
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÕES DAS

ENTIDADES NÃO-GOVERNAMENTAIS DO COMAD.
O Presidente do Conselho Municipal sobre Drogas do Município de
Passo Fundo – RS,  no uso das atribuições que lhe são conferidas,
comunica  a  sociedade  passo-fundense,  que  a  partir  da  publicação
deste  edital  inicia-se  o  processo  de  habilitação  das  entidades  não
governamentais  interessadas  em  fazerem  parte  da  composição  do
Comad  para  o  biênio  2015/2016.  Este  Conselho  é  constituído
paritariamente por 16 (dezesseis) entidades com os seus respectivos
titulares e suplentes, sendo 8 (oito) representantes não governamentais
e 8 (oito) representantes governamentais, para concorrer a uma vaga
ao Comad as entidades deverão apresentar, no prazo de 40 (quarenta)
dias, a contar da publicação deste edital, a seguinte documentação:
1. Estatuto  em  vigor  da  Entidade  com  registro  junto  ao
Cartório do Registro Civil;
2. Alvará de Funcionamento e/ou CNPJ;
3. Documentação  do  representante  legal  da  entidade,  que
demonstre o seu vinculo;
4. Cópia do documento de identidade do representante legal e
ofício assinado, com a indicação do respectivo titular e suplente.
A entrega  da  documentação  deverá  ser  realizada  na  rua  Teixeira
Soares,  625 – Sala dos Conselhos – Centro  –  das 13:30 horas à
17:30 horas.
Selmir Fagundes da Rosa - Presidente
Conselho Municipal sobre Drogas – COMAD

Extrato de revogação
Tomada de Preços 20/2014. Objeto: Construção de 01 quadra coberta
de  esportes,  em  estrutura  pré-moldada  de  concreto,  sistema  de
pórticos,  com  o  fornecimento  dos  materiais  e  da  mão  de  obra
necessários.

Extrato de Convênios
Processo  nº  2014/1567;  CONVÊNIO  Nº  016/2014-PGM;
CONVENTENTE:  ASSOCIAÇÃO  DE  PAIS  E  AMIGOS  DOS
SURDOS  DE  PASSO  FUNDO  –  APAS;  OBJETO:  o  auxílio
financeiro  à  ASSOCIAÇÃO,  com o  objetivo  de  proporcionar  aos
alunos  surdos  matriculados  na  rede  municipal  de  educação  um
desenvolvimento integral, garantindo o ingresso e a permanência na
escola, possibilitando o acesso ao conhecimento, ao trabalho, a vida
em  sociedade  e  a  aquisição  da  autonomia;  Valor  global  de
R$229.693,58 (duzentos e vinte e nove mil, seiscentos e noventa  e
três reais e cinquenta e oito centavos), sendo dividido em 08 (oito)
parcelas iguais, mensais e sucessivas, no valor de R$ 28.711,69  (vinte
e  oito  mil,  setecentos  e  onze  reais  e  sessenta  e  nove  centavos);
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a contar de 1º de janeiro
de 2014 a 31 de dezembro de 2014.
Processo  nº  2014/9322;  CONVÊNIO  Nº  017/2014-PGM;
CONVENTENTE: FUNDAÇÃO BENEFICENTE LUCAS ARAÚJO;
OBJETO:  a  conjunção  de  esforços  para  execução  dos  serviços
socioassistenciais de ação continuada, no exercício de 2014, que visa
atender no mínimo 60 (sessenta) e no máximo 70 (setenta) idosos de
baixa renda, em todas as suas necessidades básicas, de maneira ética,
humanitária e solidária que proporcione melhor qualidade de vida e
bem-estar;  Valor  global  de R$120.000,00  (cento e vinte  mil reais);
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a contar de 1º de janeiro
de 2014 a 31 de dezembro de 2014.
CONVÊNIO Nº 018/2014-PGM decorrente da Chamada Pública nº
05/2013;  CONVENTENTE:   ASSOCIAÇÃO  EDUCATIVA
AGOSTINI  –  CENTRO  JUVENIL  MERECIANO  –  CEJUME;
OBJETO:  a  implementação  de  ação  conjunta  para  atendimento  na
Educação Infantil – primeira etapa da Educação Básica – à criança de



zero  a 5 anos e 11  meses,  conforme estabelecido  no Edital  e seus
anexos.  Valor  global  de  R$33.393,24  (trinta  e  três  mi,  trezentos  e
noventa  e  três  reais  e  vinte  e  quatro  centavos).  PRAZO  DE
VIGÊNCIA: 18 (dezoito) meses, a contar de 15 de maio de 2014.
CONVÊNIO Nº 018/2014-PGM decorrente da Chamada Pública nº
05/2013;  CONVENTENTE:   CENTRO  EDUCACIONAL
ASSISTENCIAL  METODISTA  EDITH  SCHISLER  –  CEAMES;
OBJETO:  a  implementação  de  ação  conjunta  para  atendimento  na
Educação Infantil – primeira etapa da Educação Básica – à criança de
zero  a 5 anos e 11  meses,  conforme estabelecido  no Edital  e seus
anexos.  Valor  global  de  R$18.687,96  (dezoito  mil,  seiscentos  e
oitenta  e  sete  reais  e  noventa  e  seis  centavos).  PRAZO  DE
VIGÊNCIA: 18 (dezoito) meses, a contar de 15 de maio de 2014.
CONVÊNIO Nº 018/2014-PGM decorrente da Chamada Pública nº
05/2013; CONVENTENTE:  FUNDAÇÃO BENEFICENTE LUCAS
ARAÚJO;  OBJETO:  a  implementação  de  ação  conjunta  para
atendimento  na  Educação  Infantil  –  primeira  etapa  da  Educação
Básica – à criança de zero a 5 anos e 11 meses, conforme estabelecido
no Edital  e  seus anexos.  Valor  global  de R$49.936,68  (quarenta  e
nove mil, novecentos e trinta e seis reais e sessenta e oito centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 18 (dezoito) meses, a contar de 15 de maio
de 2014.
CONVÊNIO Nº 018/2014-PGM decorrente da Chamada Pública nº
05/2013;  CONVENTENTE:   LAR  IVONE  TEREZINHA
DALL'IGNA;  OBJETO:  a  implementação  de  ação  conjunta  para
atendimento  na  Educação  Infantil  –  primeira  etapa  da  Educação
Básica – à criança de zero a 5 anos e 11 meses, conforme estabelecido
no Edital e seus anexos. Valor global de R$24.202,44 (vinte e quatro
mil, duzentos e dois reais e quarenta e quatro centavos). PRAZO DE
VIGÊNCIA: 18 (dezoito) meses, a contar de 15 de maio de 2014.
CONVÊNIO Nº 018/2014-PGM decorrente da Chamada Pública nº
05/2013; CONVENTENTE:  ASSISTÊNCIA SOCIAL DIOCESANA
LEÃO  XIII;  OBJETO:  a  implementação  de  ação  conjunta  para
atendimento  na  Educação  Infantil  –  primeira  etapa  da  Educação
Básica – à criança de zero a 5 anos e 11 meses, conforme estabelecido
no Edital e seus anexos. Valor global de R$129.283,92 (cento e vinte
e nove mil, duzentos e oitenta e três reais e noventa e dois centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 18 (dezoito) meses, a contar de 15 de maio
de 2014.
CONVÊNIO Nº 018/2014-PGM decorrente da Chamada Pública nº
05/2013;  CONVENTENTE:   SOCIEDADE  CULTURAL,
RECREATIVA  E  BENEFICENTE  SÃO  JOÃO  BOSCO  –
SOCREBE;  OBJETO:  a  implementação  de  ação  conjunta  para
atendimento  na  Educação  Infantil  –  primeira  etapa  da  Educação
Básica – à criança de zero a 5 anos e 11 meses, conforme estabelecido
no Edital e seus anexos. Valor global de R$71.075,52 (setenta e um
mil, setenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos). PRAZO DE
VIGÊNCIA: 18 (dezoito) meses, a contar de 15 de maio de 2014.

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:
ASSISTENCIA SOCIAL

• Bolsa Família em 11.12.14 – R$ 13.350,73.
DECRETOS

143 - Abre crédito adicional suplementar no orçamento do município
para  o  corrente  exercício  no  montante  de  R$  3.225.450,00  (três
milhões  e  duzentos  e  vinte  e  cinco  mil,  quatrocentos  e  cinquenta
reais).



144 - Abre crédito adicional suplementar no orçamento do município
para  o  corrente  exercício  no  montante  de  R$  2.410.000,00  (dois
milhões e quatrocentos e dez mil reais).
145 - Abre crédito adicional suplementar no orçamento do município
para  o  corrente  exercício  no  montante  de  R$  178.000,00  (cento  e
setenta e oito mil reais).
146 - Abre crédito adicional suplementar no orçamento do município
para o corrente exercício no montante de R$ 458.725,00 (quatrocentos
e cinquenta e oito mil, setecentos e vinte e cinco reais).
148 - Abre crédito adicional suplementar no orçamento do município
para o corrente exercício no montante de R$ 129.775,00 (cento e vinte
e nove mil, setecentos e setenta e cinco reais).
150 - Abre crédito adicional suplementar no orçamento do município
para o corrente exercício no montante de R$ 315.000,00 (trezentos e
quinze mil reais).
151 - Abre crédito adicional suplementar no orçamento do município
para o corrente exercício no montante de R$     628.855,00 (seiscentos
e vinte e oito mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais).
152 - Abre crédito adicional suplementar no orçamento do município
para o corrente exercício no montante de R$ 563.430,00 (quinhentos e
sessenta e três mil, quatrocentos e trinta reais).
154 - Abre crédito adicional suplementar no orçamento do município
para  o  corrente  exercício  no  montante  de  R$  150.000,00  (cento  e
cinquenta mil reais).

PORTARIAS
1795 – Convoca prof. P/ prestar Reg. Especial de 40 horas.
1796 – Concede GD a professoras.
1849 – Conc. Ad. Trienal a Ivonete Maria Martinelli Favaretto, 28%
a/c 24.11.14.
1843 a 1848, 1850 a 1851, 1853 a 1873 – Aut. Viagem: Sergio Vieira
da Costa, a Porto Alegre, conduzir pacientes; Gilvan Batistti, a Porto
Alegre,  conduzir  pacientes;  Dorval  de  Barros,  a  Porto  Alegre,
acompanhar paciente; Eliane Aparecida Dias, Katiane de Quadros B,
Mateus Dalla Lana, a Carazinho, visitar adolescente internado; Jorge
Mattos, Eliane Comachio, Aline Álvaro dos Santos, a Porto Alegre,
participar  do  CIAPC  no  TCE;  Márcia  C.  L.  Dos  Santos,  a  Porto
Alegre,  reunião  SEDUC;  Claudiomar  Loss,  a  Mato  Castelhano,
conduzir  paciente;  Gilson  Teixeira,  a  Sertão,  conduzir  pacientes;
Adolfo  de  Freitas,  a  Porto  Alegre,  reunião  TCE e  AGERGS,  sem
ônus;  Fátima  Dhameri  Duarte,  Marciano  de  Oliveira,  a  Erechim,
buscar adolescente;  Marcio Ferrão,  a Carazinho,  conduzir  paciente;
Dorval  de  Barros,  a  Porto  Alegre,  reunião;  Stefani  Rozin,  a  Porto
Alegre,  acompanhar  paciente;  Gilson  Teixeira,  a  Porto  Alegre,
conduzir pacientes; Carla Corrales Garcez, a Porto Alegre, Encontro
na  UNCME;  Alaer  Miranda,  a  Porto  Alegre,  levas  amostras
biológicas; Gilvan Batisti, a Santo Ângelo, conduzir paciente; Marcos
Vedoy, Alexandra Mazzoca, Daniela da Luz, a Marau, e a Gaurama,
coleta  de  medula  óssea;  José  Boeira,  Michele  Machado,  Silvia
Bersagui,  Andréia  Ferreira,  Carla  T.  Da Silva,  Sandra  R. Marinho,
Joelma Teixeira,  Edson Maciel,  Ivanete  Dornelles,  Daniela da Luz,
Marcos Vedoy, Alexandra Mazzoca, a Tapejara, coleta externa, José
Boeira, Michele Machado, Silvia Bersagui, Andréia Ferreira, Carla T.
Da  Silva,  Vanusa  Frosi,  Joelma  Teixeira,  Edson  Maciel,  Ivanete
Dornelles,  Daniela  da  Luz,  Marcos  Vedoy,  Alexandra  Mazzoca,  a
David  Canabarro,  coleta  externa;  Flavia  Mucha,  a  Porto  Alegre,
reunião da CIST; Eliane Parecida Dias, a Carazinho e Santo Ângelo,
transferir  adolescente  internado;  Sergio  Vieira,  a  Porto  Alegre,
conduzir  paciente;  Gilvan  Batistti,  a  Mato  Castelhano,  conduzir
paciente;  Vanessa  Boaventura,  a  Mato  Castelhano,  acompanhar
paciente; Gilson Teixeira, a Santo Ângelo, conduzir paciente; Sergio



Vieira  da  Costa,  a  Santo  Ângelo,  conduzir  paciente;  Vanessa
Boaventura, a Santo Ângelo, acompanhar paciente.
1852 – Averba na ficha func. de Deise Boeira de Vargas, tempo de
serviço público de 02A, 05M e 20D.
1878  e  1879  –  Inc.  aos  venc.  de  João  Carlos  Gobbi,  ad.  de
insalubridade 40% na proporção de 10/25,  e 20% na proporção de
11/25.
1886 – Convoca profs. Para prestar Reg. Especial de 40 hs semanais.
1887 – Conc. Gratif. Mensal a profs. de series/anos iniciais a Maria
Luiza Gasparete da Silva, de 19/11 a 20/12/14.
1888 – Retifica Port. 1381/14 e 1382/14, qto. a data de revogação de
Reg. Especial  e Gratif.  Mensal de Serli  Marilene C. Prigol,  p/  que
conste a/c 30.09.14, e não como constou.
1890 – Relota Ilizandra Paludo, da SEF p/ PGM, a/c 09.12.14.
1893 – Retifica  Port.  1719/14  qto  aos dias  de LS de Fernanda  V.
Formigheri p/ 70 dias a/c 22.09.14, e ñ como constou.
1896 – Anula a Port. 4570/04; Retifica datas de conc. Ad. Trienal de
Jorge Luis Vicentini, p/: Port. 4578/04 – a/c 07/12/14, Port. 36/07 –
a/c  10.12.07,  Port,  617/10  –  a/c  10.12.10;  e  Conc.  Ad.  Trienal  de
Mais 7% a/c 10.12.13.
1898 – Conc. Ad. de insalubridade 20% a médicos da SMS.

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


