
CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA
EDITAL Nº03/2015

PRÊMIO FUNCULTURA DE PASSO FUNDO 2014.
O CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA, no uso das suas atribuições que
lhe confere o Edital nº 31/2014, de Premiação do FUNCULTURA do Município
de  Passo  Fundo,  conforme  avaliação  da  Comissão  Especial  de  Avaliação  e
Seleção,  nomeada  pela  Portaria  nº  1.648/2014,  DIVULGA  os  Projetos
Vencedores do Prêmio Funcultura 2014, os quais têm prazo de 1 (um) ano para
realização  integral  do  projeto,  a  contar  da  data  de  repasse  dos  valores
correspondentes; e CONVOCA os vencedores para o evento de entrega oficial
do Prêmio Funcultura, a realizar-se no dia 10 de fevereiro de 2015.
Área 1
Projeto: NOLEIS DAS RUAS - Junior Noleis de Carvalho Junior
Projeto:  CATEDRAL HISTÓRIA E TRADIÇÃO – Mitra  Arquidiocesana de
Passo Fundo
Área 2
Projeto: REDE DE MEMÓRIAS – Ironita Ademir Policarpo Machado
Projeto: MOMENTO PATRIMÔNIO – Taís Fernanda Rizzotto
Área 3
Projeto: TEATRO NOS BAIRROS – Grupo Timbre de Galo
Projeto: FAIXA DA CIDADANIA – Instituto Cultural Rotornelo
Área 4
Projeto: OFICINAS DE DANÇAS E CAPOEIRA – Baillar Centro de Danças
Projeto:  2015  MAIS  ARTE E  ALEGRIA NO LAR  DOS  IDOSOS NOSSA
SENHORA DA LUZ DE PASSO FUNDO – Francisca Veronese Kuhn
Passo Fundo, em 23 de janeiro de 2015.

PEDRO ALMEIDA
Presidente do Conselho Administrativo do FUNCULTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO
DECRETO Nº 013/2015

DISPÕE SOBRE A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA
DE GESTÃO, NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO PODER
EXECUTIVO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE PASSO FUNDO, no uso de suas atribuições
legais, nos termos do que dispõe o artigo 110, incisos VIII, IX, XIV e XV da Lei
Orgânica  do  Município,  e  CONSIDERANDO  a  necessidade  de  estabelecer
dentro  da  estrutura  administrativa  municipal,  condições  de  organização  e
funcionamento de possibilitem um funcionamento mais harmônico e dinâmico
dos órgãos municipais de governo, com vistas a possibilitar maior eficiência das
ações políticas de gestão; D E C R E T A:
Art. 1º – Fica instituída, no âmbito da estrutura administrativa da Administração
Direta do Poder Executivo Municipal,  a Secretaria Extraordinária  de Gestão,
com atribuições e competências estabelecidas na forma deste Decreto.
Art.  2º  -  O  órgão  administrativo  municipal  a  que  se  refere  o  art.  1º  deste
Decreto,  será  titulado  pelo  Secretário  Municipal  Extraordinário  de  Gestão,
designado pelo Prefeito Municipal dentre os ocupantes de cargos em comissão
ou de cargos efetivos que integram o quadro de servidores do Poder Executivo.
DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE GESTÃO
Art. 3º - A Secretaria Extraordinária de Gestão, órgão administrativo vinculado a
Secretaria de Gabinete, tem como finalidade integrar a ação governamental aos
interesses  da  comunidade,  auxiliando  na  implementação  das  políticas  de
governo e interagindo com as demais Secretarias Municipais.
Parágrafo único - São atribuições do Secretário Extraordinário de Gestão:
I -  organizar a  execução dos programas oficiais,  dos programas de governo,
acompanhar o seu desenvolvimento e a consecução dos seus objetivos;
II  –  viabilizar,  por  determinação  do  Prefeito,  a  implementação  das
macroatividades  onde  sejam necessários  os  esforços  das  demais  Secretarias
Municipais;
III  –  gerir,  por  determinação  do  Prefeito,  no  âmbito  do  Gabinete,  o
acompanhamento  das  atividades  técnicas  necessárias  a  implementação  das
propostas administrativas de governo;



IV – atuar, em conjunto com o Secretário de Gabinete, na agilização das rotinas
administrativas em que sejam necessárias a participação do Prefeito Municipal;
V – executar tarefas  delegadas pelo Prefeito  e que sejam necessárias  para  a
redução de prazos, ampliação da eficiência administrativa e aproximação dos
programas de governo com a comunidade.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 4º - Para o exercício das atribuições que lhe é conferida por este Decreto,
fica  o  Secretário  Municipal  Extraordinário  de  Gestão autorizado  a  requisitar
servidores  dos  órgãos  da  Administração  Direta  do  Poder  Executivo,  sem
prejuízo dos vencimentos ou salários e de todas as vantagens a que façam jus,
observada a legislação pertinente.
Art. 5º - Os meios administrativos e financeiros necessários à manutenção da
Secretaria Extraordinária de Gestão correrão à conta de dotações orçamentárias
da Secretaria de Gabinete.
Art. 6º - A Secretaria Municipal Extraordinária de Gestão instituída na forma
deste Decreto, terá sua atuação até 31 de dezembro de 2016. 
Art. 7º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
GABINETE  DO  PREFEITO,  Centro  Administrativo  Municipal  em  23  de
janeiro de 2015.

DECRETO Nº  014/2015
DISPÕE SOBRE A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA
DOS  ESPORTES,  NO  ÂMBITO  DA  ADMINISTRAÇÃO  DIRETA  DO
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE PASSO FUNDO, no uso de suas atribuições
legais, nos termos do que dispõe o artigo 110, incisos VIII, IX, XIV e XV da Lei
Orgânica  do  Município,  e  CONSIDERANDO  a  necessidade  de  estabelecer
dentro  da  estrutura  administrativa  municipal,  condições  de  organização  e
funcionamento de possibilitem um funcionamento mais harmônico e dinâmico
dos órgãos municipais de governo, com vistas a possibilitar maior eficiência das
ações políticas de gestão; D E C R E T A:
Art. 1º – Fica instituída, no âmbito da estrutura administrativa da Administração
Direta do Poder Executivo Municipal, a Secretaria Extraordinária dos Esportes,
com atribuições e competências estabelecidas na forma deste Decreto.
Art.  2º  -  O  órgão  administrativo  municipal  a  que  se  refere  o  art.  1º  deste
Decreto,  será titulado pelo Secretário Municipal Extraordinário dos Esportes,
designado pelo Prefeito Municipal dentre os ocupantes de cargos em comissão
ou de cargos efetivos que integram o quadro de servidores do Poder Executivo.
DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DOS ESPORTES
Art.  3º  -  A  Secretaria  Extraordinária  dos  Esportes,  órgão  administrativo
vinculado a Secretaria de Desporto e Cultura, tem como finalidade difundir e
promover a elevação dos padrões de eficiência no setor das práticas desportivas,
mantendo  e  coordenando  a  administração  dos  ginásios,  estádios  e  quadras
esportivas.
§ 1º – Para o exercício das suas competências administrativas e funcionais, a
Secretara  Extraordinária  dos  Esportes  será  composta  pela  Coordenadoria  de
Desporto  e  seus  respectivos  Núcleos,  na  forma,  condições  e  atribuições
estabelecidas  na  alínea  “c”,  do  inciso  V,  do  art.  20  da  Lei  Complementar
nº165/2006 e inciso III, do artigo 15 da Lei Municipal nº4.378/2007.
Art.  4º  -  O  Secretário  Extraordinário  dos  Esportes  terá  as  atribuições  de
administrar e coordenar a execução das atividades relacionadas às ações ligadas
às práticas desportivas promovidas pelo Município.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 5º - Para o exercício das atribuições que lhe é conferida por este Decreto,
fica o Secretário Municipal Extraordinário dos Esportes autorizado a requisitar
servidores  dos  órgãos  da  Administração  Direta  do  Poder  Executivo,  sem
prejuízo dos vencimentos ou salários e de todas as vantagens a que façam jus,
observada a legislação pertinente.
Art. 6º - Os meios administrativos e financeiros necessários à manutenção da
Secretaria  Extraordinária  dos  Esportes  correrão  à  conta  de  dotações
orçamentárias da Secretaria de Desporto e Cultura.
Art. 7º - A Secretaria Municipal Extraordinária dos Esportes instituída na forma
deste Decreto, terá sua atuação até 31 de dezembro de 2016. 



Art. 8º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
GABINETE  DO  PREFEITO,  Centro  Administrativo  Municipal  em  23  de
janeiro de 2015.

DECRETO Nº 015/2015
DISPÕE  SOBRE  A  INSTALAÇÃO  DO  ESCRITÓRIO  DE  INOVAÇÕES
URBANÍSTICAS,  NO  ÂMBITO  DA  ADMINISTRAÇÃO  DIRETA  DO
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE PASSO FUNDO, no uso de suas atribuições
legais, nos termos do que dispõe o artigo 110, incisos VIII, IX, XIV e XV da Lei
Orgânica  do  Município,  e  CONSIDERANDO  a  necessidade  de  estabelecer
dentro  da  estrutura  administrativa  municipal,  condições  de  organização  e
funcionamento de possibilitem um funcionamento mais harmônico e dinâmico
dos órgãos municipais de governo, com vistas a possibilitar maior eficiência das
ações  políticas  de  gestão;  CONSIDERANDO  a  necessidade  de  otimizar  as
ações relacionadas à implantação de políticas públicas voltadas à mobilidade e
ao  mobiliário  urbano,  através  de  um  órgão  administrativo  específico  e
exclusivo; D E C R E T A:
Art. 1º – Fica instituído, no âmbito da estrutura administrativa da Administração
Direta do Poder Executivo Municipal, o Escritório de Inovações Urbanísticas,
com atribuições e competências estabelecidas na forma deste Decreto.
Art.  2º  -  O  Escritório  de  Inovações  Urbanísticas  de  Passo  Fundo,  órgão
administrativo  vinculado  ao  Gabinete  do  Prefeito  terá  como  finalidade  a
execução de ações de curto prazo relacionadas ao mobiliário e a mobilidade
urbana,  de  forma  a  promover  a  integração,  inovação  e  sustentabilidade  da
cidade, competindo-lhe, em especial, as seguintes atribuições:
I - implantar de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento sustentável da
cidade;
II – valorizar e revitalizar os espaços públicos disponíveis à comunidade;
III – realizar estudos visando a implementação de ações e intervenções práticas
na cidade;
IV  –  analisar  e  apresentar  diagnósticos  visando  a  solução  de  problemas
relacionados ao mobiliário e a mobilidade urbana;
V –  implantação  de  ações  que  tenham por  objetivo  melhorar  e  organizar  a
paisagem e a estética urbana;
VI – promover ações voltadas à melhoria da comunicação visual da cidade. 
Art.  3º  -  O  Escritório  de  Inovações  Urbanísticas  de  Passo  Fundo  será
coordenado por ocupante de cargo em comissão ou de cargo efetivo integrante
do quadro de servidores do Poder Executivo, mediante designação do Prefeito
Municipal.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 4º - Para o exercício das atribuições que lhe é conferida por este Decreto,
fica  o coordenador do Escritório de Inovações Urbanísticas  de Passo Fundo
autorizado a requisitar servidores dos órgãos da Administração Direta do Poder
Executivo, sem prejuízo dos vencimentos ou salários e de todas as vantagens a
que façam jus, observada a legislação pertinente.
Art. 5º - Os meios administrativos e financeiros necessários à manutenção do
Escritório  de  Inovações  Urbanísticas  de  Passo  Fundo  correrão  à  conta  de
dotações orçamentárias da Secretaria de Gabinete.
Art.  6º  -  O  Escritório  de  Inovações  Urbanísticas  de  Passo  Fundo,  terá  sua
atuação até 31 de dezembro de 2016. 
Art. 7º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
GABINETE  DO  PREFEITO,  Centro  Administrativo  Municipal  em  23  de
janeiro de 2015.

JULIANO ROSO
Prefeito em Exercício

ELIANA FÁTIMA DE ZORZI
Secretária de Administração Substituta - Portaria nº 14/15
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