
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO

Aviso
Modalidade:  CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 03/2016.  Objeto: Credenciar
instituições  públicas  ou  privadas,  de  ensino  ou  saúde,  para  elaboração  do
Contrato Organizativo de Ação Pública Ensino-Saúde (COAPES).  Abertura:
07/03/2017,  14h.  Modalidade:  PREGÃO  ELETRÔNICO  nº  004/2017.
Objeto:  Aquisição  de  materiais  de  proteção  e  segurança. Abertura:
18/01/2017,  14h.   PREGÃO  ELETRÔNICO  nº  005/2017.  Objeto:
Aquisição de materiais e equipamentos de proteção individual – Bombeiros.
Abertura: 19/01/2017, 14h.  PREGÃO ELETRÔNICO nº 006/2017. Objeto:
Contratação  de  empresa  especializada  para  fornecimento  e  instalação  de
divisórias. Abertura: 13/01/2017, 14h. Editais: Coordenadoria de Licitações e
Contratos,  Rua   Dr.  João  Freitas,  nº  75,  Centro,  Passo  Fundo/RS ou    sites:
www.  portal  decompras  publicas  .com.br e www.pmpf.rs.gov.br.

DECRETO Nº 128/2016
EXTINGUE  AS  SECRETARIAS  EXTRAORDINÁRIAS  DE  PROJETOS
ESPECIAIS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GESTÃO,  INSTITUÍDAS
PELOS  DECRETOS  N.ºS  111/2014  E  13/2015,  RESPECTIVAMENTE,
BEM COMO O ESCRITÓRIO DE INOVAÇÕES URBANÍSTICAS.
O PREFEITO 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  reformulação  na  estrutura
administrativa do Poder Executivo;
CONSIDERANDO que a reforma na estrutura tem como finalidade otimizar e
modernizar as ações de governo;

DECRETA:
Art.1º Ficam extintas as Secretarias Extraordinárias de Projetos Especiais e
Captação de Recursos  e Gestão, criadas pelo Decreto n.º 111/2014 e 13/2015,
respectivamente.
Art.2º Fica extinto o Escritório de Inovações Urbanísticas criado pelo  Decreto
n.º 15/2015.
Art.3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, surtindo seus
efeitos a contar de 1º de janeiro de 2017.
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DECRETO Nº 129/2016
DISPÕE  SOBRE  A  INSTALAÇÃO  DA  SECRETARIA
EXTRAORDINÁRIA  DE COMUNICAÇÃO  SOCIAL,  NO ÂMBITO  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 dotar a Administração Municipal de um 
órgão de comunicação social com posição hierárquica competível com as suas
atribuições, responsabilidades e competências dentro da estrutura 
administrativa;

D E C R E T A:
Art. 1º – Fica instituída, no âmbito da estrutura administrativa  do Poder 
Executivo Municipal, a Secretaria Extraordinária de Comunicação Social, 
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
Comunicação Social designado pelo Prefeito dentre os ocupantes de cargos
em comissão ou de cargos efetivos que integram o quadro de servidores do
Poder Executivo.
§ 1º - O exercício da função de Secretário Municipal Extraordinário não será
remunerada. 
§ 2º - O Secretário Extraordinário de Comunicação Social terá as atribuições
de administrar e coordenar a execução das atividades relacionadas às ações
ligadas às atribuições da Secretaria. 
DA  SECRETARIA  EXTRAORDINÁRIA  DE  COMUNICAÇÃO
SOCIAL
Art. 3º - Para o exercício das suas competências administrativas e funcionais,
a  Secretara  Extraordinária  de  Comunicação  Social  será  composta  pelo
Departamento de Comunicação Social e suas respectiva Coordenadorias, na
forma,  condições  e  atribuições  estabelecidas  na  Lei  Complementar  nº
165/2006 e Lei Municipal nº 4.378/2007. 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 4º - Para o exercício das atribuições que lhe é conferida por este Decreto, 
fica o Secretário Municipal Extraordinário de Comunicação Social 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 Comunicação Social correrão à conta de dotações
orçamentárias da Secretaria de Gabinete.
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Art. 6º - Secretaria Extraordinária de Comunicação Social instituída na forma 
deste Decreto, terá sua atuação até 31 de dezembro de 2020. 
Art. 7º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo 
seus efeitos a contar de 1º de janeiro de 2017.

DECRETO Nº 130/2016
DISPÕE  SOBRE  A  INSTALAÇÃO  DA  SECRETARIA
EXTRAORDINÁRIA  DE  TRANSPARÊNCIA  E  RELAÇÕES
INSTITUCIONAIS, NO ÂMBITO 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,  um  órgão  destinado  promover  as  relações
institucionais  do Poder  Executivo  com a Câmara  de Vereadores  e  com as
instituições da sociedade civil organizadas;
CONSIDERANDO  a  necessidade  de  intensificar  e  aprimorar,  a  partir  de
novas ferramentas, a transparência na Administração Pública Municipal;

D E C R E T A:
Art.  1º  –  Fica instituída,  no âmbito  da estrutura  administrativa   do Poder
Executivo Municipal, a Secretaria Extraordinária de Transparência e Relações
Institucionais, com atribuições e competências estabelecidas na forma deste
Decreto.
Art. 2º – A função de Secretário Municipal Extraordinário de Transparência e
Relações Institucionais, será titulado pelo Ouvidor Geral do Município.
§ 1º - O exercício da função de Secretário Municipal Extraordinário não será
remunerada. 
§ 2º - O Secretário Extraordinário de Transparência e Relações Institucionais
terá  as  atribuições  de  administrar  e  coordenar  a  execução  das  atividades
relacionadas às ações ligadas às atribuições da Secretaria. 
DA  SECRETARIA  EXTRAORDINÁRIA  DE  TRANSPARÊNCIA  E
RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 
Art.  3º  -  A  Secretaria  Extraordinária  de  Transparência  e  Relações
Institucionais, órgão administrativo vinculado a Secretaria de Gabinete, tem
como  finalidade  intensificar  e  aprimorar,  a  partir  de  novas  ferramentas,  a
transparência na Administração Pública Municipal, bem como, promover as
relações institucionais do Poder Executivo  com a Câmara de Vereadores e
com  as  instituições  da  sociedade  civil  organizadas,  competindo-lhe  em
especial, as seguintes atribuições:
I  -  sugerir  ao  Poder  Público  a  implementação  de  políticas  públicas  de
transparência  e  de  fomento  ao  controle  social,  bem  como  de  combate  à
corrupção no Município;
II - zelar pelo acesso dos cidadãos a dados e informações de interesse coletivo
ou  geral,  informando  as  autoridades  responsáveis  sobre  eventuais
descumprimentos desse direito fundamental;
III  -  propor  ferramentas  e  mecanismos  que  aprimorem  os  processos  de
controle social das políticas públicas;
IV - informar o Poder Público sobre eventuais descumprimentos de regras de
transparência  e  de  funcionamento  dos  espaços  e  mecanismos  de  controle
social no Município;
V - atuar como instância de articulação e mobilização da sociedade civil para
o  controle  social  das  políticas  públicas,  em  especial  no  que  se  refere  às
políticas  de  transparência,  acesso  à  informação  e  combate  à  corrupção  no
Município;
VI -  monitorar o cumprimento da legislação pertinente à transparência e ao
controle social no âmbito municipal;
VII  -  indicar  ao  Poder  Público  formatos  e  tecnologias  adequadas  à
disponibilização de dados e informações, de acordo com padrões abertos;



VIII -  promover  a  relação  institucional  do  Executivo  Municipal  com  o
Legislativo,  Judiciário, Ministério Público e Tribunal de Contas,  e também
com as entidades da sociedade civil organizada;
IX -  efetuar  contatos institucionais regulares com Secretarias,  Autarquias e
demais  órgãos  públicos  do  Município  no  sentido  de  buscar  e  levar
informações; 
X  -  manter  aberto  o  canal  de  comunicação,  entre  a  comunidade  e  a
Administração Municipal,  orientando e dando o correto encaminhamento a
todos  que  buscam  auxílio  ou  solução  a  demandas  pelo  poder  público
municipal.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 4º - Para o exercício das atribuições que lhe é conferida por este Decreto,
fica  o  Secretário  Municipal  Extraordinário  de  Transparência  e  Relações
Institucionais 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 Transparência e Relações Institucionais correrão
à conta de dotações orçamentárias da Secretaria de Gabinete.
Art. 6º -  A Secretaria Municipal Extraordinária de Transparência e Relações
Institucionais  instituída na forma deste Decreto,  terá sua atuação até 31 de
dezembro de 2020. 
Art. 7º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

DECRETO Nº 131/2016
DISPÕE  SOBRE  A  INSTALAÇÃO  DA  SECRETARIA
EXTRAORDINÁRIA  DE  INOVAÇÃO  E  CAPTAÇÃO  DE  RECURSOS,
NO  ÂMBITO  DO  PODER EXECUTIVO  MUNICIPAL  E  DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO 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 que umas diretrizes gerais estabelecida pelo Estatuto das
cidades  é  a  garantia  do  direito  a  cidades  sustentáveis,  entendido  como  o
direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental,  à infraestrutura
urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as
presentes e futuras gerações; 
CONSIDERANDO  a  necessidade  de  promoção  da  inovação  para  o
desenvolvimento do Município  sempre preservando o interesse público;
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;
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;
DECRETA:
Art.  1º  Fica  instituída,  no  âmbito  da  estrutura  administrativa  do  Poder
Executivo Municipal, a Secretaria Extraordinária de Inovação e Captação de
Recursos,  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 Inovação e
Captação de Recursos, designado pelo Prefeito dentre os ocupantes de cargos
em comissão ou de cargos efetivos que integram o quadro de servidores do
Poder Executivo.
Parágrafo  único.  O  exercício  da  função  de  Secretário  Municipal
Extraordinário não será remunerada. 
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Art.3º A Secretaria Extraordinária de Inovação e Captação de Recursos, órgão
administrativo vinculado a Secretaria de Planejamento, tem como finalidade a
promoção  de  ações  voltadas  a  modernização  da  cidade  com  inovações  e
intervenções urbanísticas, a execução de ações de curto prazos relacionados
ao mobiliário  e  a mobilidade urbana,  de forma a promover  a integração e
sustentabilidade da cidade, bem como  planejar e coordenar a elaboração de
projetos  especiais  e  de  captação  de  recursos  externos  às  finanças  do
Município,  com  vistas  ao  desenvolvimento  e  implementação  de  políticas
públicas  e  projetos  prioritários,  cuja  execução  envolva  investimentos
elevados.
Art.4º São atribuições do Secretário Extraordinário de Inovação e Captação de
Recursos:
I -coordenar a formulação e o controle da execução das políticas, programas e
ações  voltadas  ao  desenvolvimento  modernização  e  sustentabilidade  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.
VII -  coordenar e articular com a Secretaria de Planejamento a captação de
recursos  públicos  e  privados,  visando  à  execução  do  Programa  de
Desenvolvimento  Social  do  município,  bem  como  de  outros  programas  e
projetos de alcance social que vierem a ser criados;
VIII  -  gestionar  junto  a  organismos  internacionais,  organizações  não-
governamentais  nacionais  e  internacionais  e  a  órgãos  e  entidades federais,
estaduais e municipais, visando captar recursos financeiros e orçamentários
para  efetivação  de  projetos  voltados  à  promoção  e  realização  de  políticas
públicas de governo voltadas à melhoria de qualidade de vida da população;
IX - coordenar as ações institucionais com todas as Secretarias Municipais
envolvidas  com  captação  de  recursos  para  a  realização  de  programas  e
projetos de alcance social;
X  -  assegurar  a  transparência  e  o  controle  social  dos  recursos  captados
destinados à execução dos programas e projetos sociais;
XI - articular a captação de recursos financeiros privados para apoio a eventos
que tenha o apoio e participação do Município;
XII - fazer a prestação de contas dos recursos financeiros captados; e
XIII- realizar demais atividades relacionadas à sua Secretaria Extraordinária.
Art. 5º Para o exercício das atribuições que lhe é conferida por este Decreto,
fica  o  Secretário  Extraordinário  de  Inovação  e  Captação  de  Recursos
autorizado  a  requisitar  servidores  dos  órgãos   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,  ora  instalada,  correrão  à  conta  de  dotações  orçamentárias  da
Secretaria de Planejamento.
Art.  7ºA  Secretaria  Extraordinária  de  Inovação  e   Captação  de  Recursos
instituídas na forma deste Decreto, terá sua atuação até 31 de dezembro de
2020.
Art. 8º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, surtindo seus
efeitos a contar de 1º de Janeiro de 2017.



DECRETO Nº 132/2016
PRORROGA A VIGÊNCIA DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE
ESPORTES, INSTALADA PELO DECRETO N.º14/2015.
O PREFEITO 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, que o prazo de atuação da Secretaria Extraordinária dos
Esportes encerra-se no dia 31 de dezembro de 2016;
CONSIDERANDO, que a atuação da secretaria está atingindo seus objetivos
de forma a ser necessária a sua continuidade;

DECRETA:
Art.1º  O artigo 7º  do Decreto n.º  14/2015 passa a vigorar  com a seguinte
redação:
Art.7º A Secretaria Municipal Extraordinária dos Esportes instituída na forma
deste Decreto, terá sua atuação até 31 de dezembro de 2020.
Art.2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, surtindo seus
efeitos a contar de 1º de janeiro 2017.

LUCIANO PALMA DE AZEVEDO - Prefeito Municipal
MARLISE LAMAISON SOARES - Secretária de Administração
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	DECRETO Nº 130/2016
	DISPÕE SOBRE A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE TRANSPARÊNCIA E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, NO ÂMBITO 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, um órgão destinado promover as relações institucionais do Poder Executivo com a Câmara de Vereadores e com as instituições da sociedade civil organizadas;
	CONSIDERANDO a necessidade de intensificar e aprimorar, a partir de novas ferramentas, a transparência na Administração Pública Municipal;
	D E C R E T A:
	Art. 1º – Fica instituída, no âmbito da estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal, a Secretaria Extraordinária de Transparência e Relações Institucionais, com atribuições e competências estabelecidas na forma deste Decreto.
	Art. 2º – A função de Secretário Municipal Extraordinário de Transparência e Relações Institucionais, será titulado pelo Ouvidor Geral do Município.
	§ 1º - O exercício da função de Secretário Municipal Extraordinário não será remunerada.
	§ 2º - O Secretário Extraordinário de Transparência e Relações Institucionais terá as atribuições de administrar e coordenar a execução das atividades relacionadas às ações ligadas às atribuições da Secretaria.
	DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE TRANSPARÊNCIA E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
	Art. 3º - A Secretaria Extraordinária de Transparência e Relações Institucionais, órgão administrativo vinculado a Secretaria de Gabinete, tem como finalidade intensificar e aprimorar, a partir de novas ferramentas, a transparência na Administração Pública Municipal, bem como, promover as relações institucionais do Poder Executivo com a Câmara de Vereadores e com as instituições da sociedade civil organizadas, competindo-lhe em especial, as seguintes atribuições:
	I - sugerir ao Poder Público a implementação de políticas públicas de transparência e de fomento ao controle social, bem como de combate à corrupção no Município;
	II - zelar pelo acesso dos cidadãos a dados e informações de interesse coletivo ou geral, informando as autoridades responsáveis sobre eventuais descumprimentos desse direito fundamental;
	III - propor ferramentas e mecanismos que aprimorem os processos de controle social das políticas públicas;
	IV - informar o Poder Público sobre eventuais descumprimentos de regras de transparência e de funcionamento dos espaços e mecanismos de controle social no Município;
	V - atuar como instância de articulação e mobilização da sociedade civil para o controle social das políticas públicas, em especial no que se refere às políticas de transparência, acesso à informação e combate à corrupção no Município;
	VI - monitorar o cumprimento da legislação pertinente à transparência e ao controle social no âmbito municipal;
	VII - indicar ao Poder Público formatos e tecnologias adequadas à disponibilização de dados e informações, de acordo com padrões abertos;
	VIII - promover a relação institucional do Executivo Municipal com o Legislativo, Judiciário, Ministério Público e Tribunal de Contas, e também com as entidades da sociedade civil organizada;
	IX - efetuar contatos institucionais regulares com Secretarias, Autarquias e demais órgãos públicos do Município no sentido de buscar e levar informações;
	X - manter aberto o canal de comunicação, entre a comunidade e a Administração Municipal, orientando e dando o correto encaminhamento a todos que buscam auxílio ou solução a demandas pelo poder público municipal.
	DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
	Art. 4º - Para o exercício das atribuições que lhe é conferida por este Decreto, fica o Secretário Municipal Extraordinário de Transparência e Relações Institucionais 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 Transparência e Relações Institucionais correrão à conta de dotações orçamentárias da Secretaria de Gabinete.
	Art. 6º - A Secretaria Municipal Extraordinária de Transparência e Relações Institucionais instituída na forma deste Decreto, terá sua atuação até 31 de dezembro de 2020.
	Art. 7º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
	DECRETO Nº 131/2016
	DISPÕE SOBRE A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE INOVAÇÃO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
	O PREFEITO 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 que umas diretrizes gerais estabelecida pelo Estatuto das cidades é a garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações;
	CONSIDERANDO a necessidade de promoção da inovação para o desenvolvimento do Município sempre preservando o interesse público;
	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;
	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;
	DECRETA:
	Art. 1º Fica instituída, no âmbito da estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal, a Secretaria Extraordinária de Inovação e Captação de Recursos, 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 Inovação e Captação de Recursos, designado pelo Prefeito dentre os ocupantes de cargos em comissão ou de cargos efetivos que integram o quadro de servidores do Poder Executivo.
	Parágrafo único. O exercício da função de Secretário Municipal Extraordinário não será remunerada.
	Art.3º A Secretaria Extraordinária de Inovação e Captação de Recursos, órgão administrativo vinculado a Secretaria de Planejamento, tem como finalidade a promoção de ações voltadas a modernização da cidade com inovações e intervenções urbanísticas, a execução de ações de curto prazos relacionados ao mobiliário e a mobilidade urbana, de forma a promover a integração e sustentabilidade da cidade, bem como planejar e coordenar a elaboração de projetos especiais e de captação de recursos externos às finanças do Município, com vistas ao desenvolvimento e implementação de políticas públicas e projetos prioritários, cuja execução envolva investimentos elevados.
	Art.4º São atribuições do Secretário Extraordinário de Inovação e Captação de Recursos:
	I -coordenar a formulação e o controle da execução das políticas, programas e ações voltadas ao desenvolvimento modernização e sustentabilidade 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.
	VII - coordenar e articular com a Secretaria de Planejamento a captação de recursos públicos e privados, visando à execução do Programa de Desenvolvimento Social do município, bem como de outros programas e projetos de alcance social que vierem a ser criados;
	VIII - gestionar junto a organismos internacionais, organizações não-governamentais nacionais e internacionais e a órgãos e entidades federais, estaduais e municipais, visando captar recursos financeiros e orçamentários para efetivação de projetos voltados à promoção e realização de políticas públicas de governo voltadas à melhoria de qualidade de vida da população;
	IX - coordenar as ações institucionais com todas as Secretarias Municipais envolvidas com captação de recursos para a realização de programas e projetos de alcance social;
	X - assegurar a transparência e o controle social dos recursos captados destinados à execução dos programas e projetos sociais;
	XI - articular a captação de recursos financeiros privados para apoio a eventos que tenha o apoio e participação do Município;
	XII - fazer a prestação de contas dos recursos financeiros captados; e
	XIII- realizar demais atividades relacionadas à sua Secretaria Extraordinária.
	Art. 5º Para o exercício das atribuições que lhe é conferida por este Decreto, fica o Secretário Extraordinário de Inovação e Captação de Recursos autorizado a requisitar servidores dos órgãos 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, ora instalada, correrão à conta de dotações orçamentárias da Secretaria de Planejamento.
	Art. 7ºA Secretaria Extraordinária de Inovação e Captação de Recursos instituídas na forma deste Decreto, terá sua atuação até 31 de dezembro de 2020.
	Art. 8º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a contar de 1º de Janeiro de 2017.
	DECRETO Nº 132/2016
	PRORROGA A VIGÊNCIA DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE ESPORTES, INSTALADA PELO DECRETO N.º14/2015.
	O PREFEITO 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, que o prazo de atuação da Secretaria Extraordinária dos Esportes encerra-se no dia 31 de dezembro de 2016;
	CONSIDERANDO, que a atuação da secretaria está atingindo seus objetivos de forma a ser necessária a sua continuidade;
	DECRETA:
	Art.1º O artigo 7º do Decreto n.º 14/2015 passa a vigorar com a seguinte redação:
	Art.7º A Secretaria Municipal Extraordinária dos Esportes instituída na forma deste Decreto, terá sua atuação até 31 de dezembro de 2020.
	Art.2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a contar de 1º de janeiro 2017.
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