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§ 22 - A avaliacao de desempenho sera realizada pela chefia imediata
e do seu resultado, no prazo de ate 05 (cinco) dias uteis, apos 0 encerramento do
estagio probatorio, e devers ser dado vista ao avaliado, para exercfcio do contraditorio
e da ampla defesa.
SE~AO-VI
DA CARGA HORARIA E DA FREQUENCIA

Art. 21 - Os membros da Guarda Civil Municipal

exercerao

suas

atribulcoes em escalas de service, conforme dispuser regulamento
Secretario Municipal da Seguranca Publica e Cidadania.

aprovado

pelo

Art. 22 - 0 horarlo dos turnos de trabalho dos membros da Guarda
Civil Municipal e as escalas de service serao fixados de acordo com a natureza e a
necessidade do service de seguranca patrimonial, no limite de 108 (cento e oitenta)
horas mensais.
Art. 23 - Os integrantes

da carreira

da Guarda

Civil Municipal

cumprirac suas escalas de service, com descanso em quaisquer dos dias da semana,
assegurado por mes, pelo menos, 01 (um) domingo para os homens e 02 (dois) para as
mulheres.

Art. 24 - A frequencia dos ocupantes do cargo de Guarda Civil
Municipal sera apurada diariamente, mediante registro em ponto eletronico, livro de
ocorrencias ou folha de ponto, conforme dispuser regulamento aprovado pelo
Secretario Municipal da Seguranca Publica e Cidadania.
cAPfrUlO

-IV

DAS DISPOSI~6ES FINAlS

Art. 25 - 0 Poder Executivo aprovara por Decreto
e os regulamentos
Municipal de leo.

Regimento Interno
necessaries ao eficaz desempenho das finalidades da Guarda Civil
0

Art. 26 - Para a consecucao dos objetivos da Guarda Civil Municipal,

0

Poder Executivo podera celebrar convenios, acordos, term os de compromissos, com a
Uniao, Estado, outros Municipios
e entidades publicas ou privadas, visando
compartilhar institucionalmente
inforrnacdes e dotar 0 Munidpio dos instrumentos
necessaries para interagir, de forma suplementar, na area da seguranca publica,
observadas as dlsposlcoes previstas no § 22 do art. 116 da lei Federal nQ 8.666, de 21
de junho de 1993 e dos arts. 16 e 17 da lei Federal n2 101, de 04 de maio de 2000.
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Art. 27 - Ficam criados os cargo de provimento
I - 01 (um) cargo comissionado
Municipal, com sfmbolo DAS-3;

em comissao:

de Comandante

da Guarda Civil

II - 01 (um) cargo comissionado de Sub-Comandante
Municipal, com sfmbolo DAS-4;

da Guarda Civil

III - 01 (um) cargo comissionado de Inspetor da Guarda Civil Municipal,
com sfmbolo DAS-5;
IV - 01 (um) cargo comissionado
Municipal, com simbolo DAS-6;

de Sub-Inspetor

da Guarda Civil

V - 01 (um) de cargo comissionado de Assessor Juddico do Comando
da Guarda Civil Municipal, com sfmbolo CC-2, exclusive de Advogado Inscrito nos
quadros da Ordem dos Advogados do Brasil;
VI - 01 (um) de cargo comissionado

de Secretaria

de apoio

do

Comando da Guarda Civil Municipal, com sfmbolo CC-4.
Art. 28 - 0 provimento dos 50 (cinquenta) cargos de Guarda Civil
Municipal, criados pelo art. 52 da Lei Complementar nQ 601, de 22 de julho de 2005,
ficara mantida nos termos desta lei, os quais deverao ser ocupados por servidores
publico efetivos, aprovados em concurso publico de prova ou de prova e titulo.
Art. 29 - A Guarda Civil Municipal de leo, reestruturada e reorganizada
nos termos desta Lei, tera a sua operacionalizacao implementada
medida que seus
recursos humanos, materia is e logisticos Ihe forem disponibilizados, assegurado 0
treinamento e qualiflcacao dos seus integrantes.

a

implementacao

Art. 30 - Compete ao Poder Executivo expedir
de dlsposicoes desta lei.

regulamentos

para

a

Art. 31 - Para atender as despesas relativas
reestruturacao
da
Guarda Civil Municipal e de toda estrutura que se cria e modifica, fica 0 Chefe do
Poder Executivo autorizado a disponibilizar as dotacoes orcarnentarias necessarias a
sua lmplementacao, bem como a abrir os creditos adicionais suplementares e/ou
especiais necessaries a sua instalacao e funcionamento, mediante remanejamento de
dotacoes alocadas na atual lei Orcarnentarla, tudo para atender as despesas da
operacionalizacao das atividades da Guarda Civil Municipal, que sera com pens ado nos
termos do art. 43 da lei Federal nQ4.320, de 17 de marco de 1964.
Art. 32 - Esta lei entra em vigor na data de sua publtcacao.
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Art. 33 - Ficam revogadas as dlsposlcces da lei Complementar nQ601,
de 22 de julho de 2005, exceto 0 caput do art. 12, e demais disposicoes em contrario.
Paco do Palacio da Alforria, sede do Governo Municipal

de leo-Ceara,

em 05 de abril de 2013.

~?
I

-~~

!l

JOSE JAiM~A=ftOORIGt.l.fi

JUNIOR

Prefeito Municipal
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ANEXO I
Quadro de Cargos de Provimento em Comissao
DENOMINA~O

SrMBOLO

VALOR

01

DAS-3

R$ 2.500,00

01

DAS-4

R$ 1.750,00

Inspetor da Guarda Civil Municipal

01

DAS-S

Sub-Inspetor

01

DAS-6

R$ 1.000,00

01

CC-2

R$ 2.200,00

01

CC-4

R$ 800,00

SO

Cargo Efetivo

R$ 678,00

Comandante

da Guarda Civil Municipal

Sub-Comandante

da Guarda Civil Municipal

da Guarda Civil Municipal

Assessor Juridico do Comando

da Guarda Civil Municipal

Secretaria de apoio do Camanda
Guarda Civil Municipal

da Guarda Civil Municipal

QUANTIDADE

I

R$1.S00,00
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Lei 02• 832, de 26 de fevereiro de 2013.

Cria a secretaria Municipal da Seguranfa Publica e
Cidadania, a Corregedoria e a Ouvidoria da Secretaria
da Seguranfa Publica e Cidadanla e a Comissao
Municipal de Dejesa Civil (COMDEC),e altera 0 Centro
de Operafoes de Transito - COTRANe a Guarda Civil
Municipal, integrando-os iI estrutura organizacional
da Secretaria Municipal da Seguranfa Publica e
Cldadania de forma subardinada, administrativa e
operacional, e do outras prov;dencias.

o

PREFEITO MUNICIPAL DE Ic6-CEARA,

Rodrigues Junior, no uso de suas atribuicoes

0

Sr. Jose Jaime Bezerra

legals, que Ihes sao conferidas pela Lei

organtca

Municipal de ico-ceara, faco saber que a cAMARA
aprovou e eu sanciono e prornulgo a seguinte lei:

MUNICIPAL DE ICO

Art. 12 - Fica criada, no ambito do Poder Executlvo Municipal, a
Secreta ria Municipal da Seguranca Publica e Cidadania, integrante da estrutura
organizacional da Prefeitura Municipal de leo-Ceara, que tera como finalidade
elaboracso e a execucao de poHticas municipais para a prevencao e combate
vlolencia, potencializando,

integrando e harmonizando

a

a

as a~oes das forces publicas,

com a mlssao de desenvolver e implantar medidas que promovam a protecao do
cidadso e do patrtrnonlo publico, articulando e integrando com os demais organlsmos
governamentais em seus diversos niveis e a sociedade civil de forma motivadora,
visando
organizar e ampliar a capacidade de defesa agi], eficiente e solidarta da
comunidade e dos proprios municipes.

a

§ 12 - A Secreta ria de que trata 0 caput deste artigo sera dirigida
pelo Secreta rio da Seguranc;:aPublica e Cidadania cargo de provimento em comissao,
de livre norneacao e exoneracao pelo Prefeito do Municipal, dentre brasilelros de
reputacao ilibada, cargo que fica criado.
§ 22 - 0 Secretario da Seguranc;a Publica e Cidadania sera substituido
nos casos da vacancia, ausencia, afastamento, impedimento, pelo Secreta rio Adjunto
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da Seguranc;a Publica e Cidadania, este tambern de livre norneacso e exoneracao pelo
Prefeito do Munlclpal, atendidas as demais condlcoes do paragrafo anterior, cargo que
tarnbern fica criado.
Art.

2!! - Fica criado

Municipal de leo-Ceara, subordinada
Cidadania:

na estrutura

administrativa

a Secretaria Municipal

da Prefeitura

da Seguranca Publica e

I - a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil do Municipio de Ico
(COMDECt diretamente
vinculada ao Departamento
da Guarda Municipal
e
subordinada
Secreta ria de Seguranc;a e Cidadania, com a finalidade de coordenar, em

a

nfvel municipal,
anormalidade.

todas as acoes de defesa civil, nos perfodos

de normalidade

e

II - a Corregedoria dos orgaos da Secretaria Municipal da Seguranc;a
Publica e Cidadania e Corregedoria da Guarda Civil Municipal, que tem como funcoes
institucionais supervisionar e executar as atividades correcionais e disciplinares junto a
Guarda Civil Municipal como tambern junto aos demais orgaos administrados por esta
Secreta ria, conforme atribulcoes e cornpetencias criadas por lei, cabendo dar 0 devido
andamento as representac;6es ou denunclas fundamentadas que receber, relativas aos
integrantes do quadro de Servidores
Cidadania, e suas subordinadas.

da Secretaria

Municipal

de Seguranc;a e

III - a Ouvidoria dos orgaos da Secreta ria Municipal da Seguranc;a
Publica e Cidadania, tendo por objetivo assegurar, de modo permanente e eficaz, a
preservacao dos prindpios de legalidade, moralidade e eflclencia dos atos dos agentes
publicos da Guarda Civil Municipal, do Centro de Operacoes de Transito (CONTRAN),
da Corregedoria da Secretaria da Seguranca e Cidadania e da Comissao Municipal

de

Defesa Civil (COMOEC), abrindo um canal de comunicacao direta entre a sociedade e a
Secreta ria da Seguranc;a Publica e Cidadania, por meio do recebimento e analise das
manlfestacoes de denuncias, reclarnacoes e representacoes, promovendo com isso a
fornentacao da particlpacao do cidadso no controle e avaliacao dos services prestados;
Paragrafo Unico - Fica 0 Chefe do Poder Executivo obrigado a enviar
Augusta Casa Legislativo do Munidpio de leo, no prazo de 90 (noventa) dias, projeto
de lei que regulamente a criacao da Corregedoria da 5ecretaria de Seguranc;a Publica e

a

Cidadania do Municipio e a Corregedoria da Guarda Civil Municipal, determinado
atributcoes e competencla.
Art. 3!! - A Ouvidoria dos orgaos da Secretaria
Seguranca Publica e Cidadania tem as seguintes atribuicoes:

Municipal

suas

da
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I - Receber e apurar dernincias, reclamacoes e representacoes sobre
atos considerados ilegais, arbitrarios, desonestos, ou que contrariem 0 interesse
publico, praticados por servidores publicos dessa Secreta ria e de suas subordinadas;
" - Realizar dlllgencias nas unidades da Administracao da secretaria
da Seguranca Publica e Cidadania, sempre que necessario para 0 desenvolvimento de
seus trabalhos;
III - Proceder correlcoes preliminares nos orgaos administrados
da Secreta ria Municipal da Seguranca Publica e Cidadania;

pela

IV - Manter sigilo sobre denuncias e reclarnacoes, bem como sobre
sua fonte, providenciando, junto aos orgaos competentes, protecao aos denunciantes;
V - Manter service telefOnico gratuito, destin ado ao recebimento de
deruincias ou reclamacoes dos servicos prestados pela Guarda Civil Municipal, pelo
Centro de Operacoes de Transito (CONTRAN), pel a Corregedoria da Secreta ria da
Seguranca e Cidadania e da Comissao Municipal de Defesa Civil (COMDEC);
VI - Realizar as investlgacdes

de todo

e qualquer

ato lesivo ao

patrlmonlo publico, cultural e ambiental, mantendo atualizados todos os arquivos de
documentos relativos as reclamacoes, deruincias e representacoes recebidas;
VII - Promover estudos, propostas e gest6es, em colaboracao com os
demais orgaos administrados pela Secretaria Municipal de Seguranca Publica e
Cidadania, objetivando aprimorar a prestacao dos services e 0 andamento da referida
maquina administrativa;
VIII - Elaborar e publicar, trimestral e anualmente, relat6rio de suas
atividades junto aos orgaos da Secreta ria Municipal da Seguranca Publica e Cidadania;
IX - Realizar serninarios, pesquisas e cursos versando assuntos de
interesse dos orgaos da Secretaria Municipal da Seguranca Publica e Cidadania, no que
tange ao controle dos servidores publicos dessa Secreta ria e de suas subordinadas.
Art. 42 - 0 Centro de Operacoes de Transito - CONTRAN, criado pela
Lei Municipal nQ. 599 de 22 de julho de 2005, com a finalidade de cumprir e fazer
cumprir a legisiacao e as normas de transito, no ambito de suas atribulcoes, passa a
integrar a estrutura da Secreta ria Municipal da Seguranca Publica e Cidadania.

pela Lei Municipal

Art. S2 - 0 Departamento da Guarda Municipal de tco-ceara, criado
n2. 601 de 22 de julho de 2005, com a finalidade predpua de
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proteger bens, services e instalacoes, Inclusive da Admlnistracao Indireta, bem como
vlgiar e proteger as areas de protecoes do patrimonio
arquitet8nico,
hlstorico,
artistico, cultural e ambiental, e tarnbem as mananciais hidricos do Munidpio de leo,
passa tarnbern a integrar a estrutura

da Secretaria Municipal

da Seguranca Publica e

Cidadania.
Art. 62 - Integra a estrutura organizacional da Secreta ria Municipal
da Seguranca Publica e Cidadania de forma subordinada,
administrativa
e
operacionalmente,
a Guarda Civil Municipal, 0 Centro de operacoes de Transite
(CONTRAN), a Corregedoria da Secreta ria da Seguranca e Cidadania e a Comissao
Municipal de Defesa Civil (COMDEC).
Art. 72 - A Secretaria Municipal da Seguranca Publica e Cidadania,
como orgao central do sistema que compreende os orgaos indicados no artigo
anterior, tem como missao a implementacao de politlcas eficazes de seguranca publica
e cidadania em beneficio da coletividade, fundamental mente por meio de estrategias
de prevencao e necessaria repressao, competindo-Ihe
ainda comandar, coordenar,
controlar, integrar, assessorar e auxiliar:
I - estimular e colaborar como parte de acao conjunta, at raves de
suas dlvlsoes e de todos os setores ligados aos assuntos de seguranc;a publica, tais
como Poder Judiciario, Ministerio Publico, PoHcias Civil e Militar, Detran/Ceara, Policia
Federal e PoHcia Rodoviario Federal, Exercito Brasileiro e as entidades governamentais
ou nao, que tenham atividades relacionadas, direta ou indiretamente, com a questao
da seguranca publica;
II - desenvolver e implantar politicas que promovam a protecao ao
cidadao, articulando e integrando os organismos governamentais
e a sociedade,
visando organizar e ampliar a capacidade de defesa da populacao.
III - planejar,

operaclonalizar

e executar

acoes voltadas

para a

seguranca da comunidade, dentro de seus limites de competencia:
IV - representar 0 Poder Publico Municipal
Municipais de Seguranc;a e demais orgaos e entidades afins;

junto

aos Conselhos

V - controlar, supervisionar e coordenar 0 desenvolvimento
das
atribuic;5es da Guarda Municipal, de forma a garantir-Ihe a consecucso dos seus fins;

fim de subsidiar

0

VI - assessorar 0 Prefeito, nos assuntos que Ihe forem pertinentes,
processo decis6rio;
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VII - promover a seguranca pessoal do Prefeito;
VII' - realizar

0

controle orcarnentario

no ambito de sua secretaria;

IX - desenvolver projetos em conjunto com as instltulcdes direta ou
indiretamente
relacionadas com as quest6es de seguranca publica, com vistas a
proporcionar melhores ccndicoes de controle, prevencao e ou enfrentamento
da
criminalidade;

x -

cornpetencla,

contribuir com acoes efetivas, dentro dos seus llrnites
com vistas a reducao e a contencao dos indices de crimlnalidade;

XI - garantir, atraves da Guarda Municipal, as funcoes de poHcia
no ambito municipal, prestando protecao e seguranca, interna e

administrativa
extremamente,
usuaries:

particlpacao

de

ao patrtmonio

publico,

a adrninistracao

publica, seus equipamentos

e

XII - promover semmarros, eventos, palestras e f6runs com a
de segmentos representativos da sociedade organizada, objetivando

despertar a conscientlzacao da populacao sabre a necessidade de adocao de medidas
de autoprotecao, bem como sobre a compreensao acerca de respansabilidade
todos na busca de soluc;6es para as quest6es de seguranc;a da comunidade;

de

XIII - Promover a vigilancla das areas de preservacao do patrimonto
natural e cultural do Municipio, bem como preservar mananciais e a defesa da fauna,
flora e meio ambiente;
XIV - atuar preventivamente,
irregular das propriedades publicas municipais;

Civil com vistas
Municipio;

a

de forma

a impedir

a ocupacao

xv - articular

e coordenar os organismos responsaveis pela Defesa
prevencao e enfrentamento de calamidades publlcas no ambito do

XVI - atuar nas atividades de ordenacao de seguranca do transite e
trafego no ambito do Municipio, respeitando os limites de sua cornpetencia:
XVII - comandar, coordenar e controlar as ac;6es da Guarda Civil
Municipal, do Centro de Operac;5es de Transite - CONTRAN, Corregedoria da Secretaria
da Seguranc;a e Cidadania e da Comissao Municipal de Defesa Civil;
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XVIII - Interagir com a Secreta ria Nacional de Seguranca Publica
(SENASP), seguindo
risca as diretrizes tracadas por aquele orgao e procurando
adapta-las
realidade da ordem publica do Municipio de leo.

a

a

XIX - garantir os services de vlgilancia diuturna e noturna
logradouros publicos, propiciando 0 fortalecimento da seguranca urbana;

xx -

comandar,

existentes no Municipio,
ernergencla:

coordenar

e controlar

em estados de calamidade

dos

os orgaos de defesa civil

publica

ou em

situacoes de

§ 12 - Alern do disposto nos incisos supra, ficam mantidas todas as
outras atribulcoes exercidas pela Guarda Municipal,
601, de 22 de julho de 2005.

instituidas

pela Lei Municipal

nQ.

§ 2Q - Ficam tambern mantidas todas as atribulcoes exercidas pelo
Centro de Operacoes de Transite - CONTRAN, criadas pela Lei Municipal nQ.599, de 22
de julho de 2005.

podera requisitar

8e

- A Secreta ria Municipal da Seguranca Publica e Cidadania
servidores da Guarda Civil Municipal, do Centro de Operacces de

Art.

Transito (CONTRAN), da Corregedoria da Secretaria da Seguranca e Cidadania e da
Comissao Municipal de Defesa Civil (COMDEC), sem que tal requisicao importe
transferencia ou remocao autcrnatica.

Art. 92

em

A Secretaria Municipal de seguranca Publica e Cidadania,
conforme organograma anexo, alern do Gabinete do Secretario, comp6e-se das
seguintes unidades de service, diretamente subordinadas ao respectivo titular:
-

I - Nucleo de Adrninistracao, Planejamento,
II - Nucleo de Desenvolvimento,

Operacoes e Projetos;

lntellgencia e Treinamento;

III - Nucleo de Assessoramento Juridico;
IV - Nucleo de Promocao da Cidadania;
V - Nucleo de Defesa Civil.
citadas no artigo anterior, tarnbem
compoern a estrutura da Secreta ria, os cargos de provimento em comissao, criados da
seguinte forma:
Art.

10 - Alem das divtsoes
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I - 01 (urn) cargo cornissionado de Secreta rio da Seguranca Publica e
Cidadania;
II - 01 (urn) cargo comissionado de Secreta rio Adjunto da Seguranca
Publica e Cidadania;

Administracao,

III - 01 (urn) cargo comissionado de Coordenador do Nucleo de
Planejarnento, Operacoes e Projetos, com simbolo CC-3;

Desenvolvimento,

IV - 01 (urn) cargo comissionado de Coordenador
lnteligencia e Treinamento, corn slmbolo CC-3;
V - 01 (urn) cargo cornissionado de Coordenador

do Nucleo de

da Defesa Civil do

Municipio, com sfmbolo CC-3;
VI - 01 (urn) cargo de Coordenador do Nudeo de Assessoramento
Juridico, cargo de provimento em comissao, com sirnbolo CC-1, exclusive de Advogado
inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil;
VII - 01 (urn) cargo de Ouvidoria dos orgaos da Secreta ria Municipal
da Seguranca Publica e Cidadania, cargo de provimento em comissao de nfvel DAS-4,
indicado pelo Chefe do Poder Executivo Municipal,
reputacao ilibada;

dentre os cidadaos brasileiros

de

VIII - 01 (urn) cargo de Corregedor dos Orgaos da Secretaria
Municipal da Seguranca Publica e Cidadanla, cargo de provirnento em comissao de
nivel DAS-3, exclusivo de Advogado inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil;

provimento

IX - 01 (urn) cargo de Corregedor da Guarda Municipal, cargo de
em comissao de nivel DAS-4, cargo de provimento em comissao, de livre

norneacao e exoneracao pelo Prefeito do Municipal, ocupado por cidadaos brasileiros
de carater moral e reputacao ilibada;

x - 01
cargo de provimento

(urn) cargo de Diretor de articulacao com DETRAN Estadual,
ern comissao de nfvel DAS-6, subordinado ao Nucteo de

Administracso,
Planejamento,
Publica e Cidadania;

Operacces

e Projetos

da Secretaria

de Seguranca

XI - 01 (uma) funcao comissionada de Assessor de Emplacamento e
Vistoria, com sfmbolo FC-3, que devers ser ocupada por servidor publico efetivo, apes
indicacao do Chefe do Poder Executivo;

fk.
W'
(\
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XII - 01 (um) cargo comissionado
Municipal de Defesa Civil, com sirnbolo CC-3;

administrativa

de Presidente

da Comissao

§ 12 - 0 Assessor de Emplacamento e Vistoria flcara subordinado,
e operacionalmente, ao Diretor de artlculacao com DETRAN Estadual.

e

§ 22 - A Corregedoria da Guarda Municipal
subordinada ao
Corregedor-Geral dos 6rgaos da Secretaria Municipal da Seguranca Publica, sendo
aut6noma e independente do comando da Guarda Civil Municipal.
§ 32 - Integram

a Corregedoria

da Guarda Murucipal,

alern do

Corregedor da Guarda Municipal, indicado pelo Prefeito Municipal, 02 (dois) servidores
efetivos que, Igualmente indicados pelo Chefe do Executivo, para ocupar a fun~ao
comissionada de Assessor da Corregedoria da Guarda Civil Municipal, com sfmbolo FC3, onde flcarao subordinados ao Corregedor, mencionado no inciso IX deste artigo, e
prornoverao, juntamente com 0 mesmo, 0 devido andamento das representacoes ou
denuncias fundamentadas
que receber,
Servidores da Guarda Municipal.

relativas

aos integrantes

do quadro

§ 42 - Integram tambern ao Nucleo de Assessoramento

de

Juridico,

outros 02 (dois) cargos de provimento em comissao de Assessores Juridicos, exclustvos
de Advogado inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, de nfvel CC-2, que

ficarao

subordinados ao Coordenador do Nucleo, onde, juntamente
assessoramento nos assuntos que Ihe forem pertinentes.

devido

com ele, darao

0

§ 42 - Os demais cargos que compoern a estrutura
Secreta ria Municipal de Seguranca Publica serao preenchidos
municipais concursados.

funcional da
por servidores publicos

a

Art. 11 - Para atender as despesas relativas
cnacao e ao
funcionamento da Secretaria Municipal da Seguranca Publica e Cidadania, e de toda
estrutura que se cria e modifica, fica 0 Chefe do Poder Executivo autorizado a
disponibilizar as dotacoes orcamentarias necessaries
sua irnplernentacao, bern como
a abrir os creditos adicionais suplementares e/ou especiais necessaries
sua
instalacao e funcionamento, mediante remanejamento de dotac;5es alocadas na atual
Lei Orcarnentaria.

a

a

Art. 12 - Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicacao.

vigentes,

naquilo

Art. 13 - Revogam-se as disposic;6es em contra rio, permanecendo
que forem aplrcavets
dlsposlcoes legais e regulamentares

as

8
Avenida IIidio Sampaio n°. 2131, Centro,lc6-Cearil,

CEP: 63430-000

