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PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
LEI COMPLEMENTAR Nº 420, de 08 de Fevereiro de 2019
Dispõe sobre a contratação temporária de profissionais, para atendimento
de ações na secretaria de assistência social, “Programa Federal Criança
Feliz”, e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de São Rafael, Estado do Rio Grande do
Norte, nouso de suas atribuições legais, nos termos do que prevê a Lei
Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele
sanciona a seguinte Lei:
Art.1º - Ficam criados os cargos temporários e níveis salariais de
Supervisor e Visitador, vinculados a Secretaria de Assistência Social, cargos e
vagas definidos na forma da tabela a seguir:

QUADRO GERAL

Cargo

Formação

Atribuições

Rem.

Supervisor

•
Experiência
em trabalho
na área
social,
especialme
nte no
atendiment
o direto a
famílias e
crianças;
•
Capacidade
de liderança
em
situações
formais e
informais;
•
Facilidade
de
comunicaçã
oe
capacidade
para
organizar e
ministrar
capacitação
;
•
Habilidade
para a
escuta, para
propiciar
reflexões a
partir de
situações
concretas
de
atendiment
o e orientar
o
desenvolvi
mento de
ações; •
Domínio de
técnicas de
trabalho
participativ

•
Apoiar a
família/cuidado
res,
compreendendo
suas demandas
e reconhecendo
seu potencial;
•
Ter senso
crítico para
examinar suas
próprias
limitações e
dificuldades e
abertura para
dialogar com o
supervisor,
estando aberto
às suas
orientações e
sugestões;
•
Organizar
o plano mensal
de trabalho sob
orientação do
supervisor;
•
Realizar o
trabalho de
visitação junto
às famílias;
•
Observar
os protocolos de
visitação e fazer
os devidos
registros das
informações
acerca da
visitas;
•
Consultar
e recorrer ao
supervisor
sempre que
necessário;
•
Acolher,
registrar,
identificar e
discutir com o
supervisor
situações que
requeiram

R$
1.300,00
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o;
•
Habilidades
gerenciais,
especialme
nte de
planejament
o,
supervisão
e gestão de
informaçõe
s
pertinentes
ao
Programa.
• Curso
superior
completo
em áreas
afins às de
atuação do
Programa
(Serviço
Social,
Psicologia,
Pedagogia,
etc.)

encaminhament
os para a rede,
visando sua
efetivação
(como
educação,
cultura, justiça,
saúde ou
assistência
social);
•
Participar
das reuniões
(semanais) de
supervisão e
formação
permanente,
compartilhando
experiências e
dificuldades,
mantendo-se
atualizado e
aprofundando
seus
conhecimentos
e habilidades;
•
Orientar as
famílias para
acesso ao
CRAS e a
recursos da rede
e da
comunidade,
sempre que
necessário;
•
Repassar
ao Supervisor
informações
necessárias para
o
acompanhament
o e boa
execução do
Programa no
território.
•
Participar dos
processos de
capacitação
(inicial e
permanente).
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Visitadora
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•
Experiência
em trabalho
na área
social,
especialme
nte com
famílias e
crianças;
•
Capacidade
de aprender
e usar
conceitos e
técnicas
que serão
apresentada
s na
capacitação
;•
Capacidade
de
comunicaçã
o respeitosa
com
famílias e
habilidades
para lidar
com
crianças;
•
Postura
pessoal que
inspire
respeito e
confiança
pelas
famílias;
•
Capacidade
e
sensibilidad
e para
escutar e
interagir
com as
famílias
sem emitir
juízo de
valor; •
Postura
ética;
•
Escolaridad
e: nível
médio
completo
ou superior;

•
Apoiar a
família/cuidado
res,
compreendendo
suas demandas
e reconhecendo
seu potencial;
•
Ter senso
crítico para
examinar suas
próprias
limitações e
dificuldades e
abertura para
dialogar com o
supervisor,
estando aberto
às suas
orientações e
sugestões;
•
Organizar
o plano mensal
de trabalho sob
orientação do
supervisor;
•
Realizar o
trabalho de
visitação junto
às famílias;
•
Observar
os protocolos de
visitação e fazer
os devidos
registros das
informações
acerca da
visitas;
•
Consultar
e recorrer ao
supervisor
sempre que
necessário;
•
Acolher,
registrar,
identificar e
discutir com o
supervisor
situações que
requeiram
encaminhament
os para a rede,
visando sua
efetivação
(como
educação,
cultura, justiça,
saúde ou
assistência
social);
•
Participar
das reuniões
(semanais) de
supervisão e
formação
permanente,
compartilhando
experiências e
dificuldades,
mantendo-se
atualizado e
aprofundando
seus
conhecimentos
e habilidades;
•
Identificar
e comunicar ao
Supervisor a
existência de
instituições
formais e não
formais do

R$
998,00

40
H/
S

04
(quatr
o)

território (rede e
comunidade)
que possam
contribuir a
promoção do
desenvolviment
o infantil e
apoio às
famílias;
•
Orientar as
famílias para
acesso ao
CRAS e a
recursos da rede
e da
comunidade,
sempre que
necessário;
•
Repassar
ao Supervisor
informações
necessárias para
o
acompanhament
o e boa
execução do
Programa no
território. •
Participar dos
processos de
capacitação
(inicial e
permanente).

§ 1º- As atribuições das funções acima, os requisitos para o provimento da
mesma, bem como as cargas horárias relativas constam no quadro
supramencionado.
§ 2º - As funções aqui criadas visam atender, exclusivamente, as
necessidades do “Programa Federal Criança Feliz”.
Art. 2º -Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a proceder
a imediata contratação temporária, por excepcional interesse público, pelo
período de até 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período.
Art. 3º - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei serão
suportadas por dotações orçamentária específicas do Programa Criança
Feliz, o qual recebe recursos federais.
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º - Ficam revogadas as disposições em contrários.
Gabinete do Prefeito
São Rafael/RN, 08 de fevereiro de 2019.
RENO MARINHO MACEDO DE SOUZA
Prefeito Municipal
LEI COMPLEMENTAR Nº 421, de 08 de Fevereiro de 2019
Dispõe sobre a contratação por tempo determinado de Garis para atender
necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do
inciso IX, art. 37 da Constituição Federal e dá outras providências.
A Câmara Municipal de São Rafael, Estado do Rio Grande do
Norte, APROVA e o Prefeito Municipal SANCIONA a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar 10 (dez)
Garis para atender à necessidade temporária de excepcional interesse
público.
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Art. 2º. A contratação prevista terá fundamento no art. 37, IX da
Constituição Federal de 1988, no artigo anterior terá a duração de até 12
(doze) meses, podendo ser prorrogada por igual período, à critério da
Administração.
Parágrafo Único – O caráter excepcional das contratações definidas na
presente Lei Complementar tem justificativa na necessidade de garantir a
continuidade dos serviços públicos de limpeza prestados no município e
indispensáveis aos municípes.

pública, da incolumidade das pessoas e do patrimônio público, mediante a
implementação de ações pelos órgãos integrantes do Sistema Estadual de
Segurança Pública – Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros
Militar e Instituto Técnico e Científico de Polícia –, quando presentes no
Município.
I – Considerando tratar-se de ações de apoio ao sistema de segurança
pública, esta de obrigação estatal, o Município de São Rafael/RN
compromete-se obrigatoriamente:
a)

viabilizar e promover o fornecimento e visualização em tempo
real das imagens externas geradas por videomonitoramento, se
existente no Município, informando ao CIOSP / SESED local,
todos os Uniform Resource Locator, – URL (Localizador Padrão
de Recurso), dos locais que possuam câmeras instaladas.
Excepcionalmente, a disponibilização de imagens internas
gravadas, sempre que a ocorrência assim indicar e observando o
período de armazenamento dos arquivos digitais não inferior a
15 (quinze) dias. Compromete-se o Município a manter a
confidencialidade e o sigilo das informações obtidas pelas
imagens, sem utilidade para o exercício das ações de Segurança
Pública;

b)

disponibilizar, a critério da SESED, servidor(es) público(s)
Municipal(is) ou terceirizado(s), na hipótese da alínea anterior,
para atuar(em) no CIOSP / SESED instalado do Município, em
jornada de trabalho diária a ser fixada oportunamente pelo
Titular da unidade operacional, nos termos da lei;

c)

colaborar no credenciamento de posto de combustível localizado
no Município, na rede do Estado (SEARH), para o
abastecimento das viaturas da SESED e às custas deste;

d)

compor, instalar e viabilizar o funcionamento regular do
Conselho de Acompanhamento e Controle de que trata o art. 6º
da presente Lei.

Art. 3º. Os locais de lotação, funções, remunerações e carga
horária de trabalho para as presentes contratações, encontram-se nos anexos
que serão parte integrante da presente Lei Complementar.
Art. 4º. As normas que regerão a presente contratação serão
determinadas por CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇO
TEMPORÁRIO, e o contratado será contribuinte compulsório do INSS Instituto Nacional do Seguro Social.
Art. 5º. As contratações em questão, poderão ser rescindidas a
qualquer momento atendendo a demanda organizacional ou ao interesse
público.
Art. 6º. As despesas decorrentes desta lei correrão por conta das
rubricas do orçamento de 2019.
Art.7º. Os efeitos da presente Lei retroagirão à 01 de fevereiro
de 2019, revogando-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito
São Rafael/RN, 08 de fevereiro de 2019.

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA
Prefeito Municipal
Anexo I – Cargo, carga horária, número de vagas, remuneração e
atribuições
Cargo

CH

Vagas

Remuneração

Atribuições

Gari

40h/semana

10

R$ 998,00
(novecentos e
noventa e oito
reais),
corresponde
ao salário
mínimo
vigente no
país.

Varrer as vias
públicas e praças;
providenciar o
acondicionamento
do lixo urbano em
recipientes
próprios a sua
coleta; realizar a
limpeza das bocas
de lobo e córregos;
fazer capinagem;
zelar pela guarda e
conservação do
material de
limpeza usado e
desempenhar
outras atividades
afins ao cargo.

LEI COMPLEMENTAR Nº 422, de 13 de Fevereiro de 2019
Dispõe sobre a autorização do Município de São Rafael para pactuar
Convênio de cooperação mútua com a Secretaria da Segurança Pública e
Defesa Social – SESED no desenvolvimento das atividades de segurança
pública e defesa social neste Município pelos órgãos integrantes do
sistema Estadual de Segurança Pública e dá outras providências.
A Câmara Municipal de São Rafael, Estado do Rio Grande do
Norte, APROVA e o Prefeito Municipal SANCIONA a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a pactuar Convênio
de cooperação mútua com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa
Social – SESED no desenvolvimento das atividades de segurança pública e
defesa social neste Município pelos órgãos integrantes do sistema Estadual
de Segurança Pública.
Art. 2º. A presente Lei tem por objetivo a autorização de
assinatura de convênio, que objetiva a cooperação mútua para o
desenvolvimento das atividades que propiciem a preservação da ordem
Página 3
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II – Compromete-se facultativamente, dentro da discricionariedade
administrativa e de suas disponibilidades orçamentárias e financeiras, a
promover as ações necessárias à manutenção e funcionamento dos serviços
de Segurança Pública no âmbito do Município de São Rafael, notadamente
complementando o custeio das despesas com:
a) conservação e recuperação das instalações físicas das unidades
operacionais de Segurança Pública;
b) materiais de expediente, higiene e limpeza;
c) combustíveis e lubrificantes para as viaturas do Sistema de Segurança
Pública, bem como a manutenção preventiva e corretiva destas;
d) alimentação para os servidores do Sistema de Segurança Pública, quando
estritamente em serviço;
e) a locação de imóveis e respectivos impostos, taxas e tarifas de serviços
públicos, para abrigarem unidade operacional Sistema de Segurança
Pública;
f) o fornecimento de internet banda larga às unidades policiais do
Município;
g) o pagamento de diárias operacionais aos operadores da Segurança
Pública, nos termos do art. 7º, da Lei Complementar Estadual nº 624, de 23
de fevereiro de 2018, bem assim da presente Lei Municipal, além de
expressa previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e
disponibilidade na Lei Orçamentária Anual (LOA) do Município de São
Rafael;
h) a disponibilização veículos automotores próprios ou locados a terceiros
pelo CONVENIADO, para emprego exclusivo nas ações de Segurança
Pública, devendo aqueles obedecerem às normas de caracterização próprias,
adotadas pela unidade de Segurança Pública beneficiada. A critério do
Município de São Rafael, poderá ser grafado nos lados e na parte de traz do
veículo: “VEÍCULO DISPONIBILIZADA PELA PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL PARA USO EXCLUSIVO NA
SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO”;
i) ressalvada a hipótese da alínea “b” do inciso anterior, a cessão, de
servidor(es) público(s) Municipal(is) ou terceirizado(s) para exercício em
atividade e meio de órgão integrante do Sistema de Segurança Pública, com
a expressa aquiescência deste;
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j) apoiar, através do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), as
ações do Programa Educacional de Resistencia às Drogas, do Núcleo de
Apoio à Mulher e ao Idoso, e as de Prevenção da Violência Doméstica,
desenvolvidas respectivamente pelo(a) PROERD e CODDIMM.

PROCESSO Nº 042/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2019/PMSR

Art. 3º. Fica autorizado o Município de São Rafael, mediante a
edição de norma própria (Decreto/Portaria), a fixação de um teto mensal
para cobrir as despesas objeto do inciso anterior, bem assim a discriminação
dos recursos orçamentários por unidade gestora, ação/projeto/atividade e
fonte de recursos.

O Município de São Rafael/RN, por intermédio do seu Pregoeiro Oficial,
designado pela Portaria nº. 24/2019, de 17 de janeiro de 2019, TORNA
PÚBLICO que às 09:00hsdo dia 28 de março de 2019 (quinta-feira), fará
realizar licitação na modalidade Pregão Presencial , sob o nº 3/2019, do tipo
Menor Preço Por Item, visando a Contratação de serviços de divulgação de
notícias, atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos
da Prefeitura Municipal de São Rafael/RN, em blogs, sem limite de
divulgação, de acordo com o que determina a legislação vigente, a realizarse na Sala da Comissão Permanente de Licitação.

Art. 4º. As despesas decorrentes dos encargos constantes deste
instrumento serão atestadas pelo titular da unidade operacional beneficiada
e correrão à conta de dotação consignada no orçamento do Município de
São Rafael, estas vinculadas orçamentária e financeiramente à Secretaria de
Governo, somente podendo ser empenhadas nos seguintes elementos de
despesa:
a) 3390-30 - Material de Consumo;
b) 3390-36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física;
c) 3390-39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.
d) 3390.14 e 3390.15 – Diárias Operacionais – Pessoal Civil e Pessoal
Militar.
Art. 5º. Fica terminantemente vedada a transferência voluntária
ou repasse financeiro direto à unidade operacional beneficiada, o
pagamento de vantagem a pessoal e a locação de imóveis para uso não
institucional das unidades de Segurança Pública.
Art. 6º. O acompanhamento e o controle social sobre a aplicação
dos recursos destinados à execução das obrigações assumidas através do
presente instrumento serão exercidos por Conselho a ser instituído no prazo
de 60 (sessenta) dias, contados da data de publicação do extrato deste
instrumento, no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Norte.
Parágrafo Primeiro. O Conselho será constituído pelos seguintes membros:
a) um servidor público municipal efetivo, indicado pelo Chefe do Poder
Executivo local, que será seu Presidente;
b) o(s) titular(es) de cada unidade da Polícia Militar, da Polícia Civil, do
Corpo de Bombeiros Militar e do Instituto Técnico e Científico de Polícia,
quando presentes no Município;
c) um Vereador do Município, indicado pelo Presidente do Poder
Legislativo local;
d) dois munícipes com mais de trinta e menos de sessenta anos de idade,
com conhecimentos de administração pública, idoneidade moral e
reputação ilibada, a serem indicados pelo Representante do Ministério
Público da cidade ou, na sua falta, pelo Pároco local.
Parágrafo Segundo. O Conselho ora instituído não terá estrutura
administrativa própria e seus membros não perceberão qualquer espécie de
remuneração pela participação no colegiado. Reunir-se-á trimestralmente na
sede da Prefeitura, sempre em dia útil da última semana dos meses de
janeiro, abril, julho e outubro, para apreciar os processos referentes às
despesas contratadas, liquidadas e pagas no trimestre anterior. Ao final de
cada sessão será elaborada ata na qual constará a listagem de todos os
processos apreciados, especificando a decisão.
Parágrafo Terceiro. Os registros contábeis e os processos de contratação das
despesas relativos aos recursos despendidos pelo Município nas atividades
de segurança pública deverão ser previamente disponibilizados para o
Conselho. Estando o processo em ordem, será emitido parecer “pela
aprovação”, caso contrário será promovida diligência ao controle interno da
Municipalidade.

AVISO DE LICITAÇÃO

O procedimento licitatório obedecerá ao disposto na Lei Federal nº
10.520/2002, e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de
1993, e suas alterações posteriores que lhe foram introduzidas.
O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados, na Sala
da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Juvêncio Soares,
399, Centro, São Rafael/RN, CEP: 59518000, a partir da publicação deste
aviso, no horário, das 08h00min às 13h00min.
São Rafael/RN, 14 de março de 2019
Antônio Jean da Silva
Pregoeiro Oficial/PMSR
PROCESSO Nº 018/2019
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2019/PMSR
RESULTADO DE CHAMADA PUBLICA
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do
Empreendedor Familiar ou de suas organizações, para os alunos
matriculados na rede municipal de ensino deste município São Rafael/RN,
em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar.
O Município de São Rafael/RN, por intermédio da COMISSÃO
PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL, TORNA PÚBLICO o
RESULTADO, da Chamada Pública, sob o nº 1/2019, tipo Menor Preço,
visando a Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do
Empreendedor Familiar ou de suas organizações, para os alunos
matriculados na rede municipal de ensino deste município São Rafael/RN,
em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar., realizada
em 07 de março de 2019 (quinta-feira), ás 09:00, na Sala de Licitações a
qual obteve-se o seguinte resultado: Lourival Julião da Silva- CPF:
626.865.774-87, saiu vencedor nos itens: 6, 7, 8, 9; totalizando o valor de
R$ 12.447,00 (doze mil, quatrocentos e quarenta e sete reais). Ítalo
Rodrigues Marinheiro- CPF: 070.166.664-17, saiu vencedor nos itens: 6,
7, 8, 9; totalizando o valor de R$ 12.447,00 (doze mil, quatrocentos e
quarenta e sete reais). João Batista Rodrigues Lopes- CPF:
503.356.424-20, saiu vencedor nos itens: 6, 7, 8, 9; totalizando o valor de
R$ 12.447,00 (doze mil, quatrocentos e quarenta e sete reais).LUIZ
ALVES MEDEIROS- CPF: 812.396.374-20, saiu vencedor nos itens: 6,
7, 8, 9; totalizando o valor de R$ 12.447,00 (doze mil, quatrocentos e
quarenta e sete reais).ANTONIO HENRIQUE DA SILVA- CPF:
085.543.154-72, saiu vencedor nos itens: 6, 7, 8, 9; totalizando o valor de
R$ 12.447,00 (doze mil, quatrocentos e quarenta e sete reais).
Totalizando o valor Global R$ 62.235,00 (sessenta e dois mil, duzentos
e
trinta
e
cinco
reais)
itens:
1,2,3,4,5,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 – DESERTO.

São Rafael/RN, 07 de março de 2019 (quinta-feira).
Art. 7º. Os efeitos da presente Lei retroagirão à 01 de fevereiro
de 2019, revogando-se as disposições em contrário.
Antônio Jean da Silva
Presidente da CPL/PMSR

Gabinete do Prefeito
São Rafael/RN, 13 de fevereiro de 2019.

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA
Prefeito Municipal

Página 4

Edição Nº 740– 15/03/2019

Diário Oficial do Município de São Rafael/RN

PROCESSO Nº 018/2019
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2019/PMSR

ESPAÇO NÃO UTILIZADO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
ESPAÇO NÃO UTILIZADO
Após cumpridas as exigências e condições estipuladas pela legislação
vigente como preceitua as disposições constantes da Lei n.º 8.666/93, de
21.06.93 e de conformidade com o julgamento proferido pela egrégia
Comissão Permanente de Licitações ADJUDICO e HOMOLOGO pelo
presente termo, para que surta os efeitos legais, referente a Chamada
Pública nº. 1/2019, para Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura
familiar e do Empreendedor Familiar ou de suas organizações, para os
alunos matriculados na rede municipal de ensino deste município São
Rafael/RN, em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação
Escolar., em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar,
conforme especificaçõesanexo a esta CHAMADA PÚBLICA, conforme
dotação existente no Orçamento Geral do Município, em favor de Lourival
Julião da Silva- CPF: 626.865.774-87, saiu vencedor nos itens: 6, 7, 8, 9;
totalizando o valor de R$ 12.447,00 (doze mil, quatrocentos e quarenta e
sete reais). Ítalo Rodrigues Marinheiro- CPF: 070.166.664-17, saiu
vencedor nos itens: 6, 7, 8, 9; totalizando o valor de R$ 12.447,00 (doze
mil, quatrocentos e quarenta e sete reais). João Batista Rodrigues
Lopes- CPF: 503.356.424-20, saiu vencedor nos itens: 6, 7, 8, 9;
totalizando o valor de R$ 12.447,00 (doze mil, quatrocentos e quarenta e
sete reais). LUIZ ALVES MEDEIROS- CPF: 812.396.374-20, saiu
vencedor nos itens: 6, 7, 8, 9; totalizando o valor de R$ 12.447,00 (doze
mil, quatrocentos e quarenta e sete reais). ANTONIO HENRIQUE DA
SILVA- CPF: 085.543.154-72, saiu vencedor nos itens: 6, 7, 8, 9;
totalizando o valor de R$ 12.447,00 (doze mil, quatrocentos e quarenta e
sete reais). Totalizando o Valor Global de R$ 62.235,00 (sessenta e dois
mil, duzentos e trinta e cinco reais) vencedora desta Chamada Pública no
valor Global de R$ 62.235,00 (sessenta e dois mil, duzentos e trinta e
cinco reais.
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São Rafael/RN, 11 de março de 2019.
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RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA
CPF Nº 012.463.954-28
Prefeito Municipal
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PUBLICAÇÕES DA CÂMARA
PODER LEGISLATIVO
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PRESIDENTE: VER. FÁBIO COSTA VALE
VICE-PRESIDENTE: VER. FRANCISCO ALVES MEDEIROS FILHO
1º SECRETÁRIO: VER. ROSALBA MARINHO DE MACEDO SOUZA
2º SECRETÁRIO: VER. CESÁRIO DAVI DA SILVA
BIÊNIO: 2019/2020

ESPAÇO NÃO UTILIZADO

ESPAÇO NÃO UTILIZADO

“SEM ATOS OFICIAIS NESTA DATA.”
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