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DECRETO Nº 54.520, DE 8 DE MARÇO DE 2019.

Altera o Decreto nº 53.973, de 20 de março de 2018, que institui o
Conselho Diretor do Programa de Reforma do Estado – CODPRE.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, no uso da atribuição que lhe confere o art. 82, inciso V, da
Constituição do Estado,

considerando a necessidade de adequação dos membros do Conselho Diretor do Programa de Reforma do
Estado – CODPRE, ao disposto na Lei nº 15.246, de 2 de janeiro de 2019, que introduz modificações na Lei nº 14.733, de 15 de
setembro de 2015, que dispõe sobre a estrutura administrativa e diretrizes do Poder Executivo do Estado do Rio Grande do Sul
e dá outras providências,

DECRETA:

Art. 1º Ficam alterados os incisos II, IV, V, VI e VII do art. 2º do Decreto nº 53.973, de 20 de março de 2018, que
institui o Conselho Diretor do Programa de Reforma do Estado – CODPRE, passando a vigorar com a seguinte redação:

Art. 2º ...
...
II – o Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão;
...
IV – o Secretário de Estado de Governança e Gestão Estratégica;
V – o Secretário de Estado da Fazenda;
VI – o Secretário de Estado do Meio Ambiente e Infraestrutura; e
VII – o Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico e Turismo.
...

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO PIRATINI, em Porto Alegre, 8 de março de 2019.

EDUARDO LEITE,
Governador do Estado.

Registre-se e publique-se.

OTOMAR VIVIAN,
Secretário-Chefe da Casa Civil.
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DECRETO Nº 54.521, DE 8 DE MARÇO DE 2019.

Institui o Grupo Transitório de Assessoramento Estratégico – GTAE.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, no uso das atribuições que lhe confere o art. 82, incisos V

e VII, da Constituição do Estado,

considerando a necessidade de uniformização e de acompanhamento das atividades relacionadas ao núcleo da
gestão governamental junto aos órgãos e às entidades da administração pública estadual,

considerando que está em curso processo de revisão da estrutura de cargos em comissão e funções
gratificadas no âmbito da administração pública direta e indireta, a ser concretizado mediante alterações nos respectivos
diplomas legais,

considerando que, nos termos da Lei nº 14.733, de 15 de setembro de 2015, com a redação dada pela Lei nº 15.246, de 2 de
janeiro de 2019, compete à Secretaria da Casa Civil o assessoramento e o apoio ao Governador do Estado, bem como a
articulação da ação política e a análise do mérito, da oportunidade e da compatibilidade das propostas, inclusive das matérias
em tramitação no Poder Legislativo, com as diretrizes governamentais, e

considerando que todos os órgãos da administração pública direta e as entidades da administração pública
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