
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO
Aviso de Retificação 

O Prefeito Municipal de Passo Fundo, de acordo com a legislação vigente, torna
público que RETIFICA o Pregão Eletrônico nº 025/2015. A data de abertura das
propostas fica prorrogada para o dia 27 de abril de 2015 as 14 horas O Edital
retificado  encontra-se  disponível  nos  sites  www.cidadecompras.com.br  e
www.pmpf.rs.gov.br.

DECRETOS
26 -  Abre  crédito  adicional  suplementar  no  orçamento  do  município  para  o
corrente exercício no montante de R$ 226.000,00 (Duzentos e Vinte e Seis Mil
Reais).
27  -  Abre  crédito  adicional  suplementar  no  orçamento  do  município  para  o
corrente exercício no montante de R$ 4.262.362,00 (quatro milhões e duzentos e
sessenta e dois mil, trezentos e sessenta e dois reais).
28 – Abre crédito adicional  suplementar  no orçamento  do município  para  o
corrente  exercício  no  montante  de  R$  4.456.802,00  (quatro  milhões  e
quatrocentos e cinquenta e seis mil, oitocentos e dois reais).
29  -  Abre  crédito  adicional  suplementar  no  orçamento  do  município  para  o
corrente  exercício  no  montante  de  R$ 380.320,00  (Trezentos  e  Oitenta  Mil,
Trezentos e Vinte Reais).
31  -  Abre  crédito  adicional  suplementar  no  orçamento  do  município  para  o
corrente exercício no montante de R$ 2.999,00 (dois mil, novecentos e noventa
e nove reais).

DECRETO Nº 33/2015
INSTITUI  O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA E CRIA O GRUPO DE
TRABALHO INTERSETORIAL MUNICIPAL GTI –M.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PASSO FUNDO, no uso de suas atribuições
legais, de acordo com o disposto no inciso VIII do art. 110 da Lei Orgânica do
Município, e  CONSIDERANDO que o Município de Passo Fundo aderiu ao
Programa Saúde na Escola - PSE, instituído pelo Decreto Federal n.º 6.286,  de
05  de  dezembro  de  2007,  que  estabelece  uma política  intersetorial  entre  os
Ministérios  da  Saúde  e  da  Educação  na  perspectiva  da  atenção  integral,  de
prevenção, promoção e atenção à saúde de crianças, adolescentes e jovens do
ensino público;  CONSIDERANDO o disposto na Portaria  Interministerial  nº
1.413,  de  10  de  julho  de  2013,  que  estabelece  os  critérios  de  adesão  ao
Programa Saúde na Escola – PSE; CONSIDERANDO a necessidade de instituir
e normatizar o funcionamento do Grupo de Trabalho Intersetorial Municipal –
GTI-M, do referido programa; DECRETA:
Art.1º Fica instituído o Programa de Saúde na Escola – PSE, através do Grupo
de Trabalho Intersetorial Municipal, GTI-M, que tem por finalidade construir
ações integrais de educação e saúde nas escolas.
Art. 2º O Grupo de Trabalho Intersetorial Municipal - GTI-M será composto por
representantes dos seguintes órgãos e entidades:
I – Secretaria Municipal da Saúde;
II - Secretaria Municipal da Educação;
III – Equipes de Saúde da Família pertencentes ao território atendido pelo PSE;
IV - Escolas pertencentes ao território atendido pelo PSE;
V - Comunidade residente no território atendido pelo PSE; 
VI – Instituições de Ensino Superior ou entidade com ação educacional ou de
saúde na área atendida pelo PSE.
§ 1º São membros natos os (as) Secretários (as) Municipais da Secretaria da
Saúde e da Secretaria da Educação.
§ 2º Os representantes serão indicados pelos órgãos e entidades representadas e
nomeados por ato do Chefe do Poder Executivo.
§ 3º O mandato para o GTI-M será de dois anos, podendo ser prorrogado por
igual período.
§  4º.  Os  membros  do  GTI-M  não  serão  remunerados,  sendo  sua  atuação
entendida como função pública de relevância social.
§ 5º Serão automaticamente excluídos do GTI-M os representantes, titulares ou
suplentes, que não registrarem sua presença ou não justificarem sua ausência
por  três  reuniões  consecutivas,  devendo  as  instituições  ou  entidades  indicar
novos representantes.

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


§ 6º Poderão participar das reuniões,  a convite  do GTI-M, representantes de
órgãos ou entidades que tenham em suas atividades envolvimento com temas a
serem debatidos e deliberados.
Art. 3º São atribuições do GTI-M:
I - apoiar a implementação dos princípios e diretrizes do PSE no planejamento,
monitoramento, execução, avaliação e gestão dos recursos financeiros;
II - articular a inclusão dos temas relacionados às ações do PSE nos projetos
políticos pedagógicos das escolas;
III - definir as escolas públicas federais, estaduais, em articulação com o Estado,
e municipais a serem atendidas no âmbito do PSE, considerando-se as áreas de
vulnerabilidade social,  os  territórios  de abrangência  das  Equipes de Atenção
Básica e os critérios indicados pelo Governo Federal;
IV -  possibilitar  a  integração  e  planejamento  conjunto  entre  as  Equipes das
Escolas e as Equipes de Atenção Básica;
V - subsidiar o processo de assinatura do Termo de Compromisso de  adesão ao
PSE;
VI - participar do planejamento integrado de educação permanente e formação
continuada e viabilizar sua execução;
VII  -  apoiar,  qualificar  e  garantir  o  preenchimento  do  Sistema  de
Monitoramento e Avaliação do PSE;
VIII - propor estratégias específicas de cooperação entre Estados e Municípios
para a implementação e gestão do cuidado em saúde dos educandos no âmbito
municipal; e
IX - garantir que os materiais do PSE, enviados pelo Ministério da Educação,
sejam  entregues  e  utilizados  de  forma  adequada  pelas  Equipes  de  Atenção
Básica e Equipes das Escolas.
Art. 4º O coordenador do GTI-M será eleito dentre os membros deste colegiado,
sendo de sua competência:
I – convocar e presidir as reuniões, com direito a voto, inclusive o de qualidade;
II – representar o GTI-M junto aos órgãos da Instituição;
III – encaminhar as deliberações do GTI-M;
IV – designar relator ou comissão para estudo de matéria a ser decidida pelo
GTI-M;
V – designar um representante do GTI-M para secretariar as reuniões;
VI – promover a integração entre as ações do programa Saúde na Escola no
âmbito municipal;
VII – coordenar a integração do GTI-M com os setores da saúde e da educação
competentes, escolas que fizerem adesão ao programa e respectivos serviços de
saúde e demais instituições envolvidas.
Art.  5º  O GTI-M reunir-se-á,  ordinariamente,  por convocação mensal de seu
coordenador, ou extraordinariamente, sempre que convocado pelo coordenador
ou pela maioria de seus membros.
Art. 6º As deliberações do GTI-M serão aprovadas por maioria simples de votos.
Art 7º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

DECRETO Nº 39/2015
ESTABELECE  O  VALOR  DA  TARIFA  DO  TRANSPORTE  COLETIVO
URBANO.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PASSO FUNDO, no uso de suas atribuições
legais,  à  vista  do  processo  administrativo  número  2015/6082;
CONSIDERANDO os aumentos dos Insumos que compõem o custo da tarifa
nos  anos  de  2013  e  2014;  CONSIDERANDO  a  manifestação  do  Conselho
Municipal  de  Transporte;  CONSIDERANDO,  a  necessidade  de  que  se
estabeleça  tempo  razoável  para  organização  do  sistema  e  conhecimento  dos
usuários; CONSIDERANDO, ainda, que nos decretos anteriores que versavam
sobre essa matéria, sempre foi observado o interstício de 48 (quarenta e oito)
horas; DECRETA:
Art. 1º - Fica reajustado para R$ 2,85 (dois reais e oitenta e cinco centavos) o
valor da tarifa do serviço público de transporte coletivo urbano, efetuados pela
CODEPAS – Companhia de Desenvolvimento de Passo Fundo e pelas Empresas
Concessionárias de Transporte Coletivo Urbano.



Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, esse Decreto entrará em vigor a
partir de 16 de abril de 2015.

PORTARIAS
496  -  CONVOCAR  os  servidores  abaixo  relacionados  para  realização  da
inspeção de saúde pela Junta Médica Oficial deste Município, no dia 30 de abril
de  2015,  às  08h,  sendo que  o  atendimento  será  por  ordem de  chegada,  no
Núcleo de Biometria,  Av.  Brasil,  n°.  13,  Centro,  Passo Fundo-RS,  Fone:  54
3313-7525.
Nº NOME MAT. SECRETARIA/CARGO
1 MARIA LURDES SCORSATO 21694 SME/PROFESSORA
2 LUIS CESAR DA SILVA 27337 SEMCAS/MOTORISTA
3 TARCÍSIO WILIBALDO HENTGES 27167SME/PROFESSOR
4 JANAÍNA DE FREITAS 27175 SEF/AGENTE FISCAL
5 EVANIR DA SILVA DOS SANTOS 21841 SMS/SERVENTE
Os servidores  indicados  acima deverão comparecer  munidos  de  exames  que
atestem, respectivamente, o atual estado de saúde.

LUCIANO PALMA DE AZEVEDO - Prefeito Municipal
MARLISE LAMAISON SOARES - Secretária de Administração
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