
DECRETO Nº 065/2018
INSTITUI O GRUPO TÉCNICO MUNICIPAL - GTM -   PARA A

GERÊNCIA OPERACIONAL LOCAL DO PROGRAMA CRIANÇA
FELIZ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

       O  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  PASSO  FUNDO,  no  uso  das
atribuições  que  lhe  confere  o  inciso  VIII  do  art.  110,  da  Lei  Orgânica
Municipal, com base no art. 7º da Lei Estadual nº 12.544, de 03 de julho de
2006 e, CONSIDERANDO que é dever da sociedade e do Estado assegurar,
com absoluta prioridade, os direitos da criança e do adolescente, conforme o
art. 227 da Constituição Federal e em conformidade com o disposto nas Leis
nº 8.069, de 13 de julho de 1990, nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, nº
8.742, de 7 de dezembro de 1993, e nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;
CONSIDERANDO  o  Decreto  nº  8.869,  de  05  de  outubro  de  2016,  que
instituiu o Programa CRIANÇA FELIZ; CONSIDERANDO a necessidade de
coordenação das ações governamentais no Município de Passo Fundo para a
promoção do desenvolvimento integral das crianças de 0 (zero) a 3 (três) anos,
com apoio aos pais; CONSIDERANDO o que consta no Termo de Adesão
firmado com a União,  através do Ministério do Desenvolvimento  Social  e
Agrário; DECRETA
     Art.  1º  Fica  Instituído  o  Grupo  Técnico  Municipal  para  o
Desenvolvimento Integral do Programa CRIANÇA FELIZ com as seguintes
atribuições: 
  I - mobilização das instituições comunitárias locais;
  II - divulgação do Programa CRIANÇA FELIZ;
  III - monitoramento e supervisão do programa em conjunto com o
Grupo Técnico Estadual;
  IV - gerência operacional local do Programa;
  V - seleção e capacitação dos visitadores e monitores;
     VI - monitoramento e avaliação dos resultados do desenvolvimento
das crianças beneficiadas pelo Programa;
    VII  -  articular  a  rede  de  serviços  do  município  para  integrar  o
Programa  CRIANÇA  FELIZ  com  os  demais  Programas  existentes  e
correlacionados;
    VIII  -  facilitar  os  contatos  necessários  com  os  Gestores  no
Município; 
      IX - facilitar as visitas dos membros do Grupo Técnico Estadual ao
Município para acompanhamento e avaliação do Programa;
   X - implantar o Banco de Dados Municipal do Programa CRIANÇA
FELIZ, alimentando-o sistemática e regularmente;
   XI - selecionar as áreas a serem trabalhadas no Município, conforme
critérios definidos pelo Grupo Técnico Estadual - GTE.
  Art. 2º O Grupo será composto por representantes: 
  I - Secretaria de Saúde;
  II - Secretaria de Educação;
   III - Secretaria de Cidadania e Assistencial Social.
  §  1º  Os membros  e  suplentes  do Grupo Técnico serão indicados
pelos respectivos órgãos e designados por ato do Chefe do Poder Executivo.



  §  2º  A representação  no  Grupo não  dará  direito  à  percepção  de
qualquer espécie de remuneração aos seus membros.
     Art.  3º  As  despesas  administrativas  de  manutenção  do  Grupo
Municipal serão cobertas por dotações orçamentárias específicas da Secretaria
da Saúde,  Secretaria  da  Educação  e  Secretaria  da  Cidadania  e  Assistência
Social.
   Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

DECRETO Nº 67/2018
ALTERA O DECRETO Nº 002/2013, DE 02 DE JANEIRO DE 2013,

QUE DELEGA COMPETÊNCIA À SECRETÁRIA DE
ADMINISTRAÇÃO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PASSO FUNDO, no uso de suas atribuições
legais,  na  forma  do  artigo  110,  Inciso  VIII  e  IX  da  Lei  Orgânica  do
Município,  CONSIDERANDO  a  Resolução  714/16  da  ANEEL  vigente  a
partir de 01/08/2018, D E C R E T A
Art.  1º  O artigo  1º  do Decreto nº  02/13,  de 02 de janeiro de 2013,  passa
vigorar acrescido da alínea “h”, com a seguinte redação:
Art. 1º [...]
h – firmar contratos de adesão para ligações novas, reativações de contrato ou
troca de titularidade, entre o Município e a RGE.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

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