
Aviso de Licitação
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO nº 045/2019. Aquisição de materiais
para  confecção  de  móveis.  Abertura:  29.05.2019  às  14  horas.  O  Edital
encontra-se  disponível  nos  sites  www.portaldecompraspublicas.com.br  e
www.pmpf.rs.gov.br.

DECRETO Nº 44/2019
DECRETA LUTO OFICIAL NO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO,

POR TRÊS DIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PASSO FUNDO, no uso de suas atribuições
legais, de acordo com o inciso VIII do art. 110 da Lei Orgânica Municipal,
CONSIDERANDO o falecimento do Bispo emérito Dom Urbano Allgayer,
aos 95 anos de idade (1924-2019), em 14 de maio de 2019;
CONSIDERANDO  se  tratar  de  um  cristão  exemplar,  de  um  sacerdote
profundo, e referência de liderança, não apenas para os católicos, mas para
toda a comunidade;
CONSIDERANDO  que  teve  uma  vida  inteira  dedicada  à  igreja,  tendo
concluído o Ensino Fundamental no Seminário Menor de São Leopoldo e o
Ensino Médio – ginasial – no Seminário menor São José; cursou Filosofia e
Teologia no Seminário Central de Nossa Senhora da Conceição, graduou-se
em  Filosofia  pela  Unisinos,  e  que,  em Roma,  na  Pontifícia  Universidade
Gregoriana, participou do curso de Novo Direito Canônico; 
CONSIDERANDO que  teve  sua  ordenação episcopal  em 24  de  março  de
1974 e foi nomeado pelo papa João Paulo II, no dia 10 de fevereiro de 1982,
como bispo da então Diocese de Passo Fundo, tornando-se bispo emérito em
1999; DECRETA:
Art. 1º Fica decretado Luto Oficial  no Município de Passo Fundo, por três
dias,  em  razão  do  falecimento  do  Bispo  Emérito  Dom  Urbano  Allgayer,
ocorrido em 14 de maio de 2019.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

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