessa Pedro Dias; Francisco Formigheri, entre a Av, Mangabeira e Av. Diamantina; Moron, entre a rua Três de Maio e BR 285.
	Art.2º Altera o Mapa n.º 03, Siste ma Viário, previsto no artigo 60 da Lei Complementar n.º 170/2006, conforme mapa em anexo, nos seguintes termos:
	I - suprimir a diretriz viária prevista para o prolongamento da Avenida Rui Barbosa, entre a Avenida Brasil e Rua Morom;
	II – suprimir a diretriz viária prevista para a rua Morom entre a rua Três de Maio e a BR-285;
	III – suprimir diretriz prevista para a Rua da Floresta e a Travessa Pedro Dias, entre a rua Almirante Barroso e a Rua Morom;
	IV - altera a diretriz viária que prolonga a rua Dom Pedro I, 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 I prevendo a ligação viária entre a Avenida Giavarina e a Rua da Pedreira pela Rua Ana Neri.
	Art.3º Autoriza o Município de Passo Fundo receber a doação de uma fração de terras urbanas, em contrapartida aos benefícios concedidos com a alteração da presente Lei, conforme termo de compromisso firmado no processo administrativo n.º 2017/38029, com área superficial de 20.000,612-m², constituída de parte da Gleba A2.2, da matrícula n.º 119.001, sem benfeitorias, situada no município de Passo Fundo, com frente para a Rua Princesa Isabel, distante 330,240 metros da esquina com a Rua Caramuru, sem quarteirão formado, com as seguintes medidas e confrontações: Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice M13, deste, segue confrontando AO SUDESTE, com a Gleba A2, matrícula n. 119.001, de propriedade de BDA Participações Societárias LTDA e G&G Participações LTDA, com o azimute de 83°31'50" e distância de 11,308 m até o vértice P1; deste, segue confrontando com azimute de 95°45'27" e distância de 7,523 m até o vértice P2; deste, segue confrontando com azimute 96°37'53" e distância de 25,403 m até o vértice P3; deste, segue confrontando em desenvolvimento de curva circular com 6,070 m, formado por arco de raio 30,000 m e ângulo central 11°35'35" ou pela corda do arco, com azimute de 90°51'06", e distância de 6,060 m, até o vértice P4; deste, segue confrontando com azimute de 85°02'19" e distância de 6,013 m, até o vértice P5; deste, segue confrontando em desenvolvimento de curva circular com 2,895 m, formado por arco de raio 30,000 m e ângulo central 5°31'41" ou pela corda do arco com azimute 82°16'28" e distância de 2,893 m, até o vértice P6; deste, segue confrontando com azimute de 79°30'37", em e distância de 22,465 m até o vértice P7; deste, segue confrontando em desenvolvimento de curva circular com 11,623 m, formado por arco de raio 30,000 m e ângulo central 22°11'54" ou pela corda do arco com azimute de 68°24'41" e distância de 11,550 m, até o vértice P8; deste, segue confrontando com azimute de 57°18'44" e distância de 8,721 m, até o vértice P9; deste, segue confrontando em desenvolvimento de curva circular com 3,530 m, formado por arco de raio 30,000 m e ângulo central 6°44'31" ou pela corda do arco com azimute de 53°56'28" e distância de 3,528 m, até o vértice P10; deste, segue confrontando com azimute de 50°34'12", e distância de 7,256 m, até o vértice P11; deste, segue confrontando em desenvolvimento de curva circular com 11,816 m, formado por arco de raio 30,000 m e ângulo central 22°34'04" ou pela corda do arco com azimute de 59°28'12" e distância de 11,740 m até o vértice P12; deste, segue confrontando com azimute de 62°30'50", e distância de 4,086 m, até o vértice P13; deste, segue confrontando em desenvolvimento de curva circular com 7,980 m, formado por arco de raio 30,000 m e ângulo central 15°14'25" ou pela corda do arco com azimute de 54°53'37" e distância de 7,956 m, até o vértice P14; deste, segue confrontando com azimute de 47°16'25", e distância de 17,111 m, até o vértice P15; deste, segue confrontando em desenvolvimento de curva circular com 8,938 m, formado por arco de raio 30,000 m e ângulo central 17°04'16" ou pela corda do arco com azimute de 38°44'17" e distância de 8,905 m, até o vértice P16; deste, segue confrontando com azimute de 30°12'08" e distância de 7,073 m, até o vértice P17; deste, segue confrontando com azimute de 35°13'29", e distância de 4,306 m, até o vértice P18; deste, segue confrontando com azimute de 43°48'02" e distância de 8,682 m, até o vértice P19; deste, segue confrontando com azimute de 45°55'11" e distância de 5,612 m, até o vértice P20; deste, segue confrontando em desenvolvimento de curva circular com 18,214 m, formado por arco de raio 30,000 m e ângulo central 34°47'07" ou pela corda do arco com azimute de 28°31'38", e distância de 17,935 m, até o vértice P21; deste, segue confrontando em desenvolvimento de curva circular com 10,037 m, formado por arco de raio 30,000 m e ângulo central 19°10'07" ou pela corda do arco com azimute de 34°19'08" e distância de 9,990 m, até o vértice P22; deste, segue confrontando com azimute de 24°44'05" e distância de 15,822 m, até o vértice P23; deste, segue confrontando em desenvolvimento de curva circular com 8,164 m, formado por arco de raio 30,000 m e ângulo central 15°35'29" ou pela corda do arco com azimute de 16°56'20" e distância de 8,139 m, até o vértice P24; deste, segue confrontando  com azimute de 9°08'35" e distância de 8,559 m, até o vértice P25; deste, segue confrontando com azimute de 62°51'33" e distância de 60,114 m, até o vértice P26; deste, segue confrontando com azimute de 116°36'34" e distância de 3,282 m, até o vértice P27; deste, segue confrontando em desenvolvimento de curva circular com 4,568 m, formado por arco de raio 30,000 m e ângulo central 8°32'22" ou pela corda do arco com azimute de 109°03'34" e distância de 4,564 m, até o vértice P28; deste, segue confrontando com azimute de 104°39'04" e distância de 19,332 m, até o vértice P29; deste, segue confrontando com azimute de 104°20'56" e distância de 22,234 m, até o vértice P30; deste, segue confrontando com azimute de 82°32'18" e distância de 22,292 m, até o vértice P31; deste, segue confrontando AO NORDESTE, com a Gleba A2, matrícula n. 119.001, de propriedade de BDA Participações Societárias LTDA e G&G Participações LTDA, com azimute de 302°07'44" e distância de 2,951 m, até o vértice P32; deste, segue confrontando com azimute de 329°28'24" e distância de 4,272 m, até o vértice P33; deste, segue confrontando com azimute de 300°54'16" e distância de 8,275 m, até o vértice P34; deste, segue confrontando com azimute de 287°41'27" e distância de 4,870 m, até o vértice P35; deste, segue confrontando com azimute de 306°01'39" e distância de 6,529 m, até o vértice P36; deste, segue confrontando com azimute de 319°15'53" e distância de 22,251 m, até o vértice P37; deste, segue confrontando AO NOROESTE, com o Rio Passo Fundo, com azimute de 284°39'08" e distância de 19,174 m, até o vértice P38; deste, segue confrontando com azimute de 321°22'41" e distância de 14,131 m, até o vértice P39; deste, segue confrontando com azimute de 321°48'33" e distância de 20,039 m, até o vértice P40; deste, segue confrontando com azimute de 295°25'21" e distância de 13,907 m, até o vértice P41; deste, segue confrontando com azimute de 270°39'13" e distância de 20,161 m, até o vértice P42; deste, segue confrontando com azimute de 273°01'25" e distância de 10,995 m, até o vértice P43; deste, segue confrontando com azimute de 332°28'12" e distância de 8,762 m, até o vértice P44; deste, segue confrontando com azimute de 266°50'35" e distância de 22,154 m, até o vértice P45; deste, segue confrontando com azimute de 302°00'19" e distância de 10,660 m, até o vértice P46; deste, segue confrontando com azimute de 8°53'27" e distância de 6,923 m, até o vértice P47; deste, segue confrontando com azimute de 283°12'24" e distância de 4,858 m, até o vértice P48; deste, segue confrontando com azimute de 203°25'25" e distância de 17,382 m, até o vértice P49; deste, segue confrontando com azimute de 217°04'23" e distância de 1,692 m, até o vértice P50; deste, segue confrontando com azimute de 296°02'13" e distância de 8,247 m, até o vértice P51; deste, segue confrontando com azimute de 223°00'43" e distância de 8,561 m, até o vértice P52; deste, segue confrontando com azimute de 233°37'05" e distância de 19,253 m, até o vértice P53; deste, segue confrontando com azimute de 244°25'26" e distância de 23,836 m, até o vértice P54; deste, segue confrontando com azimute de 233°54'46" e distância de 18,302 m, até o vértice P55; deste, segue confrontando com azimute de 140°51'22" e distância de 4,435 m, até o vértice P56; deste, segue confrontando com azimute de 146°01'26" e distância de 23,334 m, até o vértice P57; deste, segue confrontando com azimute de 120°55'53" e distância de 18,268 m, até o vértice P58; deste, segue confrontando com azimute de 93°00'26" e distância de 16,012 m, até o vértice P59; deste, segue confrontando com azimute de 111°24'31" e distância de 9,753 m, até o vértice P60; deste, segue confrontando com azimute de 120°50'59" e distância de 17,239 m, até o vértice P61; deste, segue confrontando com azimute de 121°44'27" e distância de 8,725 m, até o vértice P62;  deste,  segue  confrontando  com  azimute de 189°08'35" e   distância de
	8,559 m, até o vértice P63; deste, segue confrontando com azimute de 204°44'05" e distância de 15,822 m, até o vértice P64; deste, segue confrontando com azimute de 224°55'35" e distância de 5,508 m, até o vértice P65; deste, segue confrontando com azimute de 205°31'44" e distância de 8,655 m, até o vértice P66; deste, segue confrontando com azimute de 183°28'06" e distância de 3,306 m, até o vértice P67; deste, segue confrontando com azimute de 225°55'11" e distância de 6,167 m, até o vértice P68; deste, segue confrontando com azimute de 223°48'02" e distância de 11,486 m, até o vértice P69; deste, segue confrontando com azimute de 215°13'29" e distância de 7,871 m, até o vértice P70; deste, segue confrontando com azimute de 210°12'08" e distância de 8,389 m, até o vértice P71; deste, segue confrontando com azimute de 227°16'25" e distância de 17,111 m, até o vértice P72; deste, segue confrontando com azimute de 242°30'50" e distância de 8,623 m, até o vértice P73; deste, segue confrontando com azimute de 224°35'58" e distância de 3,054 m, até o vértice P74; deste, segue confrontando com azimute de 258°00'55" e distância de 3,997 m, até o vértice P75; deste, segue confrontando com azimute de 230°34'12" e distância de 14,060 m, até o vértice P76; deste, segue confrontando com azimute de 237°18'44" e distância de 8,721 m, até o vértice P77; deste, segue confrontando com azimute de 259°30'37" e distância de 22,465 m, até o vértice P78; deste, segue confrontando com azimute de 265°02'19" e distância de 6,013 m, até o vértice P79; deste, segue confrontando com azimute de 276°37'53" e distância de 25,631 m, até o vértice P80; deste, segue confrontando com azimute de 275°45'27" e distância de 10,965 m, até o vértice P81; deste, segue confrontando com azimute de 263°31'50" e distância de 16,153 m, até o vértice P82; deste, segue confrontando com azimute de 292°33'23" e distância de 35,376 m, até o vértice M12; deste, segue confrontando, AO SUDOESTE, com Rua Princesa Isabel, com azimute de 138°54'43" e distância de 57,315 m, até o vértice M13, ponto inicial da descrição deste perímetro.
	Parágrafo único. O prazo para a transferência do imóvel ao Município será de até 180 dias a contar da publicação da presente Lei.
	Art.4º As despesas oriundas da presente Lei serão suportadas pelo orçamento do Município.
	Art.5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
	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 07 de Maio de 2018.
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