
Aviso de Licitação
Modalidade:PREGÃO ELETRÔNICO nº 032/2018. - Aquisição de gêneros
alimentícios.  Abertura:  08.05.2018  às  14  horas.  O  Edital  encontra-se
disponível  nos  sites  www.portaldecompraspublicas.com.br  e
www.pmpf.rs.gov.br.

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: MARÇO/2018

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTA R$
TRANSPORTE ESCOLAR UNIÃO 5.638,04
SALÁRIO EDUCAÇÃO 475.268,16

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTA R$
CENTRO DE REF. ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS 48.000,00
CONVIVÊNCIA E FORT. DE VINC. 70.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTA R$
SAÚDE DA FAMÍLIA 72.000,00
C/FUNDO PIES-TELE-ESPIROMETRIA 3.495,77
NOTA FISCAL GAUCHA 14.033,98
FNS/BLOCO DE CUSTEIO 1.036.989,84
FNS/BLOCO DE INVESTIMENTO 650.292,59

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


DECRETO Nº 25/2018
APROVA AS PLANTAS E O PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO

EMPREENDIMENTO URBANÍSTICO DENOMINADO
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MORADA DO IPÊ, EM IMÓVEL DE

PROPRIEDADE DE SIVIERO EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DE PASSO FUNDO, no uso de suas atribuições legais,  na
forma do artigo 110, inciso XXXVII, da Lei Orgânica do Município, da Lei
Complementar Municipal nº 170/2006, dos artigos nº 82 e seguintes da Lei
Complementar  Municipal  nº  230/2009  e  considerando  as  informações  e
pareceres constantes no processo administrativo nº 2017/34559,
D E C R E T A:
Art. 1º - Ficam aprovadas as plantas e projetos para a implantação do Projeto
Urbanístico denominado Condomínio  Residencial  Morada do Ipê,  em uma
gleba de terras urbana, com área superficial de 49.998,00m², de propriedade
de Siviero Empreendimentos Imobiliários  Ltda,  matriculada no Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Passo Fundo sob o nº 113.047.
Art. 2º - Os parâmetros urbanísticos e requisitos técnicos do projeto são:
I - Uso: destina-se aos usos definidos para a Zona de Ocupação Extensiva
(ZE), conforme as Leis Complementares Municipais nº 170/2006 e 230/2009;
II  –  Área  que  passa  a  constituir  o  domínio  público:  a  área  que  passa  a
constituir  o  domínio  público por  força do artigo  83 da Lei  Complementar
Municipal nº 230/2009, foi previamente transferida ao Município através da
Escritura Pública de Doação Gratuita nº 16.423, registrada no Livro nº 123, às
fls. 73/75, do 1º Tabelionato de Notas desta cidade, e se consubstancia em
parte  do imóvel  matriculado  sob o  nº  107.387,  Ficha 01,  Livro  nº  02,  do
Registro  Geral do Cartório de Registro  de Imóveis  de Passo Fundo – RS,
equivalente à área de 2.544,57m2, conforme a planta e o memorial descritivo,
parte integrante deste Decreto;
III - Áreas destinadas ao uso comum dos condôminos de acordo com o artigo
85 da Lei Complementar Municipal nº 230/2009:
a) 31.755,29 m² para unidades autônimas;
b) 10.703,63 m² para o sistema viário;
c)  7.539,08 m²  para  espaços livres  de uso  comum para recreação,  lazer  e
esporte.
IV - A área total dos lotes é de 31.755,29 m², e será composta por 63 unidades
autônomas  em  06  quadras,  com  as  devidas  localizações  e  características
especificadas no Memorial Descritivo, parte integrante deste Decreto.
V – A infraestrutura a ser instalada por conta da empreendedora, mediante
Termo  de  Compromisso,  é  a  seguinte:  redes  e  equipamentos  para  o
abastecimento de água potável, redes de energia elétrica, iluminação pública e
de  esgoto  pluvial  e  sanitário,  execução  de  obras  de  abertura  das  vias  de
comunicação, de meio-fio, sarjeta, pavimentação e arborização, bem como a
execução de pontes e muros que se fizerem necessários, ficando sob exclusiva
responsabilidade dos condôminos a manutenção das redes e equipamentos que
estiverem situados no interior da área condominial.
Art. 3º – Serão de responsabilidade e ônus dos condôminos os serviços de
conservação e manutenção das vias internas, inclusive a sua sinalização, bem
como os serviços de conservação e manutenção das áreas verdes e de lazer
internas ao condomínio, assim como das edificações de uso comum, da coleta
de  lixo  e  dos  serviços  de iluminação  das áreas  comuns,  além das  demais
obrigações elencadas nos artigos 91, 93 e 94 da Lei Complementar Municipal
nº 230/2009.
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.: 

LUCIANO AZEVEDO –Prefeito de Passo Fundo
MARLISE LAMAISON SOARES – Sec. de Administração.
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