
Aviso de Licitação
Modalidade:PREGÃO  ELETRÔNICO  nº  041/2018.  Aquisição  de  tinta,
materiais  para  pintura  e  ferramentas.  Abertura:  05.06.2018  às  14  horas.  O
Edital encontra-se disponível nos sites www.portaldecompraspublicas.com.br e
www.pmpf.rs.gov.br.

EDITAL N° 29/2018
EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA

PLENÁRIA GERAL - COMTUR
O PREFEITO MUNICIPAL DE PASSO FUNDO, no uso de suas atribuições
legais  previstas  no  artigo  110  da  Lei  Orgânica,  representando  neste  ato  o
Conselho  Municipal  de  Turismo  –  COMTUR,  conforme  atribuições  legais
conferidas pela Lei Municipal nº 4.585, 14 de agosto de 2009, CONVOCA a
todos  os  interessados  para  participarem  da  Assembleia  Geral  Ordinária  da
Plenária Geral, a realizar-se no dia 20 de junho de 2018, na sala de reuniões da
Coordenadoria  dos  Conselhos  Municipais,  situada  à  Rua  Morom,  nº  2.968,
Bairro Boqueirão, Ed. Becker, com início às 14h em primeira convocação, e, às
14h e 15min em segunda convocação, com a seguinte pauta:
I – Eleição e posse dos membros da Plenária Geral do COMTUR – Biênio
2018/2020; e,
II – Eleição e posse dos membros do Núcleo Gestor do COMTUR – Biênio
2018/2020.
De acordo com a Lei Municipal nº 4.585/2009, seu artigo 4º, §2º, as entidades e
as  organizações  não  governamentais  que  puderem indicar  representantes  ao
Conselho Municipal de Turismo, deverão estar legalmente constituídas, quites
com as suas obrigações fiscais  e financeiras,  além de comprovarem atuação
direta no Município no segmento do Turismo há, no mínimo, 3 (três) anos, para
tanto devendo entregar  a documentação pertinente às referidas  exigências,  e
mais a cópia do estatuto social, do CNPJ, da ata de posse da atual gestão e das
Certidões  Negativas  de  débitos  municipal,  estadual  e  federal,  ambas  as
documentações deverão  ser  entregues  na ocasião do CREDENCIAMENTO,
que deverá ocorrer até o dia 15 de junho do corrente ano, às 17:00h, na sede da
PassoTur, sito à Avenida Brasil Oeste, nº 792, Centro, telefone: 3045-1415.   
A eleição dos membros representantes de entidades não governamentais para
comporem o Conselho, e, a eleição dos Conselheiros para comporem o Núcleo
Gestor do COMTUR ocorrerão por meio de inscrição, sendo a composição do
Conselho eleita pela Assembleia Geral Ordinária e o Núcleo Gestor eleito pela
Plenária  Geral  do  Conselho,  ambos   para  um  mandato  de  02  (dois)  anos,
admitida uma reeleição, e observará o seguinte: a) a inscrição para composição
do  Conselho  poderá  ocorrer  até  o  início  da  votação  pelos  presentes  na
Assembleia, desde que a entidade esteja devidamente credenciada; b) os votos
dos  presentes  serão  abertos  e  contados  por  maioria  simples;  e,  c)  os
conselheiros já empossados  inscritos para concorrer ao Núcleo Gestor poderão
ser eleitos por aclamação pela Plenária Geral Ordinária do Conselho, podendo a
maioria simples dos presentes deliberar motivadamente para esse fim.

DECRETO Nº 39/2018
REGULAMENTA A CRIAÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO

DO ÓRGÃO EXTRAORDINÁRIO MUNICIPAL DENOMINADO
“UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRAMENTO – UMC” E DÁ

OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PASSO FUNDO, no uso de suas atribuições
legais, nos termos dos artigos 84, §1º, inciso II e artigo 110, inciso VIII da Lei
Orgânica Municipal,  CONSIDERANDO o previsto na Cláusula Segunda do
Termo  de  Cooperação  Técnica  que  o  Município  celebra  com  o  Instituto
Nacional de Colonização e Reforma – INCRA, através da Superintendência
Regional  no  Estado  do  Rio  Grande  do  Sul,  para  a  manutenção  do  sistema
nacional de cadastro rural – SNCR, DECRETA,
Art.1º  A  criação,  instalação  e  funcionamento  do  Órgão  Extraordinário
denominado Unidade Municipal de Cadastramento – UMC, a fim de atender os
objetivos previstos no Termo de Cooperação Técnica.
Art. 2º A UMC será subordinada administrativa e financeiramente à Secretaria
de Interior e vinculada tecnicamente ao INCRA.
Art.3º A UMC, instituída na forma deste decreto, terá atuação até o término da
vigência do Termo de Cooperação Técnica.
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Art. 4º As despesas deste decreto ocorrerão por conta de dotação orçamentária
própria da Secretaria de Interior.
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
– NÚCLEO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Em cumprimento ao disposto no Art. 37 da Lei Federal 6.437/77 o Núcleo de
Vigilância Sanitária, da Coordenadoria de Vigilância em Saúde, torna público a
seguinte DECISÃO FINAL em Processo Administrativo Sanitário, registrada
na data de 04 de Abril de 2018.
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