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INSTRUÇÃO NORMATIVA SPO Nº 014/2012  

 

DISPÕE SOBRE NORMAS GERAIS A SEREM 

OBSERVADAS PELO PODER EXECUTIVO 

MUNICIPAL NA ELABORAÇÃO DA LEI 

ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, LEI DE 

DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO E PLANO 

PLURIANUAL DE AÇÕES- PPA  

 

VERSÃO: III 

APROVAÇÃO EM: 09 DE ABRIL DE 2019 

ATO DE APROVAÇÃO: DECRETO Nº 655, DE 09 DE ABRIL DE 2019 

UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 

 

A CHEFE DO PODER EXECUTIVO DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas pelo inciso VIII, do art. 70, da Lei Orgânica Municipal;  

 

A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, no uso de suas atribuições que lhe 

conferem os arts. 31, 70 e 74 da Constituição Federal, arts. 29, 70 e 76 da Constituição Estadual e arts. 

56 e 59 da Lei Orgânica do Município de São Gabriel da Palha; e 

 

Considerando a Lei Municipal nº. 2.316, de 25 de julho de 2013, que Dispõe sobre o 

Sistema de Controle Interno do Município de São Gabriel Da Palha e dá Outras Providências; 

 

Considerando a Lei Municipal nº. 2.337, de 19 de setembro de 2013, que Estrutura a 

Unidade Central de Controle Interno do Poder Executivo e dá Outras Providências; e     

 

Considerando o Decreto nº. 422, de 31 de julho de 2013, que regulamenta a aplicação da 

Lei nº. 2.316, de 25 de julho 2013, que Dispõe sobre o Sistema de Controle Interno do Município de 

São Gabriel da Palha e dá outras providências. 

 

 

RESOLVE: 

 

TÍTULO I 

DA ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, LEI DE DIRETRIZES 

ORÇAMENTÁRIAS – LDO E PLANO PLURIANUAL DE AÇÕES- PPA  

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS 

 

Art. 1º Esta Instrução Normativa tem por finalidade estabelecer normas gerais a serem 

observadas quanto aos procedimentos e rotinas para implementação da gestão estratégica na 

elaboração da Lei Orçamentária Anual - LOA, Lei De Diretrizes Orçamentárias – LDO e Plano 

http://www.legislacaoonline.com.br/saogabriel/images/leis/html/O72006.html#a56
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Plurianual de Ações- PPA, com vistas à eficácia, eficiência e transparência da aplicação dos recursos 

públicos, no âmbito do Poder Executivo Municipal de São Gabriel da Palha. 

 

Parágrafo único. Esta Instrução Normativa abrange os atos de acompanhamento dos 

resultados previstos nos programas do Plano Plurianual.  

 

 

CAPÍTULO II 

DOS CONCEITOS 

 

Art. 2º Para os fins desta Instrução Normativa considera-se: 

 

I - Audiência Pública: é um dos instrumentos de transparência trazidos pela Lei nº. 101, de 04 de 

maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, cujo objetivo é envolver a população nos 

processos de elaboração e discussão dos planos orçamentários;  

II - Unidade Gestora: Unidade Orçamentária ou Administrativa investida do poder de gerir 

recursos orçamentários e financeiros, próprios ou sob descentralização. 

III - Dívida Ativa: constituem as importâncias relativas a tributos, multas e créditos da Fazenda 

Pública lançada, mas não cobrados ou não recebidos no prazo de vencimento, a partir da data de sua 

inscrição;  

IV - Lei Orçamentária Anual – LOA: lei especial que contém a discriminação da receita e da 

despesa pública, de forma a evidenciar a política econômica financeira e o programa de trabalho do 

governo, obedecidos os Princípios de Unidade, Universalidade, Anualidade e outros;  

V - Despesa: é a aplicação de recursos pecuniários em forma de gastos e em forma de mutação 

patrimonial, com o fim de realizar as finalidades do Estado; 

VI - Receitas: recursos auferidos na gestão, a serem computados na apuração do resultado do 

exercício, desdobrados nas categorias econômicas de correntes e de capital;  

VII - Patrimônio Líquido: capital autorizado, as reservas de capital e outras que forem definidas, 

bem como o resultado acumulado e não destinado; 

VIII - Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO: lei que compreende as metas e prioridades da 

Administração Pública Municipal, incluindo às despesas de capital para o exercício financeiro 

subsequente, orienta a elaboração da Lei Orçamentária Anual e dispõe sobre as alterações na 

legislação tributária. 

IX - Metas Fiscais: são metas fixadas com o objetivo de demonstrar os resultados esperados 

com as ações desenvolvidas pelo Município, considerando o comportamento histórico da receita e a 

adoção de projetos tributários;  

X - Relatório: os Relatórios constituem-se na forma pela qual os resultados dos trabalhos 

realizados são levados ao conhecimento das autoridades competentes, com a finalidade de fornecer 

dados para tomada de decisões sobre a política de área supervisionada e apontar erros detectados, 

além de outras;  

 XI - Reserva de Contingência: dotação global não especificamente destinada a determinado 

Órgão, Unidade Orçamentária, Programa ou Categoria Econômica, cujos recursos serão utilizados para 

abertura de créditos adicionais;  

 XII - Receita Corrente Líquida: somatório das receitas tributárias, de contribuições, patrimoniais, 

industriais, agropecuárias, de serviços, transferências correntes e outras receitas também correntes, 
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deduzidas, no Município, a contribuição dos servidores para o custeio do seu sistema de previdência e 

assistência social e as receitas provenientes da compensação financeira citada no § 9º do art. 201 da 

Constituição Federal; 

XIII - Resultado Nominal: saldo da conta do resultado primário, depois de incluídos os juros 

pagos pelo governo; 

XIV - Resultado Primário: saldo da conta de receitas menos despesas do setor público, excluído 

o pagamento de juros da dívida pública;  

XV - Riscos Fiscais: compreendem a frustração da receita corrente em relação às metas fixadas, 

além da expansão da dívida e da despesa previstas; e 

XVI - Plano Plurianual de Ações – PPA: consiste no planejamento estratégico de médio prazo, 

que estabelece, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da Administração Pública 

Municipal para às despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de 

duração continuada;  

XVII - Ação: as ações são operações das quais resultam produtos (bens ou serviços), que 

contribuem para atender ao objetivo de um programa. As ações, conforme suas características podem 

ser classificadas como atividades, projetos ou operações especiais;  

XVIII - Atividade: é um instrumento de programação utilizado para alcançar o objetivo de um 

programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, 

das quais resulta um produto ou serviço necessário à manutenção da ação de Governo; 

IXX - Projeto: é um instrumento de programação utilizado para alcançar o objetivo de um 

programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto 

que concorre para a expansão ou o aperfeiçoamento da ação de Governo; 

XX - Operação Especial: despesas que não contribuem para a manutenção, expansão ou 

aperfeiçoamento das ações de Governo, das quais não resulta um produto, e não gera contraprestação 

direta sob a forma de bens ou serviços; 

XXI - Prioridade: hierarquia a que devem submeter-se às metas. Quais as mais importantes, 

quais têm precedência ou que devem ser realizadas antes. Traduzem-se no cronograma para 

execução das metas, a fim de realizarem-se ações que resultam em serviços prestados quantificáveis;  

XXII - Programa: é o instrumento de organização da atuação governamental que articula um 

conjunto de ações que concorrem para a concretização de um objetivo comum preestabelecido, 

mensurado por indicadores instituídos no plano, visando à solução de um problema ou o atendimento 

de determinada necessidade ou demanda da sociedade;  

XXIII - Meta: mensuração das ações de governo para definir quantitativa e qualitativamente o 

que se propõe ser atendido e qual parcela da população se beneficiará com a referida ação; e 

XXIV - Objetivo: é o detalhamento ou a decomposição dos programas, que deverão ser 

atendidos, de forma a concretizar as diretrizes, indicando os resultados pretendidos pela Administração 

a serem realizados pelas ações. Em linguagem comum, o objetivo é o histórico ou a descrição que se 

dá para uma diretriz ou para um programa. 

 

CAPÍTULO III 

DAS RESPONSABILIDADES 

 

Art. 3º Compete ao Chefe do Poder Executivo Municipal:  

I - Nomear a equipe de orçamento e planejamento da LOA, LDO E PPA;  

II - Encaminhar o projeto de LOA, LDO E PPA à Câmara Municipal;  
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III - Sancionar a LOA, LDO E PPA;  

IV - Encaminhar a lei para publicação;  

V - Enviar cópia da Lei para a Câmara Municipal;   

VI - Propor alteração na LOA; 

VII - Revisar as metas e prioridades estabelecidas. 

VIII - Avaliar o cumprimento das metas fiscais, das prioridades e metas estabelecidas na Lei de 

Diretrizes Orçamentárias e obtenção dos resultados previstos nos Programas constantes do 

PPA;  

IX - Encaminhar aos Responsáveis pela execução informações referentes ao cumprimento das 

metas fiscais, das prioridades e metas estabelecidas na LDO, bem como da obtenção dos 

resultados previstos nos Programas constantes do PPA; e 

X - Revisar e/ou alterar as ações dos Programas, metas fiscais e prioridades previstos na LDO e 

no PPA. 

XI – Enviar ao Poder Legislativo, até a data de 30 de junho de cada exercício, projeto de Lei, 
dispondo sobre as Entidades que receberão recursos do tesouro Municipal; 

 

 

Parágrafo único. As Unidades Executoras auxiliarão o Chefe do Poder Executivo na execução, 

acompanhamento e revisão dos resultados previstos nos Programas do Plano Plurianual, do 

cumprimento das metas fiscais e das prioridades e metas definidas na LDO.  

 

Art. 4º Compete a Secretaria Municipal de Planejamento em conjunto com a Secretaria 

Municipal de Finanças: 

I - Organizar em planilhas ou sistemas informatizados os Programas e as Ações previstas no 

PPA, bem como as metas fiscais, prioridades e metas definidas na LDO;  

II - Encaminhar as planilhas ou informações dos sistemas informatizados ao Chefe do Poder 

Executivo e à Controladoria Geral do Município; e 

III - Auxiliar o Chefe do Poder Executivo no acompanhamento dos resultados previstos nos 

Programas do Plano Plurianual, do cumprimento das metas fiscais e das prioridades e metas definidas 

na LDO.   

  

Art. 5º Compete a Equipe de Orçamento e Planejamento:  

I - Executar os procedimentos de estudos, fase preliminar à elaboração do projeto de LOA, LDO 

E PPA;  

II - Acompanhar as discussões e votações na Câmara; e 

III - Auxiliar e orientar o Chefe do Poder Executivo Municipal na elaboração, avaliação, revisão, 

encaminhamento, programação e execução da LOA, LDO e PPA. 

 

Art. 6º Compete a Controladoria Geral do Município:  

I - Avaliar o cumprimento das metas fiscais das prioridades e metas estabelecidas na LDO e 

obtenção dos resultados previstos nos Programas constantes do PPA, juntamente com a Secretaria 

Municipal de Planejamento. 
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CAPÍTULO IV 

DA ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA 

 

SEÇÃO ÚNICA 

DOS PROCEDIMENTOS 

Art. 7º O Chefe do Poder Executivo poderá nomear uma Comissão Especial de servidores para 

o planejamento e a elaboração da LOA, que contará com a participação de técnicos contábeis e de 

planejamento.  

 

§ 1º A Comissão Especial de servidores nomeados para elaboração da LOA atuará sob a 

coordenação da Secretaria Municipal de Planejamento, que deverá realizar os seguintes 

procedimentos e estudos:  

I – elaborar, juntamente com a Secretaria Municipal de Finanças, os estudos e as estimativas de 

receitas para o exercício subsequente, inclusive da receita corrente líquida, e as respectivas memórias 

de cálculo, na forma do Art. 12 da LC 101/2000;  

II – colocar à disposição do Poder Legislativo, no mínimo trinta dias antes do prazo final para 
encaminhamento de suas propostas orçamentárias, os estudos e as estimativas das receitas para o 
exercício subsequente, inclusive da corrente líquida, e as respectivas memórias de cálculo. 

III - identificar os programas e ações governamentais definidos no PPA e priorizados pela LDO 

para o exercício financeiro;  

IV – detalhar, juntamente com a Secretaria Municipal de Finanças, as previsões de receitas, 

fixação de despesas e alcance de resultados para fins de atingimento das metas priorizadas na LDO;  

V - detalhar elementos físicos e financeiros que comporão os diversos projetos, atividades e 

operações especiais, de cada área específica da administração;  

VI - consolidar e organizar os detalhamentos propostos;  

VII – elaborar demonstrativo das receitas integrantes da base de cálculo, visando apurar a 

aplicação mínima destinada a saúde e a educação; 

VIII - elaborar o demonstrativo da compatibilidade do orçamento com os objetivos e metas 

estabelecidos no Anexo de Metas Fiscais da LDO; e 

IX – auxiliar na elaboração da minuta do projeto da LOA e enviar para o Poder Legislativo até o 

dia 30 de setembro de cada exercício;  

 

§ 2º– Desde que delegada a responsabilidade pelo Chefe do Executivo, realizar Audiências 

Públicas conforme prevista na Lei nº. 101, de 04 de maio de 2000; 

I -  Elaborar calendário de realização das Audiências públicas e promover a sua divulgação; 

II – Registrar as decisões tomadas nas Audiências públicas em atas, e anexar as respectivas 

listas de presenças. 

 

§ 3º O Chefe do Poder Executivo, com o auxílio da Secretaria Municipal de Planejamento, 

deverá elaborar o texto do Projeto de LOA dispondo sobre a Previsão da Receita e Fixação da 

Despesa das diversas Unidades Gestoras, identificando o volume de recursos destinado ao Orçamento 

Fiscal, de Seguridade Social, e de Investimento e contemplando autorização para abertura de créditos 

adicionais suplementares por conta dos recursos previstos no art. 43 da Lei 4.320/64.  
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§ 4º A minuta do Projeto de Lei da LOA, deverá ser revisada pelo Chefe do Poder Executivo, o 

qual se certificará de que consta, na referida proposta, os seguintes quesitos: 

I - a receita, a despesa e o resultado primário projetados no orçamento não excedam ao valor 

das respectivas metas fiscais constantes em anexo à LDO;  

II - dotações suficientes para dar cobertura a todas as ações especificadas no Anexo de 

Prioridades e Metas da LDO, assim como, que não existam dotações para ações (projetos ou 

atividades) que não estejam contempladas nesse anexo;  

III - dotações suficientes para o atendimento aos projetos em andamento e às despesas de 

conservação do patrimônio público;  

IV - compatibilidade entre os demonstrativos relacionados à renúncia de receita e projeção do 

aumento das despesas obrigatórias de caráter continuado e os respectivos demonstrativos anexados à 

LDO;  

V - observância dos limites constitucionais e legais para as despesas públicas; e 

VI - observância às regras de vinculação das receitas a finalidades específicas.  

 

§ 5º Se durante a revisão for observada a ausência dos itens constantes do parágrafo primeiro 

do presente artigo, o Projeto de Lei deverá ser retificado. 

 

Art. 8º A Secretaria Municipal de Planejamento, se necessário, acompanhará as discussões e 

votações do Projeto de LOA na Câmara Municipal.  

 

Art. 9º Após o regular tramite do Projeto de Lei da LOA e posterior aprovação, o Poder 

Legislativo encaminhará a redação final com as respectivas emendas, se houver, para o Chefe do 

Poder Executivo Municipal que o sancionará, seguindo os procedimentos do inciso VIII do art. 70, da 

Lei Orgânica Municipal de São Gabriel da Palha - ES.  

 

Art. 10. Após a sanção da LOA, o Chefe do Poder Executivo procederá com a publicação do 

texto da lei, conforme artigo 19 da Lei Orgânica do Município.  

 

Art. 11. O Chefe do Poder Executivo deverá ainda:  

I – propor, quando necessário, alteração na LOA, observando os critérios e procedimentos 

estabelecidos na legislação;  

II - acompanhar e fiscalizar a execução da LOA; e 

III - avaliar o cumprimento das metas fiscais. 

 

CAPÍTULO V 

DA ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO 

 

SEÇÃO ÚNICA 

DOS PROCEDIMENTOS 

 

Art. 12. A Secretaria Municipal de Planejamento iniciará os trabalhos de elaboração da LDO, por 

meio de audiência com o Chefe do Poder Executivo e os Secretários Municipais, podendo ser ampliada 

a participação de servidores inerentes ao processo de gestão das prioridades e metas. 
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§ 1º A Secretaria Municipal de Planejamento conduzirá a apresentação, e orientará sobre a 

forma e prazo previstos, subsidiando as demais Unidades com as informações necessárias. 

 

§ 2º As Secretarias Municipais deverão realizar os seguintes procedimentos de estudos:  

I - levantar às metas e prioridades, voltadas à elaboração da proposta orçamentária anual; e 

II - coordenar a definição dos programas a serem priorizados, mediante discussões com os 

diversos atores sociais e a comunidade.  

 

Art. 13. O Chefe do Poder Executivo, com o auxílio da Secretaria Municipal de Planejamento, 

elaborará o Projeto de Lei da LDO estabelecendo as prioridades e metas da Administração para o 

exercício seguinte, extraídas do PPA e avaliadas em Audiência Pública, e enviará para o Poder 

Legislativo até o dia 30 de abril de cada exercício;  

 

Art. 14. O Projeto de Lei deverá ser acompanhado de mensagem de encaminhamento à Câmara 

Municipal, contendo justificativas e esclarecimentos sobre as metas estabelecidas.  

 § 1º Após o regular tramite do Projeto de Lei da LDO e posterior aprovação, o Poder Legislativo 

encaminhará a redação final com as respectivas emendas, se houver, para o Chefe do Poder Executivo 

Municipal que o sancionará, seguindo os procedimentos do inciso VIII do art. 70, da Lei Orgânica 

Municipal de São Gabriel da Palha - ES.  

 

§ 2º Posterior à sua sanção, o Chefe do Poder Executivo procederá com a publicação do texto 

da lei, conforme artigo 19 da Lei Orgânica do Município.  

 

CAPÍTULO VI 

DA ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÕES - PPA 

 

SEÇÃO ÚNICA 

DOS PROCEDIMENTOS 

 

Art. 15. A Secretaria Municipal de Planejamento em conjunto com a Comissão Especial, 

realizará audiências públicas regionalizadas para discussão dos programas e ações que integrarão o 

PPA do Município. 

 

Parágrafo único. As prioridades eleitas pelas comunidades para integrarem o PPA 

deverão ser registradas na forma da Instrução Normativa nº 18/2012 que estabelece os procedimentos 

para realização de audiências públicas pelo Município. 

 

Art. 16. Após a realização das audiências públicas, a Secretaria Municipal de 

Planejamento reunir-se-á com todos os responsáveis das Unidades Gestoras da Administração Direta 

e Indireta do Município, para definição final e ordem de distribuição dos programas e ações nos quatro 

anos de governo. 

 

§1º -  A Secretaria Municipal de Planejamento apresentará a definição dos indicadores, 

unidades de medida e recursos financeiros que obrigatoriamente deverão ser condizentes com as 

despesas orçadas de cada programa e respectivas ações. 
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§2º -  A inserção das ações deverá guardar uma simetria adequada à realidade financeira 

do Município e programas instituídos pelos Governos Federal e Estadual nos casos de adesão a 

programas de outros entes. 

 

§3º -  Todas as ações integrantes de Programas incluídos no PPA deverão constar a 

indicação da fonte de recurso para a sua execução, ficando o responsável pela Unidade Gestora 

juntamente com o Chefe do Poder Executivo Municipal obrigado a envidar todos os esforços 

necessários a obtenção dos recursos previstos. 

 

Art. 17. O Responsável pela Secretaria Municipal de Planejamento, com o auxílio das 

Unidades Executoras, deverá organizar os Programas e as Ações previstas no PPA em planilhas ou 

sistemas informatizados, evidenciando, no mínimo: área, Unidade responsável, objetivo, ações, metas, 

ano de prioridade e valor executado; 

 

Parágrafo único – As Ações e Programas previstos no PPA, poderão ser revisados 

sempre que o acompanhamento dos resultados dos Programas e Ações, assim o exigir. 

 

CAPÍTULO VII 

DO ACOMPANHAMENTO DOS RESULTADOS PREVISTOS NOS PROGRAMAS DO PLANO 

PLURIANUAL - PPA, DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS E DAS PRIORIDADES E METAS 

DEFINIDAS NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 

 

SEÇÃO ÚNICA 

DOS PROCEDIMENTOS 

 

Art. 18º O Acompanhamento dos resultados dos Programas e Ações previstos, serão 

monitorados pelos diversos Órgãos Gestores da Administração Pública Direta e Indireta do Município, 

cabendo a cada Órgão a responsabilidade em avaliar os resultados obtidos especialmente quanto à 

eficiência, eficácia e efetividade. 

 

§ 1º Os Programas e as Ações previstas no PPA, deverão ser organizados em planilhas ou 

sistemas informatizados, evidenciando, no mínimo: Área, Unidade Responsável, Objetivo, Ações, 

Metas, Ano de Prioridade e Valor Executado.  

 

§ 2º As informações do item anterior serão encaminhadas ao Chefe do Poder Executivo, com 

cópia para a Controladoria Geral do Município, até o último dia do mês subsequente ao término de 

cada semestre, para acompanhamento e avaliação.    

 

Art. 19º A Secretaria Municipal de Finanças através do Departamento de Contabilidade, 

promoverá o acompanhamento das metas fiscais e prioridades estabelecidas na LDO: 

 

§ 1º As metas fiscais e prioridades definidas na LDO deverão ser organizadas em planilhas ou 

sistema informatizado, de forma que propicie o acompanhamento e avaliação de sua execução. 
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§ 2º Caso as Metas Fiscais não alcancem o resultado proposto, será dado ciência aos 

responsáveis pelas Unidades Administrativas e a Controladoria Geral do Município, que recomendará 

os procedimentos de limitação de empenho, com o objetivo de promover o atingimento das metas 

estabelecidas. 

 

Art. 20º A Controladoria Geral do Município deverá avaliar o cumprimento das metas previstas 

no Plano Plurianual, a execução das Metas e dos programas e da Lei Orçamentária Anual.  

 

Parágrafo único. Em sua avaliação, a Controladoria Geral do Município deverá observar a 

compatibilização da execução orçamentária com os programas e as ações estabelecidas no Plano 

Plurianual.   

 

CAPÍTULO VIII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 21. Os Órgãos da Administração Pública Municipal, no âmbito do Poder Executivo, 

devem observar com bastante rigor, no ato da emissão da nota de empenho, se o objeto da despesa 

para realização dos gastos correntes ou de capital está compatível com as ações programadas na Lei 

Orçamentária Anual e autorizadas no Plano Plurianual de Ações.   

 

Art. 22. Os esclarecimentos adicionais a respeito desta Instrução Normativa poderão ser 

obtidos junto à Controladoria Geral do Município que, por meio de procedimentos de controle, aferirá a 

fiel observância de seus dispositivos por parte das diversas Unidades da Estrutura Organizacional.  

 

Parágrafo único. As constantes modificações na legislação que rege a Administração 

Pública, torna necessário e permanente o reporte às leis pertinentes ao assunto e suas alterações.  

 

Art. 23. O descumprimento das disposições contidas nesta Instrução Normativa acarretará 

à responsabilização administrativa, a quem lhe der causa.  

 

Art. 24. Esta Instrução Normativa entrará em vigência a partir de sua publicação, 

revogando as disposições em contrário, em especial as Instruções Normativas nº 015/2012, 016/2012 e 

017/2012. 

 

São Gabriel da Palha, 09 de abril de 2019. 

 

 

______________________________ 

LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA 

Prefeita Municipal 

 

 

___________________________ 

ILZA LÚCIA DA CONCEIÇÃO 

Controladora Geral do Município 


