
Aviso de Licitação
Modalidade:  PREGÃO  ELETRÔNICO  nº  050/2019.  Aquisição  de  troféus  e  medalhas.

Abertura:  19.06.2019 às  14  horas.  PREGÃO ELETRÔNICO nº  053/2019.
Contratação  de  empresa  especializada  para  prestação  de  serviços  de
montagem  e  desmontagem  de  estruturas  de  arquibancadas,  toldos,  tendas,
palcos e  grades de contenção.  Abertura:  17.06.2019 às  14 horas.  O Edital
encontra-se  disponível  nos  sites  www.portaldecompraspublicas.com.br  e
www.pmpf.rs.gov.br.

LEI N° 5.413 DE 28 DE MAIO DE 2019.
(Do Vereador Leandro Kurtz  Rosso)

INCLUI NO CALENDÁRIO OFICIAL DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE PASSO
FUNDO, A CANTATA NATALINA DA COMUNIDADE DE SÃO

ROQUE.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PASSO FUNDO, no uso de suas atribuições legais,  na

forma do artigo 88 da Lei Orgânica do Município, faz saber que o Legislativo
aprovou e ele promulga a seguinte Lei:

Art.  1º  Fica incluída no calendário oficial  de eventos  do Município de Passo Fundo,  a
Cantata Natalina da Comunidade de São Roque como espetáculo cultural

natalino.
Parágrafo  único.  A  Cantata  Natalina  da  Comunidade  de  São  Roque  será  realizada,

anualmente, durante o mês de dezembro.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

DECRETO Nº 51/2019
CRIA, NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO PODER EXECUTIVO

MUNICIPAL, A PRISMA: ESTAÇÃO CULTURAL DA GARE,
CONFORME ESPECIFICA.

Art.  1º  -  Fica criada,  no âmbito da estrutura administrativa da Administrativa Direta do
Poder  Executivo  Municipal,  a  PRISMA: Estação Cultural  da Gare,  espaço
cultural  e  tecnológico,  localizada  no  Parque  da  Gare,  com  atribuições  e
competências estabelecidas na forma deste Decreto.

Art. 2º - A PRISMA órgão administrativo vinculado à Secretaria de Educação, tem como
finalidade promover o diálogo entre as distintas áreas do conhecimento, na
perspectiva  da  interdisciplinaridade,  ludicidade  e  do  entretenimento,
desenvolvendo um conceito amplo de cultura digital sustentado pelo trinômio
educação-cultura-tecnologia. 

Art. 3º - A PRISMA tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento de competências
necessárias  para  a  vivência  de  crianças,  jovens  e  adultos  no  mundo
contemporâneo que se modifica permanentemente em função do surgimento
de tecnologias  inovadoras,  por intermédio do uso de linguagens,  materiais,
produtos, equipamentos de diferentes naturezas, com ênfase nas tecnologias
digitais, alavancando suas condições sociais, educacionais e culturais.

Art. 4º - Fica criada a função pública de Curadora da PRISMA: Estação Cultural da Gare,
que  possui  natureza  de  agente  honorífico,  sem  remuneração,  de  caráter
transitório,  lotada  junto  à  Secretaria  de  Gabinete,  com  as  seguintes
atribuições:

I  –  responsabilizar  pela  concepção  de  conceito,  criação  e  organização  de  serviços  e
subprojetos e supervisão das atividades desenvolvidas no âmbito do espaço
PRISMA.

Parágrafo  único.  A  atuação  da  curadoria,  criada  neste  artigo,  deverá  observar  os
regulamentos expedidos pela administração geral do Parque da Gare. 

Art.  5º -  Os meios administrativos e financeiros  necessários à manutenção da PRISMA:
Estação  Cultural  da  Gare  correrão  à  conta  de  dotações  orçamentárias  da
Secretaria de Educação.

Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 7º - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

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