
LEI N° 5359, DE 09 DE OUTUBRO DE 2018.
(Do Vereador Luís Fernando Rigon da Silva)

OFICIALIZA O RODEIO INTERNACIONAL DE PASSO FUNDO E
INCLUI O EVENTO NO CALENDÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

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 Fica oficializado o Rodeio Internacional de Passo Fundo.
Art.  2º  O  Poder  Executivo  Municipal,  com  base  na  conveniência  e  na
oportunidade, definirá se o evento será realizado.
Art.   3°   Respeitada   a   previsão   contida   no   artigo   anterior,   o   Rodeio
Internacional  será  realizado,  preferencialmente,  no  mês  de  dezembro  dos
anos   pares,  devendo  a  respectiva  data  constar  do  calendário  oficial  do
município. 
Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

LEI N° 5.360 DE 16 DE OUTUBRO DE 2018.
(Do Vereador Luís Fernando Rigon da Silva)

DENOMINA DE PEDRO ANTONIO REBECHI, A RUA ATÉ ENTÃO
DENOMINADA DE RUA "A", LOCALIZADA NO LOTEAMENTO

RESERVA SÃO CRISTÓVÃO, PARALELA A RUA LEOPOLDO VILA
NOVA, BAIRRO SANTA MARIA.

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 - Denomina de Pedro Antonio Rebechi, a Rua até então denominada de
Rua "A",  no Loteamento Reserva  São Cristóvão,  paralela a  Rua Leopoldo
Vila Nova, Bairro Santa Maria.
Art. 2º – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

LEI N° 5361, DE 16 DE OUTUBRO DE 2018.
(Do Vereador Mateus Wesp)

Denomina PROFESSOR SÉRGIO GRADASCHI a até então
denominada RUA E, oblíqua às denominadas RUAS C e D, transversal
da RUA F, no Loteamento Alto das Figueiras, 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 denominada PROFESSOR SÉRGIO GRADASCHI a até então
denominada RUA E, oblíqua às denominadas RUAS C e D, e transversal da
RUA F, no Loteamento Alto das Figueiras, neste Município.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

LEI N° 5362, DE 16 DE OUTUBRO DE 2018.
(Do Vereador Renato Orlando Tiecher)

DENOMINA DE TENENTE FIRMINO FERRAZ DA LUZ A RUA “D”
NO LOTEAMENTO ALTO DAS FIGUEIRAS I.

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  nominada  de  Tenente  Firmino  Ferraz  da  Luz  a  rua  “D”,  no
Loteamento Alto das Figueiras I.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
DECRETO Nº 70/2018

Abre  crédito  adicional  suplementar  no  orçamento  do  município  para  o
corrente  exercício  no  montante  de  R$  2.931.439,00  (Dois  Milhões  e
Novecentos e Trinta e Um Mil, Quatrocentos e Trinta e Nove Reais).

DECRETO Nº 71/2018
Abre  crédito  adicional  suplementar  no  orçamento  do  município  para  o
corrente  exercício  no  montante  de  R$  384.218,00  (Trezentos  e  Oitenta  e
Quatro Mil, Duzentos e Dezoito Reais).

DECRETO Nº 72/2018
Abre  crédito  adicional  suplementar  no  orçamento  do  município  para  o
corrente exercício no montante de R$ 2.684.000,00 (Dois milhões, seiscentos
e oitenta e quatro mil reais).

DECRETO Nº 73/2018



Abre  crédito  adicional  suplementar  no  orçamento  do  município  para  o
corrente  exercício  no  montante  de  R$ 774.100,00  (Setecentos  e  Setenta  e
Quatro Mil, Cem Reais).

DECRETO Nº 79/2018
APROVA PLANTAS E PROJETOS DO LOTEAMENTO  PARQUE

VIVERDE 1, DE PROPRIEDADE DE CUORE DESENVOLVIMENTO
URBANO LTDA.

O PREFEITO 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 administrativo nº 2015/16568,
DECRETA
Art. 1º - Ficam aprovadas as plantas e projetos do LOTEAMENTO PARQUE
VIVERDE 1 - 2ª Fase, de propriedade de CUORE DESENVOLVIMENTO
URBANO  LTDA,  para  parcelamento  da  área  de  41.747,45m²,  objeto  da
matrícula nº 109.224, 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 Residencial Três (ZR3) e
para  a  Zona  de  Produção  Urbana  (ZPU),  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) sistema de circulação: 14.468,95m²; 
b) equipamentos comunitários e para espaços livres de uso público: as áreas
destinadas ao domínio público por força do artigo 27 da Lei Complementar
Municipal  nº  230/2009,  foram  doadas  antecipadamente  ao  Município  por
Noroeste Desenvolvimento Urbano Ltda e outros, conforme artigo 155-A, §2º,
da Lei Complementar Municipal nº 170/2006, com a redação que lhe deu a
Lei  Complementar  Municipal  nº  330/2012,  conforme  Registro  nº  1  da
Matrícula nº 108.335 do Cartório de Registro de Imóveis de Passo Fundo –
RS,  sendo que  parte  desta  matrícula  com área  superficial  de  2.087,37m2,
correspondendo  a  10,44%  deste  imóvel,  foi  destinada  a  instalação  de
equipamentos  comunitários,  para  atender  o  percentual  de  5%  para
parcelamento do imóvel de matrícula nº 109.224, como medida compensatória
autorizada pelo disposto no artigo 155-A, §2º da Lei Complementar Municipal
nº 170/2006; conforme Registro nº 1 da Matrícula nº 108.339 do Cartório de
Registro de Imóveis de Passo Fundo – RS, sendo que parte desta matrícula
com área superficial 4.174,75m2, correspondendo a 1,77% deste imóvel, foi
destinada a espaços livres de uso público, para atender o percentual de 10%
para  parcelamento  do  imóvel  de  matrícula  nº  109.224,  como  medida
compensatória  autorizada  pelo  disposto  no  artigo  155-A,  §2º,  da  Lei
Complementar Municipal nº 170/2006; e, Certidão nº 384/2014 emitida pela
Prefeitura Municipal de Passo Fundo – RS.
III  - A área total dos lotes é de 27.278,50m², parcelados em 54 lotes, cuja
localização e características estão especificadas no Memorial Descritivo, parte
integrante deste Decreto. 
IV – As vias públicas denominadas Rua “A” e Avenidas “A” e “B”, ilustradas
no mapa do parcelamento como sem saída, ficam dispensadas de atender ao
disposto no parágrafo segundo, do artigo 16, da Lei Complementar Municipal
nº 230/2009, quanto às praças de retorno, pela previsão de prolongamento das
mesmas  nos  parcelamentos  de  solo  a  serem  implantados  nos  imóveis
lindeiros. 
V – A quadra “A” está isenta de atender ao disposto no artigo 17, da Lei
Complementar  Municipal  nº  230/2009,  sendo  permitido  que  os  lados  da
quadra  apresentem  extensão  superior  a  200  (duzentos)  metros,  por  estar
totalmente circundada por vias e não apresentar bloqueio à implantação do
Sistema Viário Urbano previsto na Lei Complementar Municipal nº 170/2006.
VI - Infraestrutura  a ser instalada por conta da Loteadora:  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
esgoto sanitário; 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, fixando-se o



prazo para término de tais obras em 02 (dois) anos, a contar do efetivo registro
do loteamento no Cartório de Registro de Imóveis.
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 109.224, 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 – Fica revogado o Decreto Municipal nº 83/2016. 
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

DECRETO N.º 81/2018
CONFERE O DIPLOMA DE EDUCADOR EMÉRITO, NO ANO DE

2018, À PROFª. MAGNORI DE FÁTIMA DOS SANTOS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PASSO FUNDO, no uso de suas atribuições
legais, na forma do disposto no art. 112 e seguintes, do Capítulo II, da Lei nº
1.733, de 31 de dezembro de 1976, do Decreto nº 140, de 10 de outubro de
1986, e à vista do Processo n° 2018/32392, DECRETA
Art. 1° - É conferido o diploma de EDUCADOR EMÉRITO DO MUNICÍPIO
DE PASSO FUNDO, no ano de 2018, à professora MAGNORI DE FÁTIMA
DOS SANTOS,  matricula  n°  21731,  na  forma  regulamentar,  em razão  da
exemplar  conduta  e  pelos  relevantes  trabalhos  como  educadora  na  Rede
Municipal de Ensino.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

DECRETO Nº 83/2018
Dispõe sobre o reajuste do preço público cobrado no Estacionamento

Rotativo na “Área Azul” de acordo com o Decreto nº 46/2017.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PASSO FUNDO, no uso de suas atribuições
legais e em conformidade com o disposto no inciso VIII do art. 110 da Lei
Orgânica  do  Município,  e  Considerando  o  Decreto  nº  46/2017,  que
regulamenta  a  Lei  Municipal  nº  4.702,  de  1º  de  setembro  de  2010;
Considerando  a  planilha  e  documentos  constantes  no  processo  interno  nº
2018/22461; DECRETA:
Art. 1º – Fica reajustado o preço público previsto no artigo 3º do Decreto nº
46/2017  passando  a  vigorar  no  valor  de  R$  1,50  (um  real  e  cinquenta
centavos), a contar de 01 de novembro de 2018.
Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.  

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


