
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:NOVEMBRO/2017
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTA R$
TRANSPORTE ESCOLAR UNIÃO 6.073,64
PROGRAMA NAC. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 161.840,00
PROINFANCIA CONST. EMEI SANTA MARIA 71.806,28
TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL       48.517,90
SALÁRIO EDUCAÇÃO 430.903,57

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTA R$
BOLSA FAMÍLIA IGD BF 16.583,79
CENTRO DE REF. ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS 48.000,00
CENTRO POP. DE RUA 26.000,00
CENTRO POP. DE RUA ALBERGUE 13.000,00
CONVIVÊNCIA E FORT. DE VINC. 35.000,00
CREAS - MEDIDA SOCIO EDUCATIVA 13.000,00
FMAS ABORDAGEM 10.000,00



FMC SENTINELA 26.000,00
PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS 78.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTA R$
AÇÕES ESTRUT. VIG. SANITÁRIA 27.541,34
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 75.036,00
FINANC. AÇÕES ALIM. E NUTRIÇÃO – FAN 20.000,00
PAB FIXO 374.596,00
PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E QUALID.  – PMAQ
35.700,00
SAÚDE DA FAMÍLIA 76.650,00
SERV. ATEND. MÓVEL AS URGÊNCIAS – SAMU 13.125,00
TETO FINANC. VIG. SAÚDE 91.740,36
C/VINC INC.PROG. HIV/AIDS/HEPATITE VIRAIS 23.174,22
C/VINC.PROG.FINANC.AÇÕES  ALIM./NUTRIÇÃO  (VAN)
45.000,00
TETO  MUNIC.  ALTA  E  MÉDIA  COMPLEX.  -  AMB/HOSP
266.996,25

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:DEZEMBRO/2017
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



CONTA R$
TRANSPORTE ESCOLAR UNIÃO 6.073,64
PROGRAMA NAC. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 161.840,00
PROINFANCIA CONST. EMEI SANTA MARIA 23.774,00
TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL 48.517,90
SALÁRIO EDUCAÇÃO 423.921,54

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTA R$
AÇÕES ESTRATÉGICAS PETI 99600,00
BOLSA FAMÍLIA IGD BF 17.047,24
CENTRO DE REF. ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS 288.000,00
CENTRO POP. DE RUA 159.000,00
CENTRO POP. DE RUA ALBERGUE 26.000,00
CONVIVÊNCIA E FORT. DE VINC. 210.000,00
CREAS - MEDIDA SOCIO EDUCATIVA 80.800,00
FMAS ABORDAGEM 65.000,00
FMC SENTINELA 169.000,00
PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS 20800,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



CONTA R$
AÇÕES ESTRUT. VIG. SANITÁRIA 27.541,34
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 145.002,00
FARMÁCIA BÁSICA UNIÃO 183.952,14
PAB FIXO 374.596,00
PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E QUALID.  – PMAQ  

35.700,00
SAÚDE DA FAMÍLIA 76.650,00
SERV. ATEND. MÓVEL AS URGÊNCIAS – SAMU 13.125,00
TETO FINANC. VIG. SAÚDE 56.809,71
C/VINC INC.PROG. HIV/AIDS/HEPATITE VIRAIS 46.348,44
TETO  MUNIC.  ALTA  E  MÉDIA  COMPLEX.  -  AMB/HOSP
281.904,39

LEI COMPLEMENTAR N° 425 DE 15 DE JANEIRO DE 2018.
(Do Vereador Valdecir Ribeiro de Moraes)

INSTITUI O CÓDIGO DE DEFESA DO  CONTRIBUINTE
MUNICIPAL (CDCM) 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  sanciona  e  promulga  a
seguinte Lei:
Art. 1º  A  presente  lei  institui  o  Código  de  Defesa  do  Contribuinte
Municipal  (CDCM),  regulando  direitos,  garantias  e  deveres  do
contribuinte,  no município de Passo Fundo.
Parágrafo  único.  A  presente  lei  é  editada  em  atendimento  aos
princípios relativos à ordem econômica, à função social da legislação
tributária  e  o  respeito  à  dignidade  humana,  preconizadas  pela
Constituição Federal.
Art.  2º   São   objetivos   do   presente   Código   de   Defesa   do
Contribuinte Municipal (CDCM):
I - Promover o bom relacionamento entre a Secretaria de Finanças e o
contribuinte, baseado na cooperação, no respeito mútuo e na parceria;
II  -  Proteger  o  contribuinte  contra  o  exercício  abusivo  do  poder
de fiscalizar e de cobrar tributos instituídos em lei;



III  -  Assegurar  a  ampla  defesa  dos  direitos  do  contribuinte  no
âmbito  do  processo  administrativo-fiscal  municipal  em  que  tiver
legítimo interesse;
IV  -  Prevenir  e  reparar  os  danos  decorrentes  de  abuso  de  poder
por parte do Município na fiscalização e na cobrança de tributos de sua
competência;
V - Assegurar a adequada e eficaz prestação de serviços gratuitos  de
orientação aos contribuintes.
Art. 3º  Para  efeito  do  disposto  neste Código, contribuinte é a pessoa
natural ou jurídica a quem a lei determine cumprimento de obrigação
tributária.
Parágrafo  único.  Aplicam-se,  no  que  couber,  as  disposições  deste
Código  de  Defesa  do  Contribuinte  Municipal  (CDCM)  à  qualquer
pessoa,  física  ou jurídica, privada ou pública que, mesmo não sendo
contribuinte, relacionar-se com a  Administração  Tributária  Municipal
em  sua  atividade  de  fiscalização  e  cobrança de tributos.
CAPÍTULO I
DOS  DIREITOS,  GARANTIAS  E  OBRIGAÇÕES  DO
CONTRIBUINTE
Art. 4º São direitos dos contribuintes:
I - O adequado e eficaz atendimento pela Secretaria de Finanças;
II - A igualdade de tratamento, com respeito e urbanidade;
III  -  A  identificação  do  servidor  na  sede  da  Secretaria  de  Finanças
e nas ações de fiscalização;
IV - O acesso a dados e informações, pessoais e econômicas, que a seu
respeito  constem  em  qualquer  espécie  de  fichário  ou  registro,
informatizado ou não, dos órgãos integrantes da Secretaria de Finanças;
V - A exclusão do registro de dados comprovadamente incorretos;
VI  -  A  obtenção  de  certidão  sobre  atos,  contratos,  decisões  ou
pareceres  constantes  de  registros  ou  atos  de  procedimentos  de  seu
interesse   em poder  da Administração  Pública  municipal,  salvo  se  a
informação solicitada estiver protegida por sigilo, observada a legislação
pertinente;
VII - A efetiva educação tributária e a orientação sobre procedimentos
administrativos;
VIII  -  A  recusa  a  prestar  informações  por  requisição  verbal,  caso
prefira notificação por escrito;
IX  -  A  não  obrigatoriedade  de  pagamento  imediato  de  qualquer
autuação e o exercício do direito de defesa, se assim o desejar;
X - A ciência formal da tramitação de processo administrativo fiscal de
que seja parte,  o acesso ao mesmo no órgão ou repartição fiscal e a
obtenção  de cópias  dos autos,  mediante  ressarcimento  dos custos  de
reprodução;
XI  -  A  preservação,  pela  Secretaria  de  Finanças,  do  sigilo  de  seus
negócios, documentos e operações, exceto nas hipóteses previstas na lei.
Art. 5º São garantias do contribuinte:
I  -  A  exclusão  da  responsabilidade  pelo  pagamento  de  tributo  e  de
multa não previstos em lei;



II - A obediência aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da
duplicidade  de  instância  no  contencioso  administrativo-tributário,
assegurada,  ainda  a   participação   paritária   dos   contribuintes   no
julgamento  do  processo  na  instância colegiada;
III  -  A  liquidação  antecipada,  total  ou  parcial,  do  crédito  tributário
parcelado,   com   redução   proporcional   dos   juros   e   demais
acréscimos   incidentes  sobre  a  parcela  remanescente,  desde  que
previstos em lei. 
Art. 6º São obrigações de contribuinte:
I - O tratamento, com respeito e urbanidade, aos funcionários públicos
da Secretaria de Finanças;
II  -  A  apuração,  declaração  e  recolhimento  do  imposto  devido,  na
forma prevista na legislação;
III - A manutenção, junto à repartição fiscal, de informações cadastrais
atualizadas relativas ao estabelecimento, titular, sócios ou diretores;
IV  -  Cumprir  as  obrigações  relativas  à  prestação  de  informações
previstas   na  legislação,   bem  como  as  notificações  relativas   à
prestação  de informações,  mediante  o  envio  de  arquivos  eletrônicos
a  endereços  virtuais  da Secretaria  de  Finanças,  de  propriedade  do
ente  responsável  tributário,  criados especialmente para essa finalidade,
segundo a disciplina pertinente.
Art. 7º A Secretaria de Finanças atuará em obediência aos princípios da
legalidade,  impessoalidade,  moralidade,  publicidade,  razoabilidade,
finalidade,  interesse  público,  eficiência  e  motivação  dos  atos
administrativos.
CAPÍTULO II
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art.  8º  Os  direitos,  as  garantias  e  as  obrigações  previstos  neste
Código   de   Defesa   do   Contribuinte   Municipal   (CDCM)   não
excluem   outros decorrentes  da  legislação  ordinária  e  complementar
ou  outros  atos  normativos expedidos pela Prefeitura  Municipal de
Passo Fundo, bem como os que derivem da analogia e dos princípios
gerais do direito.

LEI N° 5315 DE 15 DE JANEIRO DE 2018.
(Do Vereador Rafael Colussi)

CRIA O GUIA DE SAÚDE PÚBLICA 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 Esta  Lei  cria  o  guia  de  Saúde  Pública  Municipal,  com  o
objetivo  de  tornar acessível  aos  usuários  as  informações  relevantes
sobre  as  unidades  de  saúde  do Município de Passo Fundo.
Art. 2º O guia deverá conter os endereços, horários de  funcionamento
do  plantão diário  de  especialidades  médicas,   especificações  dos
exames  laboratoriais  oferecidos, tipos  de  vacinas  oferecidas  pela
unidade  de  saúde  e  demais  informações  consideradas relevantes pela
administração sobre o Sistema Municipal de Saúde.
Art. 3° Caberá a administração definir a forma e os procedimentos  para
a elaboração  e  atualização  do  guia  previsto  nesta  Lei,  podendo  ser
utilizado  meios  eletrônicos disponíveis. 
Art. 4° Esta Lei entra em vigor em 180 (cento e oitenta) dias, contados
da data de sua publicação.

LEI N° 5316 DE 15 DE JANEIRO DE 2018.
(Do Vereador Márcio Patussi)



DISPÕE SOBRE O DEPÓSITO E PAGAMENTO DE QUANTIA
PROVENIENTE DE ALVARÁS JUDICIAIS PELAS AGÊNCIAS

BANCÁRIAS COM TAIS  ATRIBUIÇÕES, NO ÂMBITO DO
MUNICÍPIO, 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  As  agências  bancárias  em  funcionamento  no  Município  de
Passo Fundo  ficam  obrigadas  a  promover  depósitos  judiciais  e/ou  o
levantamento  de quantias  provenientes  de  ações  e  alvarás    judiciais
em  todos  os  dias  em  que houver    expediente   bancário  e  no
decorrer  de  todo  o  horário  de  atendimento  ao público,  vedada   a
designação  de  dia  e  horário  específicos  para  a  realização desses
serviços e garantido o tratamento isonômico  entre usuários.
Art.  2º  As  instituições  financeiras  retrocitadas  deverão  atender  os
usuários  observando o  disposto no  artigo  2º,  parágrafo  único  da  Lei
Ordinária nº 5274 de 24 de agosto de 2017.
Art.  3º  O   não   cumprimento   das   disposições   da   presente   Lei
sujeitará  a instituição  financeira  às  mesmas  punições  previstas  no
art.  7  º  da  lei  Ordinária  nº 5274 de 24 de agosto de 2017. 
Art. 4º Esta  lei  aplica-se  apenas  às  agências  bancárias  que  possuem
as atribuições previstas no caput  do artigo 1º.
Art. 5º  Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

LEI N° 5317 DE 15 DE JANEIRO DE 2018.
(Do Vereador Alex Necker)

ALTERA O ARTIGO 1º DA LEI Nº  3.069/1995 DE 29 DE
NOVEMBRO DE 1995, QUE DENOMINA A RUA INOMINADA

DA VILA DONÁRIA.
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  O Art. 1º da Lei nº 3.069/1995 passa a vigorar com a seguinte
redação:
"Denomina de Oscar  Vieira  -  funcionário  público  e  tradicionalista,
Passo Fundo 03.02.1924 - Passo Fundo 25.08.1993 a Rua inominada
que inicia na Rua Palmares até encontrar a rua Campo Bom."
Art. 2º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

LEI N° 5.319, DE 15 DE JANEIRO DE 2018.
(Do Vereador Gleison Túlio Consalter)

DISPÕE SOBRE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO
PSICOLÓGICO E ASSISTÊNCIA SOCIAL AOS ALUNOS DAS

ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS.
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 O Poder Executivo deverá assegurar atendimento psicológico e
atendimento  de  assistência  social  aos  alunos  das  Escolas  Públicas
Municipais que necessitarem. 
Parágrafo  Único.  O  atendimento  previsto  no  caput  deste  artigo  será
prestado por Psicólogos e Assistentes Sociais vinculados aos serviços
públicos de saúde do Município. 
Art. 2º Os sistemas de ensino, de saúde e assistência social dispõem de
um ano, a partir da publicação desta lei, para tomarem as providências
necessárias ao cumprimento do disposto neste diploma legal. 



Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
LEI N° 5.320, DE 15 DE JANEIRO DE 2018.

(Do Vereador Evandro Meireles)
INSTITUI O PROGRAMA DESCARTE CERTO 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 Art. 1º Fica instituído, no âmbito do Município de Passo Fundo,
o Programa Descarte Certo. 
Art. 2º O presente programa tem por objetivo:
I - Facilitar o descarte correto pela população dos resíduos que não são
recolhidos nas coletas de lixo regulares,  tais como móveis,  colchões,
eletrodomésticos, entre outros;
II  -  Servir  de  instrumento  para  efetivar  os  ditames  da  Legislação
Federal,  Estadual  e  Municipal  sobre  a  destinação  de  resíduos,
especialmente seus princípios, diretrizes e objetivos;
III - Formar uma consciência pública sobre a destinação adequada dos
equipamentos,  inclusive  no  que  diz  respeito  à  responsabilidade
compartilhada pelo ciclo de vida do produto;
IV  -  Contribuir  para  a  limpeza  urbana  e,  por  consequência,  para  a
qualidade de vida dos cidadãos. 
V - Oportunizar a reutilização dos bens por pessoas carentes da cidade;
VI - Proteger o meio ambiente;
VII  -  Incentivar  o  desenvolvimento  de  projetos  sociais  e  campanhas
educativas nas áreas afetas a este Programa. 
Art.  3º  O  recolhimento  dos  materiais  descartados  das  residências
ocorrerá  em datas pré-agendadas,  e observada à destinação adequada
dos resíduos. 
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

LEI N° 5.321, DE 15 DE JANEIRO DE 2018.
(Do Vereador Márcio Patussi)

INSTITUI O SISTEMA COLABORATIVO DE SEGURANÇA E
MONITORAMENTO 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  Fica  instituído  o  Sistema  Colaborativo  de  Segurança  e
Monitoramento  no  Município  de  Passo  Fundo,  com  objetivo  de
fornecimento voluntário de imagens obtidas pelas câmeras de vigilância
e  monitoramento  instaladas  em  condomínios,  estabelecimentos
comerciais, agências bancárias, instituições da sociedade civil e pessoas
jurídicas em geral, onde não há reserva de privacidade para análise da
Polícia Civil e da Brigada Militar de Passo Fundo.



Art  2°  As imagens  fornecidas servirão  para  elucidar  delitos  contra  o
patrimônio público municipal e colaborar com os órgãos estaduais de
segurança pública, a Brigada Militar e a Polícia Civil, quando for o caso,
de competência do Estado, no território de Passo Fundo. 
Art.  3º  A  regulamentação  do  disposto  nesta  lei  ficará  a  cargo  do
Município de Passo Fundo.

LEI N° 5322 DE 15 DE JANEIRO DE 2018.
(Do Vereador Luiz Miguel Scheis)

CRIA A SEMANA DE MOBILIZAÇÃO MUNICIPAL DO
ENSINO E EDUCAÇÃO DE CRIANÇAS, COMBATE À

VIOLÊNCIA NO AMBIENTE ESCOLAR  E VALORIZAÇÃO
DOS  PROFESSORES,  NA SEMANA QUE CONTEM O DIA 15

DE OUTUBRO
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 A presente Lei inclui no calendário de datas comemorativas do
município de Passo  Fundo  a  Semana  de  Mobilização  Municipal  do
Ensino  e  Educação  de  Crianças, Combate à Violência no Ambiente
Escolar e Valorização dos Professores.
Art. 2º A  Administração  Pública  poderá  estabelecer  atividades  de
capacitação  e homenagens   aos  profissionais   da  Educação,   bem
como  atividades  culturais  e  sociais  que envolvam a comunidade
Escolar.
Art. 3º É  facultado  ao  Poder  Público  conferir  Menção  Honrosa  aos
Diretores  e Professores da rede de Ensino Municipal.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 

DECRETO Nº 05/2018
APROVA PLANTAS E PROJETOS DO LOTEAMENTO
RESIDENCIAL SANTA INÊZ, DE PROPRIEDADE DE

DISFONTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 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 2017/9597, DECRETA:
Art.  1º  -  Ficam aprovadas  as  plantas  e  projetos  do  LOTEAMENTO
RESIDENCIAL SANTA INÊZ - 2ª Fase, de propriedade de DISFONTE
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para parcelamento da
área de 28.221,88m², objeto da matrícula nº 114.476, 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  de  Ocupação
Extensiva (ZE), 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) 5.157,60m² para o sistema de circulação; 
b) 1.413,03m² para equipamentos comunitários; e, 
c)  4.395,94m²  para  espaço  livre  de  uso  público,  sendo  desta  área
2.173,23m² de área não edificante (non aedificandi),  e desta área não
edificante  está  sobreposta  uma  área  de  servidão  da  rede  de  energia
elétrica de 970,14m², a qual não compromete a exigência do artigo 27,
§1º, da Lei Complementar Municipal nº 230/09.
III  - A área total dos lotes é de 17.255,31m², parcelados em 50 lotes,
cuja  localização  e  características  estão  especificadas  no  Memorial
Descritivo, parte integrante deste Decreto. 



IV – Infraestrutura básica: a infraestrutura básica 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  nos  processos
administrativos nº 2017/9597. 
V – 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 Definitiva nº
054/2017, expedida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente em 14
de dezembro de 2017. 
VI  -  A  garantia  hipotecária  de  que  trata  o  artigo  46  da  Lei
Complementar  Municipal  nº  230/2009  foi  dispensada  de  forma
justificada,  nos  termos  do  despacho  nº  07,  fl.  323,  do  Processo
Administrativo nº 2017/9597.
VII – As obras de infraestrutura mencionadas no inciso IV deste artigo
foram  totalmente   concluídas  e  recebidas  pelo  Município,  conforme
despachos nº 16/20, fl. 307, do Processo Administrativo nº 2015/20786.
VIII – Fica dispensada exigência do parágrafo segundo do artigo 16 da
Lei  Complementar  Municipal  nº  230/2009,  tendo  em  vista  que  a
configuração da denominada Rua “B” atendeu integralmente o item 04
da  Certidão  de  Diretrizes  nº  158/2017,  de  16  de  fevereiro  de  2017,
expedida  pela  Secretaria  Municipal  de  Administração,  prevendo  a
ligação da Estrada Municipal com o limite Leste da gleba.
Art.  2º  –  Ficam  revogados  os  Decretos  Municipais  nº  151/2015,
74/2017, 90/2017 e 113/2017.
Parágrafo Único – Tendo em vista o teor dos incisos VI e VII do artigo
1º  deste  Decreto,  fica  autorizada a  liberação  da  garantia  de 60% do
imóvel  matriculado  sob  o  nº  114.476  do  Registro  de  Imóveis  da
Comarca  de  Passo  Fundo,  prestada  pela  Disfonte  Empreendimentos
Imobiliários  Ltda,  nos  termos  do  artigo  47  da  Lei  Complementar
Municipal nº 230/09.
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

DECRETO Nº 06/2018
APROVA PLANTAS E PROJETOS DO LOTEAMENTO
RESIDENCIAL BELA VISTA II, DE PROPRIEDADE DE
DACASA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO 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 2017/14490, DECRETA:
Art.  1º  -  Ficam aprovadas  as  plantas  e  projetos  do  LOTEAMENTO
RESIDENCIAL  BELA  VISTA  II  -  2ª  Fase,  de  propriedade  de
DACASA  CONSTRUÇÃO  E  INCORPORAÇÃO  LTDA,  para
parcelamento da área de 42.951,21m², objeto da matrícula nº 105.713,
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  de  Ocupação
Extensiva  (ZE)  e  para  a  Zona  de  Proteção  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. 
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) 11.966,77m² para o sistema de circulação; 
b) 2.172,73m² para equipamentos comunitários; e, 
c)  7.585,11m²  para  espaço  livre  de  uso  público,  sendo  desta  área
5.287,00m² de área não edificante (non aedificandi).



III  - A área total dos lotes é de 21.226,60m², parcelados em 35 lotes,
cuja  localização  e  características  estão  especificadas  no  Memorial
Descritivo, parte integrante deste Decreto. 
IV – Infraestrutura básica: a infraestrutura básica 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  nos  processos
administrativos nº 2017/14490. 
V – 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 Definitiva nº
052/2017, expedida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente em 04
de dezembro de 2017. 
VI  -  A  garantia  hipotecária  de  que  trata  o  artigo  46  da  Lei
Complementar  Municipal  nº  230/2009  foi  dispensada  de  forma
justificada,  nos  termos  do  despacho  nº  03,  fl.  09,  do  Processo
Administrativo nº 2017/14489.
VII – As obras de infraestrutura mencionadas no inciso IV deste artigo
foram  totalmente  concluídas  e  recebidas  pelo  Município,  conforme
despacho nº 15 do Processo Administrativo nº 2015/9494.
VIII – Fica dispensada exigência do parágrafo segundo do artigo 16 da
Lei  Complementar  Municipal  nº  230/2009,  tendo  em  vista  que  a
configuração das denominadas Ruas “A” e “C” atendeu integralmente
os  itens  04  e  05  da  Certidão  de  Diretrizes  nº  156/2017,  de  16  de
fevereiro  de  2017,  expedida  pela  Secretaria  Municipal  de
Administração.
Parágrafo  Único  – Tendo em vista  o  teor  dos  incisos VI e  VII  este
artigo,  fica  autorizada  a  liberação  da  garantia  de  60%  do  imóvel
matriculado sob o nº 105.713 do Registro de Imóveis da Comarca de
Passo Fundo, prestada pela DACASA Construção e Incorporação Ltda,
nos termos do artigo 47 da Lei Complementar Municipal nº 230/09. 
Art.  2º  –  Ficam  revogados  os  Decretos  Municipais  nº  12/2015,
106/2015, 45/2016, 67/2016, 91/2017, 110/2017 e 123/2017.
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

JOÃO PEDRO NUNES – Vice-Prefeito no exerc. do cargo de Prefeito 
MARLISE LAMAISON SOARES – Sec. de Administração
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	MÊS:NOVEMBRO/2017
	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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	PROGRAMA NAC. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 161.840,00
	PROINFANCIA CONST. EMEI SANTA MARIA 71.806,28
	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL 48.517,90
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	MÊS:DEZEMBRO/2017
	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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	LEI COMPLEMENTAR N° 425 DE 15 DE JANEIRO DE 2018.
	(Do Vereador Valdecir Ribeiro de Moraes)
	INSTITUI O CÓDIGO DE DEFESA DO CONTRIBUINTE MUNICIPAL (CDCM) 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 sanciona e promulga a seguinte Lei:
	Art. 1º A presente lei institui o Código de Defesa do Contribuinte Municipal (CDCM), regulando direitos, garantias e deveres do contribuinte, no município de Passo Fundo.
	Parágrafo único. A presente lei é editada em atendimento aos princípios relativos à ordem econômica, à função social da legislação tributária e o respeito à dignidade humana, preconizadas pela Constituição Federal.
	Art. 2º São objetivos do presente Código de Defesa do Contribuinte Municipal (CDCM):
	I - Promover o bom relacionamento entre a Secretaria de Finanças e o contribuinte, baseado na cooperação, no respeito mútuo e na parceria;
	II - Proteger o contribuinte contra o exercício abusivo do poder de fiscalizar e de cobrar tributos instituídos em lei;
	III - Assegurar a ampla defesa dos direitos do contribuinte no âmbito do processo administrativo-fiscal municipal em que tiver legítimo interesse;
	IV - Prevenir e reparar os danos decorrentes de abuso de poder por parte do Município na fiscalização e na cobrança de tributos de sua competência;
	V - Assegurar a adequada e eficaz prestação de serviços gratuitos de orientação aos contribuintes.
	Art. 3º Para efeito do disposto neste Código, contribuinte é a pessoa natural ou jurídica a quem a lei determine cumprimento de obrigação tributária.
	Parágrafo único. Aplicam-se, no que couber, as disposições deste Código de Defesa do Contribuinte Municipal (CDCM) à qualquer pessoa, física ou jurídica, privada ou pública que, mesmo não sendo contribuinte, relacionar-se com a Administração Tributária Municipal em sua atividade de fiscalização e cobrança de tributos.
	CAPÍTULO I
	DOS DIREITOS, GARANTIAS E OBRIGAÇÕES DO CONTRIBUINTE
	Art. 4º São direitos dos contribuintes:
	I - O adequado e eficaz atendimento pela Secretaria de Finanças;
	II - A igualdade de tratamento, com respeito e urbanidade;
	III - A identificação do servidor na sede da Secretaria de Finanças e nas ações de fiscalização;
	IV - O acesso a dados e informações, pessoais e econômicas, que a seu respeito constem em qualquer espécie de fichário ou registro, informatizado ou não, dos órgãos integrantes da Secretaria de Finanças;
	V - A exclusão do registro de dados comprovadamente incorretos;
	VI - A obtenção de certidão sobre atos, contratos, decisões ou pareceres constantes de registros ou atos de procedimentos de seu interesse em poder da Administração Pública municipal, salvo se a informação solicitada estiver protegida por sigilo, observada a legislação pertinente;
	VII - A efetiva educação tributária e a orientação sobre procedimentos administrativos;
	VIII - A recusa a prestar informações por requisição verbal, caso prefira notificação por escrito;
	IX - A não obrigatoriedade de pagamento imediato de qualquer autuação e o exercício do direito de defesa, se assim o desejar;
	X - A ciência formal da tramitação de processo administrativo fiscal de que seja parte, o acesso ao mesmo no órgão ou repartição fiscal e a obtenção de cópias dos autos, mediante ressarcimento dos custos de reprodução;
	XI - A preservação, pela Secretaria de Finanças, do sigilo de seus negócios, documentos e operações, exceto nas hipóteses previstas na lei.
	Art. 5º São garantias do contribuinte:
	I - A exclusão da responsabilidade pelo pagamento de tributo e de multa não previstos em lei;
	II - A obediência aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da duplicidade de instância no contencioso administrativo-tributário, assegurada, ainda a participação paritária dos contribuintes no julgamento do processo na instância colegiada;
	III - A liquidação antecipada, total ou parcial, do crédito tributário parcelado, com redução proporcional dos juros e demais acréscimos incidentes sobre a parcela remanescente, desde que previstos em lei.
	Art. 6º São obrigações de contribuinte:
	I - O tratamento, com respeito e urbanidade, aos funcionários públicos da Secretaria de Finanças;
	II - A apuração, declaração e recolhimento do imposto devido, na forma prevista na legislação;
	III - A manutenção, junto à repartição fiscal, de informações cadastrais atualizadas relativas ao estabelecimento, titular, sócios ou diretores;
	IV - Cumprir as obrigações relativas à prestação de informações previstas na legislação, bem como as notificações relativas à prestação de informações, mediante o envio de arquivos eletrônicos a endereços virtuais da Secretaria de Finanças, de propriedade do ente responsável tributário, criados especialmente para essa finalidade, segundo a disciplina pertinente.
	Art. 7º A Secretaria de Finanças atuará em obediência aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, finalidade, interesse público, eficiência e motivação dos atos administrativos.
	CAPÍTULO II
	DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
	Art. 8º Os direitos, as garantias e as obrigações previstos neste Código de Defesa do Contribuinte Municipal (CDCM) não excluem outros decorrentes da legislação ordinária e complementar ou outros atos normativos expedidos pela Prefeitura Municipal de Passo Fundo, bem como os que derivem da analogia e dos princípios gerais do direito.
	LEI N° 5315 DE 15 DE JANEIRO DE 2018.
	(Do Vereador Rafael Colussi)
	CRIA O GUIA DE SAÚDE PÚBLICA 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 Esta Lei cria o guia de Saúde Pública Municipal, com o objetivo de tornar acessível aos usuários as informações relevantes sobre as unidades de saúde do Município de Passo Fundo.
	Art. 2º O guia deverá conter os endereços, horários de funcionamento do plantão diário de especialidades médicas, especificações dos exames laboratoriais oferecidos, tipos de vacinas oferecidas pela unidade de saúde e demais informações consideradas relevantes pela administração sobre o Sistema Municipal de Saúde.
	Art. 3° Caberá a administração definir a forma e os procedimentos para a elaboração e atualização do guia previsto nesta Lei, podendo ser utilizado meios eletrônicos disponíveis.
	Art. 4° Esta Lei entra em vigor em 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua publicação.
	LEI N° 5316 DE 15 DE JANEIRO DE 2018.
	(Do Vereador Márcio Patussi)
	DISPÕE SOBRE O DEPÓSITO E PAGAMENTO DE QUANTIA PROVENIENTE DE ALVARÁS JUDICIAIS PELAS AGÊNCIAS BANCÁRIAS COM TAIS ATRIBUIÇÕES, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO, 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 As agências bancárias em funcionamento no Município de Passo Fundo ficam obrigadas a promover depósitos judiciais e/ou o levantamento de quantias provenientes de ações e alvarás judiciais em todos os dias em que houver expediente bancário e no decorrer de todo o horário de atendimento ao público, vedada a designação de dia e horário específicos para a realização desses serviços e garantido o tratamento isonômico entre usuários.
	Art. 2º As instituições financeiras retrocitadas deverão atender os usuários observando o disposto no artigo 2º, parágrafo único da Lei Ordinária nº 5274 de 24 de agosto de 2017.
	Art. 3º O não cumprimento das disposições da presente Lei sujeitará a instituição financeira às mesmas punições previstas no art. 7 º da lei Ordinária nº 5274 de 24 de agosto de 2017.
	Art. 4º Esta lei aplica-se apenas às agências bancárias que possuem as atribuições previstas no caput do artigo 1º.
	Art. 5º Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
	LEI N° 5317 DE 15 DE JANEIRO DE 2018.
	(Do Vereador Alex Necker)
	ALTERA O ARTIGO 1º DA LEI Nº 3.069/1995 DE 29 DE NOVEMBRO DE 1995, QUE DENOMINA A RUA INOMINADA DA VILA DONÁRIA.
	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 O Art. 1º da Lei nº 3.069/1995 passa a vigorar com a seguinte redação:
	"Denomina de Oscar  Vieira  -  funcionário  público  e  tradicionalista,  Passo Fundo 03.02.1924 - Passo Fundo 25.08.1993 a Rua inominada que inicia na Rua Palmares até encontrar a rua Campo Bom."
	Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
	LEI N° 5.319, DE 15 DE JANEIRO DE 2018.
	(Do Vereador Gleison Túlio Consalter)
	DISPÕE SOBRE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PSICOLÓGICO E ASSISTÊNCIA SOCIAL AOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS.
	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 O Poder Executivo deverá assegurar atendimento psicológico e atendimento de assistência social aos alunos das Escolas Públicas Municipais que necessitarem.
	Parágrafo Único. O atendimento previsto no caput deste artigo será prestado por Psicólogos e Assistentes Sociais vinculados aos serviços públicos de saúde do Município.
	Art. 2º Os sistemas de ensino, de saúde e assistência social dispõem de um ano, a partir da publicação desta lei, para tomarem as providências necessárias ao cumprimento do disposto neste diploma legal.
	Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
	LEI N° 5.320, DE 15 DE JANEIRO DE 2018.
	(Do Vereador Evandro Meireles)
	INSTITUI O PROGRAMA DESCARTE CERTO 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 Art. 1º Fica instituído, no âmbito do Município de Passo Fundo, o Programa Descarte Certo.
	Art. 2º O presente programa tem por objetivo:
	I - Facilitar o descarte correto pela população dos resíduos que não são recolhidos nas coletas de lixo regulares, tais como móveis, colchões, eletrodomésticos, entre outros;
	II - Servir de instrumento para efetivar os ditames da Legislação Federal, Estadual e Municipal sobre a destinação de resíduos, especialmente seus princípios, diretrizes e objetivos;
	III - Formar uma consciência pública sobre a destinação adequada dos equipamentos, inclusive no que diz respeito à responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto;
	IV - Contribuir para a limpeza urbana e, por consequência, para a qualidade de vida dos cidadãos.
	V - Oportunizar a reutilização dos bens por pessoas carentes da cidade;
	VI - Proteger o meio ambiente;
	VII - Incentivar o desenvolvimento de projetos sociais e campanhas educativas nas áreas afetas a este Programa.
	Art. 3º O recolhimento dos materiais descartados das residências ocorrerá em datas pré-agendadas, e observada à destinação adequada dos resíduos.
	Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
	LEI N° 5.321, DE 15 DE JANEIRO DE 2018.
	(Do Vereador Márcio Patussi)
	INSTITUI O SISTEMA COLABORATIVO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO 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 Fica instituído o Sistema Colaborativo de Segurança e Monitoramento no Município de Passo Fundo, com objetivo de fornecimento voluntário de imagens obtidas pelas câmeras de vigilância e monitoramento instaladas em condomínios, estabelecimentos comerciais, agências bancárias, instituições da sociedade civil e pessoas jurídicas em geral, onde não há reserva de privacidade para análise da Polícia Civil e da Brigada Militar de Passo Fundo.
	Art 2° As imagens fornecidas servirão para elucidar delitos contra o patrimônio público municipal e colaborar com os órgãos estaduais de segurança pública, a Brigada Militar e a Polícia Civil, quando for o caso, de competência do Estado, no território de Passo Fundo.
	Art. 3º A regulamentação do disposto nesta lei ficará a cargo do Município de Passo Fundo.
	LEI N° 5322 DE 15 DE JANEIRO DE 2018.
	(Do Vereador Luiz Miguel Scheis)
	CRIA A SEMANA DE MOBILIZAÇÃO MUNICIPAL DO ENSINO E EDUCAÇÃO DE CRIANÇAS, COMBATE À VIOLÊNCIA NO AMBIENTE ESCOLAR E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES, NA SEMANA QUE CONTEM O DIA 15 DE OUTUBRO
	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 A presente Lei inclui no calendário de datas comemorativas do município de Passo Fundo a Semana de Mobilização Municipal do Ensino e Educação de Crianças, Combate à Violência no Ambiente Escolar e Valorização dos Professores.
	Art. 2º A Administração Pública poderá estabelecer atividades de capacitação e homenagens aos profissionais da Educação, bem como atividades culturais e sociais que envolvam a comunidade Escolar.
	Art. 3º É facultado ao Poder Público conferir Menção Honrosa aos Diretores e Professores da rede de Ensino Municipal.
	Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
	DECRETO Nº 05/2018
	APROVA PLANTAS E PROJETOS DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL SANTA INÊZ, DE PROPRIEDADE DE DISFONTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 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 2017/9597, DECRETA:
	Art. 1º - Ficam aprovadas as plantas e projetos do LOTEAMENTO RESIDENCIAL SANTA INÊZ - 2ª Fase, de propriedade de DISFONTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para parcelamento da área de 28.221,88m², objeto da matrícula nº 114.476, 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 de Ocupação Extensiva (ZE), 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) 5.157,60m² para o sistema de circulação;
	b) 1.413,03m² para equipamentos comunitários; e,
	c) 4.395,94m² para espaço livre de uso público, sendo desta área 2.173,23m² de área não edificante (non aedificandi), e desta área não edificante está sobreposta uma área de servidão da rede de energia elétrica de 970,14m², a qual não compromete a exigência do artigo 27, §1º, da Lei Complementar Municipal nº 230/09.
	III - A área total dos lotes é de 17.255,31m², parcelados em 50 lotes, cuja localização e características estão especificadas no Memorial Descritivo, parte integrante deste Decreto.
	IV – Infraestrutura básica: a infraestrutura básica 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 nos processos administrativos nº 2017/9597.
	V – 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 Definitiva nº 054/2017, expedida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente em 14 de dezembro de 2017.
	VI - A garantia hipotecária de que trata o artigo 46 da Lei Complementar Municipal nº 230/2009 foi dispensada de forma justificada, nos termos do despacho nº 07, fl. 323, do Processo Administrativo nº 2017/9597.
	VII – As obras de infraestrutura mencionadas no inciso IV deste artigo foram totalmente concluídas e recebidas pelo Município, conforme despachos nº 16/20, fl. 307, do Processo Administrativo nº 2015/20786.
	VIII – Fica dispensada exigência do parágrafo segundo do artigo 16 da Lei Complementar Municipal nº 230/2009, tendo em vista que a configuração da denominada Rua “B” atendeu integralmente o item 04 da Certidão de Diretrizes nº 158/2017, de 16 de fevereiro de 2017, expedida pela Secretaria Municipal de Administração, prevendo a ligação da Estrada Municipal com o limite Leste da gleba.
	Art. 2º – Ficam revogados os Decretos Municipais nº 151/2015, 74/2017, 90/2017 e 113/2017.
	Parágrafo Único – Tendo em vista o teor dos incisos VI e VII do artigo 1º deste Decreto, fica autorizada a liberação da garantia de 60% do imóvel matriculado sob o nº 114.476 do Registro de Imóveis da Comarca de Passo Fundo, prestada pela Disfonte Empreendimentos Imobiliários Ltda, nos termos do artigo 47 da Lei Complementar Municipal nº 230/09.
	Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
	DECRETO Nº 06/2018
	APROVA PLANTAS E PROJETOS DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL BELA VISTA II, DE PROPRIEDADE DE DACASA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO 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 2017/14490, DECRETA:
	Art. 1º - Ficam aprovadas as plantas e projetos do LOTEAMENTO RESIDENCIAL BELA VISTA II - 2ª Fase, de propriedade de DACASA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA, para parcelamento da área de 42.951,21m², objeto da matrícula nº 105.713, 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 de Ocupação Extensiva (ZE) e para a Zona de Proteção 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.
	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) 11.966,77m² para o sistema de circulação;
	b) 2.172,73m² para equipamentos comunitários; e,
	c) 7.585,11m² para espaço livre de uso público, sendo desta área 5.287,00m² de área não edificante (non aedificandi).
	III - A área total dos lotes é de 21.226,60m², parcelados em 35 lotes, cuja localização e características estão especificadas no Memorial Descritivo, parte integrante deste Decreto.
	IV – Infraestrutura básica: a infraestrutura básica 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 nos processos administrativos nº 2017/14490.
	V – 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 Definitiva nº 052/2017, expedida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente em 04 de dezembro de 2017.
	VI - A garantia hipotecária de que trata o artigo 46 da Lei Complementar Municipal nº 230/2009 foi dispensada de forma justificada, nos termos do despacho nº 03, fl. 09, do Processo Administrativo nº 2017/14489.
	VII – As obras de infraestrutura mencionadas no inciso IV deste artigo foram totalmente concluídas e recebidas pelo Município, conforme despacho nº 15 do Processo Administrativo nº 2015/9494.
	VIII – Fica dispensada exigência do parágrafo segundo do artigo 16 da Lei Complementar Municipal nº 230/2009, tendo em vista que a configuração das denominadas Ruas “A” e “C” atendeu integralmente os itens 04 e 05 da Certidão de Diretrizes nº 156/2017, de 16 de fevereiro de 2017, expedida pela Secretaria Municipal de Administração.
	Parágrafo Único – Tendo em vista o teor dos incisos VI e VII este artigo, fica autorizada a liberação da garantia de 60% do imóvel matriculado sob o nº 105.713 do Registro de Imóveis da Comarca de Passo Fundo, prestada pela DACASA Construção e Incorporação Ltda, nos termos do artigo 47 da Lei Complementar Municipal nº 230/09.
	Art. 2º – Ficam revogados os Decretos Municipais nº 12/2015, 106/2015, 45/2016, 67/2016, 91/2017, 110/2017 e 123/2017.
	Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
	JOÃO PEDRO NUNES – Vice-Prefeito no exerc. do cargo de Prefeito

