RIO GRANDE DO NORTE

PREFETTURA MUNTCTPAL DE SAO GONqALO DO AMARANTE - RN
- Centro Administrativo - S5o Gongalo do Amarante - RN CEP 59.290-000

Av. Alexandre Cavalcanti, s/n
cNPJ 08.079.40210001 -35

LEr N' 1.401, DE 17 DE JANETRO DE 2014.
Dispde sobre a criaQdo do Fundo de Urbanizaqdo
do Munic{pio de Sdo Gonqalo do Amarante/RN e dd
outras provid4ncias.

pREFErro

o

Do

MUNTCIPTO

DE SAO GONCALO

DO

AMARANTE/RN, no uso de suas atribuig6es legais,
FAQO SABER que a Cdmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte
Lei,

Art. 1o. Fica instituido
denominado Fundo

de

Urbanizagdo, abreviadamente

desenvolvimento de planos

\,

na Prefeitura Municipal um fundo de natureza cont6bil,

-

FURB, destinado

ao

e projetos urbanos de interesse do Municipio de Slo

Gongalo do Amarante-RN.

Art. 2". A

gestdo

do FURB

Desenvolvimento e Meio Ambiente

compete

ao

Conselho Municipal

de

COMDEMA.

-

Art.3o. Constituem receitas do FURB:

I-

valores em dinheiro correspondentes d outorga onerosa do licenciamento,

legalizagdo e regularizagio da constru96o de 6rea superior a correspondente

ou coeficiente b6sicos estabelecido no $8" do artigo
49 I 2009

(Plano Diretor Participativo)

II -

30,

i

densidade

da Lei Complementar

no

;

juros e recursos provenientes da aplicagdo financeira de seus pr6prios

recursos em estabelecimentos banc6rios ou decorrentes de qualquer outra operagdo;

III -

\-

doag6es de pessoas fisicas ou juridicas, priblicas ou privadas, nacionais ou

estrangeiras;

IV - transfer6ncias intergovernamentais;
V

- contribuigdes, transfer6ncias ou participag6es em convOnios e ajustes;
VI - recursos provenientes de instrumentos de parceria entre o Poder Pirblico e a
iniciativa privada, como as operagdes urbanas e operagdes interligadas;

VII

recursos provenientes

de cons6rcio imobiliSrio ou

urbanizagdo

consorciada;

VIII -

recursos provenientes de infragOes e multas de prevista no artigo 31 da

Lei Complementar n" 5212009;

IX -

dotag6es designadas na Lei do Orgamento ou em cr6ditos adicionais;

...
,, /.
+:*....
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X-

quaisquer outros recursos ou rendas que lhes sejam destinados para

melhorias de programas de urbanizagdo;

XI - recursos provenientes

de taxas de legalizagdo de construg6es; loteamentos,

desmembramentos e outras formas de urbanizaqlo;

XII

- produtos de cobranga de contribuigdes de melhoria ou de quaisquer outras

taxas resultantes de obras e servigos de urbanizagio existente, ou que vierem ap6s
autoizagdo legislativa a ser criadas.

Parfgrafo fnico. Todas as receitas do FURB serlo depositadas
obrigatoriamente em conta especial a ser aberta e mantida em agCncia de
estabelecimento oficial de cr6dito.

\,

Art.

4o. O regime financeiro e contSbil da

FURB obedecer6 as nofinas gerais da

AdministragSo Financeira e Contabilidade Priblica do Municipio, devendo a SEMURB
encaminhar as prestagdes de contas da FURB aos 6rgdos competentes do Municipio e
do Estado, nos prazos e na forma prevista da LegislagSo em vigor.

Art. 5o. Os recursos da FURB atenderdo aos seguintes crit6rios de gestSo:
I * utilizagSo dos recursos segundo o plano especifico, encaminhado anualmente
d C0mara

U

Municipal, simultaneamente ao orgamento;

- utilizagdo na execugdo dos programas

de urbanizagSo de 5reas de interesse

social, e em investimentos em saneamento bSsico e ambiental do Municipio;

III -

utilizagdo na execugio de obras de infraestrutura, nos pagamentos de

desapropriagdes

v

e

demais despesas necessdrias

d

implementagdo

de

projetos

urbanisticos ou na aquisigio de im6veis destinados d criagSo de novas AEIS, em
consondncia com a Politica de HabitagSo de Interesse Social para o Municipio de 56o
Gongalo do Amarante;

IV

- constituiglo de reserva fundi6ria;
V - ordenamento e direcionamento da expans5o urbana;
VI - implantagio de equipamentos urbanos e comunit6rios;
VII

- criagdo de espagos priblicos e 6reas de lazer;
VIII - criagdo de unidades de conservaglo ou protegio

de outras de interesse

ambiental;

IX-protegdo

de 6reas de interesse hist6rico, cultural e paisagistico;
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X-

indenizagdo das benfeitorias atingidas por projetos de urbanizagdo ou o

remanej amento das familias ocupantes.

Art.

6o. Os recursos financeiros do FURB tamb6m poderSo ser aplicados no

fortalecimento institucional da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo

-

SEMURB.

Art.7". O FURB ser6 gerenciado pelo Conselho Municipal
e

Meio Ambiente

Art.
submetendo

-

COMDEMA.

8o. Compete

i

de Desenvolvimento

e SEMURB elaborar a proposta

orgament6ria do FURB

aprovagSo do Conselho de Desenvolvimento e Meio Ambiente de S5o

Gongalo do Amarante - COMDEMA.

\,

Parr[grafo rinico. Compete ao COMDEMA estabelecer prioridades para os
atendimentos dos projetos a serem executados com recursos do FURB, encaminhando

at6 o riltimo dia do m6s de agosto de cada exercicio, a relagio das planos, projetos,
programas e agdes a serem priorizadas.

Art. 9'. Compete d Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo SEMURB o acompanhamento e fiscalizagdo das aplicag6es dos recursos da FURB,
submetendo d apreciagSo do COMDEMA, mediante relat6rios peri6dicos.

Pardgrafo rfinico. A SEMURB poder6 celebrar conv6nios, acordos, termos
parceria, ajustes e aditivos para aplicaglo dos recursos do FURB, submetendo

i

de

pr6via

apreciagdo do COMDEMA.

Art. 10. O FURB ter|prazo de vig6ncia indeterminado.

\.

Art.

11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagdo, revogadas

disposigdes em contrdrio.
Sdo Gongalo do Amarante/RN, 17 de janeiro de2014.
193o. da Independ6ncra

JAIME C

IRA DOS SANTOS

as

Jorn al @0flclal
L

lnstitu[do pela Lei Municipal

de 18 de setembro de 2007
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
muucipro oe sAo coNQALo Do AMARANTE
no 1.131

LEI

If

1I01,

DE I7 DE JANEIRO DE 2014,

'

Dispde sobre a criagSo do Fundo de UrbanizagSo do
Municipio de Sdo Gonqalo do Amarante/RN e di outras

LEI N' 1,400, DE 08 DE JANEIRO DE 20,I4.

provid6ncias.

Dispde sobre a denomina$o de Ruas da Comunidade de
Pogo de Pedra, neste Municipio de Sdo Gongalo do
Amarante/RN e de outras providdncias.

o pREFEtro MuNrcrpru- oe sAo e oNgALo Do AMARANTSRN FM
SABER, que a Cimara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art 1 0 Esta Lei define a denominagSo de determinagSo de determinadas
ruas Projetadas da Comunidade de Pogo de Pedra, municlpio de Seo Gongalo do
Amarante/RN, conforme mapa constante doAnexo l.
M. 20ARua Proletada, principal da Comunidade de Pogo de Pedra, que
tem seu inicio nas proximidades da casa do primeiro morador e segue al6 a quarta
guadra anles da lgreja Cat6lica, sentido da Comunidade Genipapo para Fazenda
Caruaru, hoje denominada pelos moradores de Avenida Bastinho Prego, passa a
denominar-se Avenida SebastiSo Pinheiro.
Art. 30AAvenida em omunidade d Avenida SebastiSo Pinheko, sentido
Fazenda Caruaru atd a altura da Travessa 56o Gonqalo, passa a denominar-se
Avenida Lauro Pinheiroda Costa.
Art.4oAavenida em continuidade dAvenida Sebastiio Pinheiro da Costa,
sentido Fazenda Caruaru, passa a denominar-seAvenidaAna RoqueTinoco.
M. 50 As ruas proletadas que cortam a Avenida SebastiSo Pinheim,
sentido Rio Camaragibe, iniciandose da quadra em que reside o primeiro moradol da
comunidade, passam a denominar-se sequencialmente de:
a)Travessa Luiz Soldado;
b)Travessa Santa Luzia;
c)Travessa SeverinoJos6 da Silva;
d)Travessa 56o Luiz.
Art. 6o As ruas projetadas que cortam a Avenida Sebasti6o Pinheiro,
sentido opostoao Rio Camaragibe, passam a serdenominadas sequencialmente de:
a)Mla Dona Cindida;
b)Travessa Maria Marciano que ap6s a Rua Luiz de Souza (Selado),
passa a denominar-se de Rua FranciscoArcanjo da Silva (Xl).
Art. ToAs ruas pro.letadas que cortam aAvenida Lauro Pinheiro da Costa,
apos a Travessa S5o Luiz, sentido Rio Camaragibe, passam a denominar-se
sequencialmente de:
a)Rua ProlessorLuiz Batista do Nascimento;
b)Rua Jos6 Severiano (26 Ovidio)
M. SoAs ruas proletadas que cortam aAvenida Lauro Pinheiro da Costa,
sentido Fazenda Caruaru e sentido oposto ao Rio Camaragibe, passam a denominarse sequencialmente de:
a)Rua TomazAquino da Rocha (Tomaz Pipoca)
b)Rua MiguelVicente da Silva (Novo Horizonte)
Art. Y As ruas projetadas que cortam a Avenida Ana Roque Tinom,
sentido Rio Camaragi[e, passam a denominar-se sequencialmente de:
a)Travessa Sdo Gonqalo;
b)Vila Feneira;
c)Rua Maria Odete;
d)RuaArcanio Maximiliano da Silva.
'10 A Rua Projetada paralela ao Lago do Fogueteiro passa a
denominar-se Travessa Sanla lsabel.
Art. 11 0 Largo entre a lgreja Cat6lica Nossa Senhora da Conceigio, a
Rua lnez Batista do Nascimento e a Avenida Lauro Pinheiro da C,osta passa a ter o
nome de Laryo Nossa Senhorada Conceigio.
D6 a denominagSo is ruas projetadas do Loteamento SantoAntdnio, no
Municipio de S5o GongalodoAmarante/RN, daforma a seguir:
- Rua Projetada 01 -Rua Helena Rodriguesde Freitas
Art. 12 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagio, revogadaS as
disposigoes em mntr6rio.

M.

S5o Gongalo do Amarante/RN, 08 de janeiro de 2014.
1930. da lndependdncia e 1260. da Rep0blica.
JAIME CALADO PEREIMDOS SANTOS
Preleito Municipal

HELIo DANTAS DUARTE
Secreterio Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo

o

PREFETTO DO MUNTCIPTO DE SAO GONQALO DOAMAMNTE/RN,

no usode suasatribuigoes legais,
FAQO SABER que a Cimara Municipal aprovou e eu sanciono aseguinte

Lei,

Art. 10. Fica instituldo na Prefeitura Municipal um fundo de natilreza
cont6bil, denominado Fundo de UrbanizaqSo, abreviadamente - FURB, destinado ao
desenvolvimento de planos e projetos urbanos de interesse do Municipio de S5o
Gongalo doAmaranteRN.

Art. 20. A gesEo do FURB compete ao Gonselho Municipal
Desenvolvimento e MeioAmbiente- C0MDEMA.
M.30. Constituem receitas do FURB:

|

-

valores em dinheko conespondentes

licenciamento, legalizagdo

e

regularizagdo

i

de

outorga onerosa do

da mnstrufro de drea superior

a
conespondente a densidade ou coeficiente bdsicos estabelecido no $80 do artigo 30,
da Lei Complementarn" 49/2009 (Plano DiretorParticipativo);
ll-jurose recursos provenientesda aplicag6ofinanceira de seus pr6prios
recursos em estabelecimentosbancdriosou decorenles de qualqueroutra operaqdo;

- doagoes

lll

de pessoas fisicas ou jurldicas, prlblicas ou privadas,

nacionais ou estrangeiras;

lV- transfer6ncias intergovemamentais;
- ontribuigoes, transferoncias ou participa@es em convdnios e

V
ajustes;

Vl - recursos pmvenientes de instrumentos de parceria enke o Poder
P0blicoe a iniciativa privada, omo as opera@s urbanas e operagoes interligadas;
Vll recursos provenientes de consorcio imobilidrio ou urbanizagSo

-

consorciada;

Vlll-

recursos provenientes de infragoese multas de prevista no artigo 31

da Lei Complementarn" 52/2009;

lX-dotagoesdesignadas na Lei do Orgamentoou em cr6ditosadicionais;

X-

quaisquer outros recursos ou rendas que lhes sejam destinados para
melhorias de programas de urbanizagSo;

-

Xl

recursos provenientes de taxas de legalizagio de constru@s;

loteamentos, desmembramentos e outrasformas de urbanizagio;
Xll - produtos de obranga de contfibui@s de melhoria ou de quaisquer
outms taxas resultantes de obras e servigos de urbanizaqio existente, ou que vierem
apos autorizagSo legislativa a ser uiadas.

Parigrafo 0nico. Todas
obrigatoriamente em conta especial

as receitas do FURB serSo

a ser

aberta

e

depositadas

mantida em agEncia de

estabelecimento ofi cial de cr6dito.
Art. 40. O regime financeiro e ont6bil da FURB obedecerd as normas
gerais da Administragdo Financeira e Contabilidade P0blica do Municipio, devendo a
SEMURB encaminhar as preslagoes de contas da FURB aos 6rg6os mmpetentes do
Municipioe do Estado, nos prazos e naforma prevista da LegislagSo em vigor.

Art. 50. Os recursos da FURB atenderio aos seguintes crit6rios de
gestiio:

- utilizagao dos rectrsos segundo o plano especffim, encaminhado
Cimara Municipal, simultaneamente ao orgamento;

|
anualmenle

d

ll

-

utilizaqao na execugSo dos programas de urbanizaqSo de 6reas de

interesse social, e em investimentos em saneamento bAsico e ambiental do Municipio;

lll

-

utilizaqao na execugSo de obras de infraestrutura, nos pagamentos

i

de desapropriag6es e demais despesas necessdrias
implementagSo de projetos
urbanlsticos ou na aquisigSo de im6veis destinados e cdageo de novas AEIS, em
consonincia com a Politica de HabitagSo de lnteresse Social para o Municipio de 56o
Gonqalo doAmarante;

lV-constituigio de reserva fu ndidria;
V-ordenamento e direcionamento da expansio urbana;
Vl - implantaqao de equipamentos urbanos e comunitirios;
Vll-criageo de espagos p0blicos e 5reas de lazer;
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Sio Gongalo do Amarante/RN
Vlll

-

criagdo de unidades de conservagio ou protegio de outras de

PORTARIAN",028, DE 20 DE JANEIRO DE 20,I1,

interesse ambiental;

lX-protegSode 6reas de interesse histdrico, culturale paisagistico;
X- indenizagao das benfeitorias atingidas porprojetos de urbanizaSo ou
o remaneiamento das famflias ocupantes. M. 60, Os recursos financeiros do FURB
tambdm poder6o ser aplicados no fortalecimento institucional da Secretaria Municipal
de MeioAmbiente e Urbanismo - SEMURB.
Art. 70. O FURB ser6 gerenciado pelo Conselho Municipal de

Exonera Assistente T6cnim Operacional ll.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SAO GONOALO DO AMAMNTE/RN, NO
uso de suas abibuig6es legais, estabelecidas na Lei Orginica do Municlpio, e em
reestruturaqao
observdncia a Lei Complementar n'050/2009, que dispOe sobre
organizacional do Poder Executivodo Munic[pio de S5o Gongalo doAmarante,

a

RESOLVE:

Art. 1" Exonerar o Senhor EVEMLDO FELIX DA SILVA, do exerclcio do
Desenvolvimento e MeioAmbiente- C0MDEMA.
Art. 80. Compete A SEMURB elaborar a proposta orqamentiria do FURB cargo de AssistenteT6cnico Operacional ll da Secretaria Municipal deAdministragdo e
dos Recursos Humanos, em exercicio da Secretaria Municipal de EducaqSo e Cultura.
submetendo A aprovagio do Conselho de Desenvolvimento e Meio Ambiente de Sdo
Art. P Esta portaria entra em vigor na data de sua publicagSo, com efeito
Gongalo doAmarante - COMDEMA.
retroativo a contarda data de02 de.ianeirode 2014.
Par6grafo 0nico. Compete ao COMDEMAestabelecer prioridades para os
Art. 3o Revogam-se as disposigoes em contrdrio.
serem executados com recursos do FURB,
atendimentos dos projetos
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONQALO DO AMARANTE/RN, GABINETE
encaminhando at6 o'0ltimo dia do mds de agosto de cada exercicio, a relaqio das
DO PREFEITO, EM 20 DE JANEIRO DE 2014.
planos, pro.jetos, programas e agoes a serem priorizadas.

a

-

Art. 90. Compete i Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo
SEMURB o acompanhamento e fiscalizagdo das aplicapes dos recursos da FURB,
submetendo i apreciagSo do COMDEMA, mediante relat6rios peri6dicos.
Pardgrafo 0nico.ASEMURB poder6 celebrarconvdnios, acordos, termos
de parceria, ajustes e aditivos para aplicagdo dos recursos do FURB, submetendo A

JAIME CALADO PEREIRA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
PORTARIAN'. 029, DE 20 DE JANEIRO DE 2011.
Exonera Gerencia de Equipamento Social l.

pr6vib apreciaQSo do COMDEMA.

Art.10. O FURBter6 prazode vigdncia indeterminado.
Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagSo, revogadas as

\-

disposig6es em contrdrio.

Sio

O PREFEITO MUNICIPAL DE SAO GONEALO DO AMARANTE/RN, NO
uso de suas atribuigoes legais, eslabelecidas na Lei Orginica do Municlpio, e em
reeslruturagio
observincia a Lei Complementar n'050/2009, que dispoe sobre
organizacional do PoderExecutivodo Municlpiode 56o GongalodoAmarante,

a

Gongalo do Amarante/RN, 17 de janeiro de 2014.
1930. da lndependdncia e 1260. da Republica.

RESOLVE:

Art 1. Exonerar a Senhora MARIA VEMLUCA SILVA DE LIMA, do
exercicio do cargo de Gerencia de Equipamento Social I, Secretaria Municipal de
Trabalho, Assistdncia Social e Cidadania, em exercicio da Secretaria Municipal de
EducagSo e Cultura.
Art 20 Esta portaria entra em vigor na data de sua publicagio, com efeito
retrcativo a contar da data de l 0 de ianeiro de 20'1 4.
Art. 30 Revogam-se asdisposigoes em contr6rio.

JAIME CALADO PEREIMDOS SANTOS
Prefeito do Municipal
HELIO DANTAS DUARTE
Secretario Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo

PREFEITUM MUNICIPAL DE SAO GON9ALO DO AMAMNTE/RN, GABINETE
DO PREFEITO, EM 20 DE JANEIRO DE 2014,

PORTARIA N'. 026, DE 20 DE JAI{EIRO DE 2014,
Exonera Assessoria Especial.

JAIME CALADO PEREIMDOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

O PREFEITO MUNICIPAL DE SAO GONQALO DOAMAMNTE/RN, NO PORTARIAT{0. (l3(l, DE20DE JANEIRO DE2011.
uso de suas atribuigoes legais, estabelecidas na Lei Orgdnica do Municipio, e em
Exonera Assistente T6cnico Operacional l.
observincia a Lei Complementar n' 050/2009, que dispoe sobre a reestrufuragio
organizacional do Poder Executivo do Municipio de 56o Gongalo doAmarante,

RESOLVE:

1'

Exonerar a Senhora LAIANA GISELLY BARBOSA DA SILVA, do
exercicio do cargo deAssessora Especial da Secretaria Municipal deAdminishagio e
dos Resursos Humanos, em exercicioda Secretaria Municipal de Educagioe Cultura.
M. 20 Esta portaria entra em.vigor na data de sua publicagSo, com efeito
retroativo a mntarda data de 02 deianeiro de 2014.

Art.

Art. 30 Revogam-se as disposi@es em contrdrio.

\-

PREFETTUM MUN|CTPAL DE SAO GONQALO DO AMAMNTE/RN, GABINETE
DO PREFEITO, EM 20 DE JANEIRO DE 2014.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SAO GONSALO DO AMAMNTE/RN, NO
uso de suas atribuigoes legais, estabelecidas na Lei Orgdnica do Municipio, e em
reestruturagSo
observincia a Lei Complementar n'050/2009, que disp6e sobre

a

organizacional do Poder Executivo do Municipio de S5o Gongalo doAmarante,

RESOLVE:
Arl. 1' Exonerar o Senhor VALDIR ALVES DE SOUZA, do exerchio do
cargo de Assistente T6cnico Operacional l, Secretaria Municipal de AdministragSo e
dos Recrirsos Humanos, em exercicio da Secretaria Municipal de Educagio e Cultura.
Art. ? Esta portaria entra em vigor na data de sua publicag6o, mm efeito
retroativo a contarda data de l0dejanekode 20'14.
Art. 3o Revogam-se as disposiq6es em contdrio.

PREFEITUM MUNICIPAL DE SAO GON9ALO DO AMAMNTE/RN, GABINETE
JAIME CALADO PEREIMDOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

DO PREFEITO, EM 20 DE JANEIRO DE 2014,
JAIME CALADO PEREIMDOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

Nomeia fusessoria Especial.

PORTARIAI{'. (l3l,DE20DE JANEIRO DE20II.
Exonera Assistente T6cnio Operacional ll.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SAO GONOALO DO AMARANTSRN,

NO

uso de suas atribuigoes legais, estabelecidas na Lei Oqinica do Municipio, e em
observ6ncia a Lei Complementar n" 050/2009, que disp6e sobre a reesfuturagio
organizacional do PoderExecutivo do Municipio de Sio Gonqalo doAmarante,

RESOLVE:
Art.'l " Nomear a Senhora CARLAANDREA LIMA DA SILVA, pam exercer
o cargo de Assessora Especial da Secretaria Municipal de Administragdo e dos
Recursos Humanos, em exercicioda Secretaria Municipal de EducagSo e Cultura.
Art. 2o Esta portaria entra em vigu na data de sua publi€qao, com efeito
retroativoa contarda datade 02 dejaneiro de 2014.
Art.30 Revogam-se as disposigoes em contrdrio.
PREFETTUM MUN|C|PAL DE SA0 GON9ALo D0 AMAMNTE/RN, GABTNETE
DO PREFEITO, EM 20 DE JANEIRO DE 2014.

JAIME CALADO PEREIM DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

O PREFEITO MUNICIPAL DE SAO GONQALO DOAMAMNTSRN, NO
uso de suas ahibuig6es legais, estabelecidas na Lei OrgSnica do Municipio, e em
reestuturagao
observincia a Lei Complementar n'050/2009, que disp6e sobre
organizacional do PoderExecutivo do Municipio de Sdo GongalodoAmarante,
RE SOLVE:
fut. 1" EXONETATOSENhOTFMNCISCO CANINDEALVES DE SOUZA, dO
exercicio do cargo de Assistente T6cnico Operacional ll, Secretaria Municipal de
AdministragSo e dos Recursos Humanos, em exerclcio da Secretaria Municipal de
Educag6o e Cultura.
Art. 2o Esta portaria entra em vigor na data de sua publicagio, com efeito
retroativoa contarda data de 10 deianeiro de 2014.
Art.30 Revogam-se as disposi@sem contrdrio.

a

PREFEITUM MUNICIPAL DE SAO GONQALO DO AMARANTBRN, GABINETE
DO PREFEITO, EM 20 DE JANEIRO DE 2014.
JAIME CALADO PEREIMDOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

