
CONSELHO  MUNICIPAL  DE  DESPORTO  DE  PASSO
FUNDO

E D I T A L    DE    C O N V O C A C Ã O
A Secretaria  de  Desporto  e  Cultura  -  divisão  de  desporto-
através do seu coordenador Leonardo Tamagnone e de acordo
com a Lei Municipal numero 4.591 de  28 de agosto de 2009 e
Regimento Interno, C O N V O C A,  para o dia 03 de junho
de 2014, às 19 horas, na SEDEC – Secretaria de Desporto e
Cultura,  a   assembleia  geral,  para  a  escolha  dos  08  (oito)
membros  titulares  e  08  (oito)suplentes,  das   entidades  não-
governamentais,  que  farão  parte  do  CONSELHO
MUNICIPAL DE DESPORTO, para a  gestão 2014/2016, de
conformidade com a  Lei acima referida, da seguinte forma:
1  –  As  entidades  interessadas  em  participar  do  conselho,
deverão apresentar junto Secretaria de Desporto e Cultura, sita
à Avenida Brasil Oeste número 792 fundos,  até as 19 horas do
dia  27  de   MAIO  de  2014,  a  seguinte  documentação  de
habilitação/credenciamento:
A) Prova  de  sua legal  constituição  (estatuto  e  registro  e/ou
contrato  social);  para  novas  entidades  interessadas  ou  as
antigas que reformaram estatutos no período de 2014/2016;
b) Certidões negativas de débitos junto ao Município de Passo
Fundo,  Receita Federal,  Exatoria  Estadual,  INSS e FGTS, e
certidão  negativa  de  débitos  junto  ao  cartório  de  protestos,
para todas interessadas; 
c) Relatório objetivo (em itens) de suas atividades desportivas,
com atuação direta no Município de Passo Fundo, nos últimos
3 anos, da entidade atual ou sua antecessora se for o caso de
transformação, para todas as interessadas;
d)  Ata  de  eleição  e   posse  da  atual  diretoria,  devidamente
legalizada e  deverão indicar também dois representantes da
entidade  interessada,  sendo  um como  titular  e  outro  como
suplente, para compor o conselho se por ventura for escolhida.
Leonardo Tamagnone - Coordenador De Desporto

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO
Aviso de Licitação

Modalidade:  TOMADA  DE  PREÇOS  nº  26/2014.  Tipo:
MENOR  PREÇO  "GLOBAL”.  Objeto:  Fornecimento  e
implantação  de  grupos  focais  veiculares,  grupos  focais  de
pedestre  e  módulos  de  led's,  em regime  de  empreitada  por
preço  global.  Abertura:  19/05/2014,  14h.  Edital:
Coordenadoria  de  Licitações  e  Contratos,  Rua  Dr.  João
Freitas, 75, Passo Fundo/RS ou no site: www.pmpf.rs.gov.br.

DECRETO Nº 54/2014
DECRETA GRATUIDADE NO TRANSPORTE COLETIVO
URBANO NO DIA 1º DE MAIO DE 2014.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PASSO FUNDO, no uso de
suas  atribuições  legais,  CONSIDERANDO que  o  dia  1º  de
maio é a data universal consagrada ao trabalhador, e nesse dia
ser oportuno ensejar à classe trabalhadora o direito ao lazer e a
integração da classe; DECRETA,
Art.  1º  -  Será  gratuito,  a  todos  os  usuários,  o  Transporte
Coletivo Urbano, no dia 1º de maio de 2014, tanto na frota da
CODEPAS  como  nas  Empresas  Concessionárias,  as  quais
atuarão nas linhas e com veículos previstos para dias feriados. 
Art. 2º - A operacionalização da gratuidade far-se-á de forma
adequada ao sistema de transportes, com as portas liberadas.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

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

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

