
SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR - SECRINT
CONVOCA PARA INDICAÇÃO DE CONSELHEIROS DISTRITAIS
PARA O BIÊNIO QUE SE INICIA EM ABRIL/2019 A ABRIL/2021.

O Secretário do Interior, no uso de suas atribuições, em cumprimento as Leis
4359/2006 e 4572/2009 do Decreto 40/2007, CONVOCA as Comunidades e
Entidades Distritais em razão da necessidade de nova indicação para o cargo
de Conselheiros Distrital para plenárias que ocorrerão no dia 14/03/2019 nos
Distritos de Santo Antônio do Capinzal, São Roque e Sede Independência e
no dia 18/03/2019 nos Distritos de Pulador, Bela Vista e Bom Recreio, a partir
das 19 horas, nos salões comunitários dos Distritos com o objetivo de realizar
a posse do Conselho e, posteriormente,  e Indicação de lista tríplice para o
cargo de Subprefeito Distrital.
As entidades poderão indicar os candidatos de 11 a 28 de fevereiro junto a
Secretaria do Interior. 

ANTONIO BORTOLOTTI - Secretário do Interior

Aviso de Licitação
Modalidade:  TOMADA DE PREÇOS n° 01/2019.  Tipo: MENOR PREÇO
“GLOBAL”. Objeto: Contratação de empresa especializada para serviço de
demolição das instalações do Ginásio Maggi de Césaro. Abertura: 25/02/2019,
14h. Edital: Coordenadoria de Licitações e Contratos, Rua Dr. João Freitas,
75, Passo Fundo/RS ou site www.pmpf.rs.gov.br.

DECRETO Nº 2/2019
Abre  crédito  adicional  suplementar  no  orçamento  do  município  para  o
corrente  exercício no montante  de  R$ 3.177.915,00 (três  milhões,  cento  e
setenta e sete mil e novecentos e quinze reais).

DECRETO Nº 3/2019
Abre  crédito  adicional  suplementar  no  orçamento  do  município  para  o
corrente exercício no montante de R$ 6.836.988,00 (seis milhões, oitocentos e
trinta e seis mil e novecentos e oitenta e oito reais).

DECRETO Nº 4/2019
Abre  crédito  adicional  suplementar  no  orçamento  do  município  para  o
corrente exercício no montante de R$ 6.001.220,00 (seis milhões, um mil e
duzentos e vinte reais).

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


