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CAPÍTULO]

DA FINALIDADE

Art. "I.º — Esta Instrução Normativa tem por finalidade disciplinar as Rotinas e

Procedimentos para cumprir a observância da Ordem Cronológica de
Pagamentoe das Obrigações Financeiras relativas ao fornecimento de bens,
locações, realização de obras e prestação de serviços, no Municipio de Santa
Teresa—ES,

CAPÍTULO "

DA ABRANGÉNCIA

Art. 2.º —— A presente Instrução Normativa abrange todas as Unidades da

Estrutura Organizacional, des Administrações Direta e Indireta; no âmbito do Poder

Execuiivo Municipal de Santa Teresa - ES.

CAPÍTULO ill

DA BASE LEGAL

Art. 3.º —-— A presente Instrução Normativa Integra um conjunto de ações, de

responsebiliâade do Chefe do Poder Executivo Municipal, no sentido de disciplinar

as rotinas e procedimentos para "cumprir a observância da Ordem Cronológica de

Pagamentos das obrigaçõee financeiras relativas ao fornecimento de bens. ,;

locações, realização ele obras e prestação de serviços, sobre o que! dispõem: /
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III. Lei nº 4.320f1964.

CAPÍTULO IV

ms RESPONSABILIDADE-ZS

Art. 4.“ —— São responsabiiidades da Secretaria Municipal da Fazenda como

unidade responaável pela Instrúção Normativa:

I. Promover a divuigação e implementação desta Instruçãº Normativa,
mantendº-a atualizada & supervisionando aua aplicação;

II. Manter a Instrução Normativa à disposição de todas as Secretarias
Municipais. zeiando peio fiel cumprimento da mesma;

III. Cumprir fielmente aja determinações da instrução Normativa, em especial

quanto aos procedimentos de controle e prazºs e quanto à padrºnização

dos procedimentos na geração de documentºs. dadas e informações.

CAPÍTULO v

nos PROCEDIMENTOS

Sessão | — Liquidação

Art. SP —— Respeitada a Ordem da classificação dos créditosi será realizada &

Liquidação Contábil da despesa, cie acordo com o Artigo 63 da Lei nº 432011984.

Art. aº ; A Ordem Cronológica de exigibãiidade das Obrigações financeiras

terá inicio na data do registrei contábil da Liquidação da Despesa e serásuspensa até qge: '
I. . Efetuada a Entrega por parte do fornecedor, de toda documentação

exigida pelas normas em vigor;

II. Sanadas as pendências relativas à execução do contrato;
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Art. 'í'ª— O fiscal do contrato adotará ee providências necessárias pàâ'i'

concluir a etapa de liquidação com e certificação do edimpiernento de obrigação. no

período estipulado no instrumento contratual, e ao final atestará & despesa na Nota

Fiscal ou documento de cobrança equivalente.

Art. Bº — A Nota Fiscal ou Fature deverá ser remetida à Secretaria Municipal

de Fazenda no dia de atesto ou com justificativa, ne dia útil imediatamente posterior

ao de ateste para a liquidação contábil de despesa.

Seeeão li - Pagamento

Art. 9.“ —-O pagamento das obrigações contratuais deverá observar a Ordem

Cronológica de exigibilidade, relativas ao:

I. Fornecimento de bens,

ll. Locações.
Ill. Realização de obras, e

tv. Prestação de serviços e se dará:
a) Por Unidade Gestora;

b) Por Fonte de Recúrsos;

c) Por data de registro contábil de Liquidação de despesa em sistema

informatizado, de acordo com o Artigo 63 da Lei nº 4320/1964.

Art. 10 —- Os credores de contratos a serem pagos com recursos vinculados

à finalidade ou despesa especifica serão ordenadas em listas próprias para cada

cenvênio, contrato de empréstimo ou de financiamento, fundo especial ou outra

origem eepecifica do recursº, cuja obtenção exija vinculação.

Art. 11 — A quebra de Ordem Cronológica de Pagamentos somente ocorrerá

quando presentes Relevantes Razões de interesse Público e mediante prévia

justificativa de autoridade competente.
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& “Lº —— Consideram—se Relevantes Razões de Interesse Público as seguintes

situações:

I. Grave perturbação da ordern, situação de emergência ou calamidade

pública;

ll. Pagamento a microempresa, empresa de pequeno porte e demais
beneficiários do Decreto nº 8.538, de 5 de outubro de 20151 desde que

demonstrado () risco de descontinuidade do cumprimento do objeto do

contrato; '
ill. Pagamento de direitos oriundos de contratos em caso de falência.

. recuperação judiciet ou dissolução da empresa contratada;

EV. “Pagamento de contrato cujo objeto seja imprescindívet para assegurar a

integridade do patrimônio público ou para manter o funcionamento das

atividades finallstieas, quando demonstrado o risco de descontinuidade

da prestação de um serviço público de relevância ou o cumprimento da

missão institucional;

V. Para afastar o risco de prejuízo ao erário, se houver indícios de falsidade

ou de irregularidade grave da liquidação da despesa que resulte em

fundada dúvida quanto a certeza e liquidez da obrigação de pagar;

Vl. Perdeu-da regularidade tiscal após a liquidação da despesa e antes da

realização do pagamento.

& Zª «»» Nos termos da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, o Poder

Executiiio deverá disponibilizar diariamente no Portal da Transparência e Ordem

Cronológica de Pagamentos, bem como as justificativas que fundamentam &

eventual quebra da ordem.

Sessão lil —- Não se Aplica & Esta Normativa

Art. 12 «— Não se suieitarâo ao disposto nesta Instrução Normativa os

pagamentos decorrentes de:
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i, Suprimento de Fundos, eesim considerados as despesas realizadas em

regime de adiantamento, nos termos do Artigo 68 de Lei Federal nº
432011984;

ii. Obrigações Tributáriese Previdenciárias;

lil. Sentenças e decisões Judiciais ou Notificações do Tribunal de Contas;

iV. Vale Transporte e Vale Alimentação;

V. _ Despeeae provenientes de creditoe adicionais extraordinários;

Vi. Pagamento de Pessoal.

CAPÍTULO Vi

DAS CONSIDERAÇÓES FiNAiS

Art. 13 — Os esclarecimentos adicionais a respeito deste documento poderão

ser obtidos junto e Secretaria Municipal de Fazenda e na Unidade Central de

Controle Interno que, por sua vez, atraves de procedimentos de controle e por meio

de métodos de amostragem, aferira a fiel observância de seus dispositivos por

parte das diversas unidades da estrutura organizacional.

Art. 14 —— Este instrução Normativa deverá ser atualizada sempre que fatores

organizacionais, legais ou técnicos assim o exigirem, a fim de verificar a sua

adequação aos requisitos da instrução Normativa SCI nº 0112013 (Nome das

Normas), bem como manter o processo de melhoria continue,

Art. 15 -— O descumprimento do previsto nos procedimentos aqui definidos

será objeto de instauração de “sindicância e do processo edminietretivo disciplinar

para apuração de responsabilidade de realização do ato contrário às normas
instituídas.

Art. 16 — Ã realização de procedimentos de todas as unidades envolvidas,

sem a observância das tremiteçõee, registro e controles estabelecidos neste

instrução Normativa estará sujeita à reeponsebilização adminietrativa, eem prejuizo % ,,das demais sanções legais. j/
,.
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Art. 17 — Tºda e qualquer irregularidade encontrada peles servidoiesª—wª“

responsáveis pela Secretaria Municipal da Fazenda do Municipio de Santa Teresa.

bem como nas demais unidades sujeitas à observância desta Instrução Normativa.

deverão ºbrigatoriamente ser comunicadas à auteridede competente bem como à
Unidade Centrai de Centrale interno —— UCCI,

Art. 18 —— As Unidades da Estrutura Organizacional do Municipio se obrigam

a cumprir e zelar pelo fiel cumprimento dos procedimentos estabelecidos neste

Instrução Normativa.

Art. 19 — A não abservâneia das condições e procedimentos estabeiecidos

nesta Instrução Normativa constitui emissão de dever funciona!, e poderá sujeitar

os semideres e agentes que precederam indevidamente a imputação de
responsabilidade, sem prejuizo de ºutras medidas administrativa.

Art. 20 —— Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua pubiicaçâe.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa, Estado do Espirito Santo,
em 24 de novembro de 2020.
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PARA EFEITÚ DE CONTAGEM BE PONTOS, INFORMA; ÍMMM ,“.! 'nª“ !
Data de Exercício: _! _f' _

Graduação Compªrato [ ]

períedwanoGraduação Cursando ()

Pós-Graduação lato sensu [Especialização] (_ ]

Pós-Graduação stricto sensu (Mestrado) ( )

Nestes Termos,

Pede Deferimento.

Santa Teresafes, de A de 2020.
Assinatura do Candidato

Responsáveã pela Conferência

(Comissão Responsávei)

INSTRUÇÃO NORMATIVA SFI Nº 04/2018 V.GZ
Pubiicação Nº 313242

INSTRUÇÃO NORMATIVA SFI Nº Ú4f2018

Versão: 02

Aprovado em: 24 de novembro de 2020

Ato de aprovação: Decreto o_º 4032020

Unidade Responsável: Secretaria Municipal da Fazenda

CAPÍTULO I

DA FINALIDADE

Art. 1.” - Esta Instrução Normativa tem por finalidade discipiiner as Rotinas & Procedimentos para cumprir a observância
da Ordem Cronológica de Pagamentos das Obrigações Financeiras relativas ao Fornecimento de bens, locações, realização
de obras e prestação de serviços, no Município de Santa Teresa — ES.

CAPÍTULO 11

DA ABRANGÉNCIA

Art. 2.ª - A presente Instrução Normativa abrange todos as Unidades da Estrutura ºrganizacional, das Administrações
Direta e Indireta, no âmbito do Poder Executivo Municipal de Santa Teresa - ES.

CAPÍTULO III

DA BASE LEGAL

Art. 3,“ — A presente Instrução Normativa Integra um conjunto de ações, de responsebiiídade do Chefe do Poder Execu—
tivo Municipal no sentido de diácíplinar as rºtinas e procedimentos para cumprir a observância da Orden" Cronológica Cie
Pagamentos das obrigações Hnanceiras relativas ao fornecimento de bens, locações, realização de obras e prestação deserviços, sobre o quai dispõem: ,-x ,”

”a

É,/

wªh“;

PAM EFEITO DE DESEMPATE, INFÚRMÃ â MAIOR GRADUAÇÃÚ APRESENTADA NA ÁREA DA EDUCAÇÃO”. "LH ªâª'Ensino Médio ( ) , ãº f,..r
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L Artigo Sº da Lei nº 8.666,51993;

«”Mr.—753%,“II. Lei nº tosaojzooz; F,? a? ªº ªªª ;“
m. Lei nº 432011964. %%%&—“ªªh“, ia ,,cam—roto w ““Z““ rj m,“.ms RESPONSABILIDADES “em ,nº
Art. 4.“ - São responsabilidade-s da Secretaria Municipal da Fazenda como unidade responsavel pela Instrução Normativa:

[. Promover a oivulgação e implementação desta Instrução Normativa, mantendo—a atualizada e suoewislonando sua
aplicação;

11. Manter a Instrução Normativa à disposição de todas as Secretarias Municipais, zelando pelo fiel cumprimento da mes-
mo;

III, Cumprir fielmente as determinações tia Instrução Normativa, em especial quanto aos procedimentos de controie e
prazos e quanto a padronização dos procedimentos na geração de documentos, dados e informações.

CAPÍTULO v

005 PROCEDIMENTOS

Sessão ! — Liquidação

Art 5.0 — Respeitada a Ordem de classificação dos créditos, será realizada e Liquidação Contabil da despesa, de acordo
com o Artigo 53 da Lei nº 4.32D31964.

. Art. fâCl — A Ordem Cronológica de exigibilidade das Obrigações iªinanCeiras terá inicio na data do registro contábil! de Liqui—
dação da Despesa e será suspensa até que:

I. Efetuada a Entrega por parte do fornecedor, de toda documentação exigida pelas normas em vigor;

II. Sanadas as pendências relativas à execução do contrato;

Art. ?º — D õscal do contrato adotará as providências necessárias para concluir a etapa da liquidação corn a certificação do
adimplemento da obrigação, no periodo estipuiado no instrumento contratual, e ao iinai atestaiªa' & despesa na Nota Fiscai
ou documento de cobrança eouivalente.

Art. Bº — A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser remetida a Secretaria Municipal da Fazenda no dia do atesto ou com justifica-
tiva, no dia útil imediatamente posterior ao de atesto para a liquidação contábil de despesa.

Sessão 11 - Pagamento

Art. º.º' — O pagamento das obrigações contratuais deverá observar a Ordem Cronológica de exigibilidade, reiativas ao:

L Fornecimento de bens,

U. Locações, '
IH. Realizaçaãde obras, e

W. Prestação de serviços e se darár

a] Por Unidade Gestora;

b) Por Fonte de Recursos;

:) Por data do registro conta'bii de Liquidação de despesa em sistema informatizado, de acordo com o Artigo 63 da Lei nº
4.320/l964.

Arc. 10 — Os credores de contratos a serem pagos com recursos vinculados à finalidade ou despesa especifica serão orde—
nados em listas próprias para cada convênio, contrato de empréstimo ou de financiamento, Fundo especial ou outra origem
específica do recurso, cuja obtenção exija vinculação.
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Art. 11 - A quebra da ºrdem Cronológica de Pagamentos somente ocorrerá quando presentes Relevantee RHZªESçtÉEFÍF—sa, . ,. , , . . . . , . .“m "ª:. o “— “».teresse Pubiico e meoiante previa Justificativa da autoridade competente. aª" *? “ f x.“
lirª]; _.r- m É”; E““ ,, ,, _ , ,, , :“.u 12',,__.,.ec,.._mw-a-

?; 1.<J — Consideram-se Relevantes Razoes de Interesse PLIDIICO as segumtes Situaçºes: i ;
I. Grave perturbaçao da ordem, situaçao de emergencia ou calamidade publica; km,»; WWW—ff._ ,
II. Pagamento a microempresa, empresa de pequeno porte e demais beneficiários do Decreto nº 8.538, de & dªe—obtubroª'"
de 2015, desde que demonstrado o risco de descontinuidade do cumprimento do objeto do contrato;

III. Pagamento de direitos oriundos de contratos em caso de falência, recuperação judicial ou dissolução da empresa con-
tratada;

tv. Pagamento de contrato cujo objeto seja imprescindível para assegurar a integridade do patrimônio público ou para
manter o funcionamento das atividades finaiísticas, quando demonstrado o risco de descontinuidade da Nªtªçãº dª um
serviço poetico de relevância ou o cumprimento da missão institucional;

V. Para afastar o risco de prejuízo ao erário, se houver indícios de falsidade ou de irregularidade grave da liquidação da
despesa que resulte em fundada dúvida quanto a certeza e liquidez da obrigação de pagar;

VI. Perda da regularidade nscai após a liquidação da despesa e antes da realização do pagamento.

5 2.0 « Nos termos da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, o Poder Executivo deverá disponibilizar diariamente
no Portai da Transparência &! Ordem Cronoiúgica de Pagamentos, born como as justificativas que fundamentam a eventual
quebra da ordem,

Sessão III - Não se Aplica & Esta Normativa

Art. 12 — Não se sujeitarão ao disposto nesta Instrução Normativa os pagamentos decorrentes de:

i. Suprimento de Fundos, assim considerados as despesas reaiizadas em regime de adiantamento, nos termos do Artigo
68 da Lei Federal nº 4320/1964;

II. Obrigações Tributárias & Previdenciárias;

. III. Sentenças e decisões Judiciais ou Notificações do Tribunal de Contas;

Iv. Vale Transporte ;Vaie Alimentação;

v. Despesas provenientes de créditos adicionais extraordinários;

Vl. Pagamento de Pessoal.

CAPÍTULO vz

DAS consroemçoes FINAIS

Art. 13 — Os esclarecimentos adicionais a respeito deste documento poderão ser obtidos junto a Secretaria Municipal da
Fazenda e naªUnidade Central de Controie Interno que, por sua vez, através de procedimentos de controle e por meio
de métodos de amostragem, aferirá a fiei observância de seus dispositivos por parte das diversas unidades da estrutura
organizacionai.

Art. 14 — Esta Instrução Normativa deverá ser atuaiizada sempre que fatores organizacionais, iegais ou técnicos assim o
exigirem, a fim de verificar a_sua adequação aos requisitos da Instrução Normativa SCI nº GIRO 13 (Norma das Normas),
bem como manter o processo de melhoria continua.

Art. 15 — O descumprimento do previsto nos procedimentos aqui dennidos será objeto de instauração de sindicância e do
processo administrativo discipiinar para apuração da responsabilidade da realização do ato contrário às normas instituídas.

Art. 16 —— A realização de procedimentos de todas as unidades envolvidas, sem a observância das tramitaçãº—5, registrº
e controles estabelecidos nesta Instrução Normativa estará sujeita a responsabilização administrativa, sem prejuizo das
demais sanções legais.

Art. 17 — Toda e qualquer irregularidade encontrada pelos servidores responsáveis pela Secretaria Municipal da Fazenda
do Município de Santa Theresa, bem como nas demais unidades sujeitas a observância desta Instrução Normativa, deverão
obrigatoriamente ser comunicadas à autoridade competente, bem como à Unidade Central de Controle Interno — UCCâ.; /
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Art. 18 -— As Unidades da Estrutura Organizations! do Município se obrigam a Cumprir & zeiar pelo fiel cumprimentº dos
prncedimentos eãtabeãecidcs Beata Instruçãc Nºrmatlva. '

Art. 19 — A não observância das condições e procedimentos estabelecãdos nesta Instrução Normativa constitui Omissão de
dever funcional, e poderá sujeitar 05 servidores e agentes que precederam indevidamente a imputação de ?esponsabêlída-
de, sem prejuízo de outras medídas admlnistratãvas.

"f.. "xfl ':“ AÍ,-“'eu
fj x;.»- X'º' “J _? x

Art. 20 -— Esta Instrução Nnrmativa entra em vigor na data de sua publicação.

GELSON ANTONID DE SALES AMARO “WMM.”
PREFEITO MUNICIPAL "

ANEXO 1
Ordem Cronológica de Pagamentos

msmuçào NORMATNA — SFI Nº 0442013 Versão: 02

"' |_ " PREFEITYRA l'llÍãÍICÍPAí. DE Seª—IA TERESA
." “ PREFEITURA KHTNICE'AL DE SANTA TERESA

"ESPÍRITO SAIR—EO

211 57.44 410041132 ,

&» ORDEM CROXÚLÚGICA. “"“““ Pêl'íodo de NENHUM :! SIEHHÚZG
Lapla+mmqánpm TmLiziPagmmo línáor [J.-mmm ln: Lhuídnçingflrulzlãqnlilªl'h mmmqi 11. Líquilnl aradº . Pup.

Unidade Gumm". Hefellnm Municipal de Santa Tama

Fame ria Recmsn: ÍWMBM . OUTROS REEBRSDE VINCULADOSÃ ASSINTÉNCM SÚCML « TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNEC ESTÃÚUN. DE ASS

Chin quultªaçãn: Dºmº

???—ITF '.. ,u . Émwª

__._._.,.f

43.055 Em! baíª
Total em]: um um nm
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FRUXDGRAMA- ºrdem Cronoíógíca de Pagamentos Á
INSTRUÇÃO NDRMATWA- SFI Nº (Mªma Veraão: 02 5)"

Haven-cita insuficiência de rm; [Jr-m:;
dªsnoníveis Dam quita çãº ?ntegral, piada-reªd

:» i-ªrauerpagarz'lentn marca?, fiandooãaãdº
remaneãcent—a na mesma esosíção da
' arda-m crúnoiógica

lª'-

créditc-s. será rea

in_—

Respeite-da & CII-denn Cameratª-gica das. ;
Contábíi da dESpL—sa

".

_,- _ « _ ,. . |_ _-.. _1nzaaa :: xiqUEúdlrãD .| ª—ãª. J,.
; .ª. quebra da Ordem Granola-gica sºmenta ºcºrrerá
': quandu há presentes retevantes razôtsde; ' E interesse púbíicuemediante juzs'tàfscatúva da

A Ordem Eronoiógíca deaxigibiàâdsde ªªn.das Obrigações Financeiras tea-rá início ':na data da registrecantàbvida ) !!
Sa'—(.iuídaçãn da (Ifran-6:53 & será SUSDEHSEI ' ,

autºrída de semp-atente

3.3;

Re 1 ªvªnt-EG Razões para ?: Eli_ziªrbra da.—: ardemf

&

_L , , ; ª - Grave perturbação da armam, situação lda-emergênciªs ou
caxamidadvs púbâã—cª;

| _ A entr-ega por parte da fnrnecedur, ; ;e- Pagamentº à rjkrommpresa, sempre-5.3 depeíquenc: porte
de toda docunaentaçãuegigida petas. e. deTaabmeIecqarm-s do ª EEÉEQ 9518.5355, de L: de ºutubro
Horn-narram- viga-r. & 933335. cfgsdequecierínonstratm o "ECU dfí' descontxnwdarje_ _ , , . ; cics suma:-ementa do ºbjeto na Cantrªtb;“ —5ª“5dª5 ªª pªnªªenc'ªªªºhrªª % Hí—Pagamentudc dire'ncnsDriundusde-cnntratusem casadafªlªr—'ªçãº? dº Cºªtfªtºi ,. ?aiãncia, recuperaçãcjudàciaãau dissoluçãn dª empfªª
III - Reguiaríxada & ãã'tuaçãn que impedir ,- contratada;
& certificaçãa “30 ªdimiªªªmªht'ºª dª E Ulm Pragamentadecontratacuja objeto seja 'Imprãcmd Eve!

' para asaagurar & integridade do ::natrímôn ao EDÚ blicoou para

L.

; marinª,-:|“ u funcicmarnerltn [lag-. aúuidadªfãnalíatlaa, quandº“' ' demo—mstrado o rasca ae umaritínuidadeda prestação de um-' : serviço púbãjco cie re ie—xâncaa GLI o cumprÉanto da missão
Ú Fiscaido Contrato adotará & ', xr'zatatucmrmi; . . . . ., _ = V 'Para afastarorasacme prejmm acerarw, sangue-ar

“fºgªº? ”dªdª pª'ª ªº“ “4," ª etªpª dª ª ªndícíos de: ralf—dave um de Erregularêdadegraue da “liquidação
"qu'dªçãú “Diºrªmª Eatípuíadono É da de.-speaaqueresuazeem fl.:rndadadtwidaquanto "acer-tera

cºntratoªa na fina? atestarà & despe-5a f e ãnqu'ideg da aurkgagáo cie pagar:
& na Nota FâSCaE ou dºcumento “ª V! - Pªrda da regulariúace fiscªiapó-s a i'muídaçãa da nasªasa% & antes da reafazaçãca do pagammo|T: .. [

A Nºta Fiscal será
rama—tida & Secreta ria ? D Forjar Em:: utâvo deve re:-l adiantªm ãbãiãzarMuniCªpªída Fªzenda no mans-almante-napnrtnldaTransparênciaa
dia do Ata-ªto;.“ ºu com ? Orden-m Cranoiúgjca de Pagame mas. bem coma as
justificativa na dia útil . justificativas & uma eventuaã quebra da Ordem.

Imediata au atesta para &
àiquidaçãu Eurl'ãábíída

*: ;

L_

31,

Crmnníógíca reiati
- Fornecimento de

Seuàços & se dará:
a) Por Unidade Gu

O pagamento devera oosewar & Ordem ; paga mentos decorrentes da

RªªªªãªCªES dª ÚbTªS '? & P'regtaçãa dª ' nos Lerrnos do Artigo 68 da Lei Fade-rain?

Recuraos; :) Par data do Registrº Contábiê m — Sentenças & decªaões Judiciaisou
da Liquidação da Despesa: em SãStEmB NºtificaçõaesdcTHb-unai-de Cºntas:

3 Não se Sujeitarãc ao clãs-posto- nesta Nnrma us

Vªªªºi l— Suprimentº de.- Fundna, asa—“.im cnnaíderadn—s as
Bens. Locaçªªs. -: despagas maiâzacêasem regime deadiantamenm.

; &,3203'1964;
H » Obrzgações Trãbutárias & Previdencãárkas:star.—=; b) Por Fonte da

v'i naiédade Du

específica do

serão ordenadas em ”Sta própria
para cada convênio, cºntrata de
empréstimo em financiamento.

. Os credo—rªw de Cºntratos que sãº ' Vª - õespçsíàãprmwr1íentes df: créditmsadicãumís" . eutraordm arms,".
pagas cºm recargas ViHEUiaÉIÉn: à : VH — Despeaascam Pubiicaçãeesem Diária DFiciaidesnªªª ªgpfmfªªª' & outras pub íicidades de inter-em púbiíco;

__ mu - Pagamenta de Passos-%

fundo» eSpc—ciaã ou ºutra aragem

[ IV— Canceasbnárias de: ser-vi:;nspúbliznsde* _ água, Eu:,tei-efonãal: carreira;"=,-.ª _, v - Vale Transporte & Vain? M !mentaçân;

FEEUTED
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