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DECRETO N° 073/2021-GAB/PMA                               

Decreta luto oficial no Município de Aveiro/PA 

pelo falecimento do ex-prefeito Adalberto 

Viana da Silva e dá outras providências. 

O Prefeito Municipal de Aveiro, Sr. VILSON GONÇALVES, no uso de suas atribuições legais 

e nos termos do Art. 80, Inciso I, da Lei Orgânica do Município de Aveiro. 

CONSIDERANDO o falecimento do Senhor Adalberto Viana da Silva, ex-prefeito do 

Município de Aveiro, ocorrido na noite do dia 12/03/2021;  

CONSIDERANDO o consternamento da população aveirense e o sentimento de 

solidariedade, dor e saudade que emerge pela perda deste ente querido;  

CONSIDERANDO os relevantes serviços prestados ao Município de Aveiro no decorrer de 

sua trajetória;  

CONSIDERANDO finalmente, que é dever do Poder Público honrar aqueles que 

contribuíram para o bem estar da coletividade;  

DECRETA:  

Art. 1º LUTO OFICIAL, por três dias, contados a partir desta data, no Município de 

Aveiro/PA, e Ponto Facultativo no dia 15 de março de 2021, em sinal de profundo pesar pelo 

falecimento do ex-prefeito Adalberto Viana da Silva que, em vida, prestou inestimáveis 

serviços ao município. 

Art. 2º Durante o período de luto oficial determinado por este Decreto, a bandeira municipal 

ficará hasteada à meio mastro em todos os órgãos públicos do município.  

Art. 3º Fica suspenso o expediente nas Repartições Públicas Municipais, no dia 15 de março 

de 2021, em razão do exposto no art. 1º deste Decreto.  

Parágrafo único. As repartições públicas que prestam serviços essenciais e de interesse 

público, que tenham o funcionamento ininterrupto, terão expediente normal, observados os 

regimes de plantão e escala na forma da legislação vigente.  

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na presente data. 

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

REGISTRA-SE, PUBLICA-SE E CUMPRA-SE. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Aveiro, 12 de março de 2021. 

 
 
 

VILSON GONÇALVES 
Prefeito Municipal 


