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ESTADO DO MARANHÃO

Prefeitura Municipal de Bacabal
Bacabal - Maranhão

LEI NQ 670 DE 10 DE F~,~REIRO DE 1.993
Dispõe sobre 2. Estruture. Administra.ti-
va da.:?Tefeitura !',lunicipaJ.de Bacabal,

d'... .d~ .e a ouvras prOvl enClas.

o PREFEITO 1TI.1iITCIAL DE BACA:3AL, ESTADO DO !~'UlTHÃO.
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Faço saber a todos os habitantes do !,ilmicipiode BacabaJ., 'lue
('I'" 1\"'.. 1 .. t T •a .....amara .•'J.UllJ.Cl.pa_aprovou e el.l sa..'r'J.c~ono a segu~n e ....:e~:

Cl.PÍTIJLO I

DA ESTRUTURA
Art. 1Q - Fica estruturada, nos termos da presente Lei, a Pre

feitura mUnicipal de 3aca al, composta doa seguintes Órgãos:
'.. '
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I - ÓRGÃO DE ASSESSORJ~~ITO
1.1 - GABINETE D~ PP~FEITO

a - Secretário-Chefe de Gabinete v, .'

b - Assessor do Prefeito v
c - Oficial de Gabinete
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1.2 ASSESSORIA TÉC1~GA
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1.3 - PROCURADORIA GERAL:
a - Procurador Geral do Tfunicípio ,
b - Advogado Geral do ~lmicipio
c - Defensoria P~b1ica. 1hL~icipal
d - Assessor da Procuradoria
e - Diretor da. Procuradoria

ÓRGÃOS DA AD1rrNISTP~Ç-O GEr~ E ESPECÍFICA
2.1 - SECRETARIA DE AD1ITNISTRACÃO E PLPJIEJJ~rENTO

2.1.1 - Departamento de Pessoal v/'

a - Seção de Pessop~
2.1.2 - Departamento de Material e Patrimônio

a - Seção de Material e Patrimônio
2.1.3 - Depártamento de Serviços Gerais

a - Seção de Serviços Gerais
2.1.4 ..Departamento de Compras
2.1.5 - Dep~rtamento de contabi1idade

n+ a - Seçao de Contabilidade
I
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2.2 - SECRETARIA DE SAúDB E SAA""EAMENTO: "
2.2.1 Departamento Médico Odontológico

a - Seção de Triagem'
b - seção de Análises Clínicas

2.2.2 - Departamento de Ação SocinJ.
a - Seção do Serviço Social

2.2.3 - Depa2~amento de Imunização
a - Seção de Prevenção

2.2.4 - Departamento-de S~~eamento Básico'
a - Seção de Fiscalização e Vigilância Sanitúria\

,\
~

Departamento de ~tltura
Seção de Apoio Bibliotecárioa -

I
\

•

2.3 - SECRET1~~A DE EDUCAÇÃO E CULTUFl~:
2.3.1 - Departamento de Apoio Pedagógico

a - Seção de Documentação,o Info~ação
b - Seção de Controle e Avaliação_

3

2.3.3 - Departamento de Apoio ao Educando
a - Seção de Apoio ao Educ~~do

2.4 - SECRETARIA DE OBRAS E URBAJITSr.rO:
2.4.1 - Departamento de Engenharia .'

a - Seção de Fiscalização ' (
b - Seção de Projetos e Obras

2.4.2 - Departamento de Transporte e Trá,fego
2.4-.3 - Departamento de Serviços Urbanos,

a - Seção de Pessoal e Material de Limpeza
2.4.4 - Departamento de lmterial, Equipamento e Controle

a - Seção de Manutenção dos Equipamentos
2.4.5 - Departamento de Abastecimento e 1anutenção

2.5 - SECRETARIA DE FINANÇAS:
2.5.1 - Departamento Imobiliário
2.5.2 - Departamento de Cadastro
2.5.3 - Departamento de Fiscalização

a - Seção de Mercados
b - Seção do Teroinal Rodoviúrio
c - Seção do Posto de Identificação
d - seção da U.M.C. (Unidade Municipal
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2.6 --SECRETARIA DE DESENVOLVIr~NTO RURAL:
2.6.1 - Departamento de Irrigação e Abastecimento

a - Seçã.o de produção Animal e Vegetal
J b - Seção de Desenvolvimento Comunitário

2.6.2 - Departamento de Execução de Programas
2.7 - SECRETARIA DE DESPORTOS E LAZER:

2.7.1 - Departamento de Lazer
a - Seção de Lazer,

2.7.2 - Departamento Financeiro
2.7.3 - Departamento Setorial de Administração
2.7.4 - Departamento de Praças de Esportes
2.7.5 - Departamento de Desporto

2.8 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIP~:
2.8.1 - Departamento de Apoio a Organiz.Comunitárias

a - Seção de Cadastro e Apoio Técnico .. _ .•.-:~.

;;~~<6._.?_,-:.'Departamento'de Triagem
- --.,o.~ -Seção de Encaminhamento v

.. ',: ,,:';. .
2.8.) ':':'Departamento de Ação Educativa

a - Seção de Creches e Formação Profissional ~
2.9 - SECRETARIA DE ASSm~TOS POLíTICOS: .

2.9.1 - Departamento de Entidades de Classe
2.9.2 - Departamento de Rádio e TV
2.9.3 - Departamento Representativo das Comunidades

da Sede e Zona Rural.
2.9.4 - Assessor de Imprensa

111 - ÓRGÃO DE COLABORAÇÃO COM O GOVERNO FEDERAL
3.1 - Junta do Serviço Militar ( J. S. M. )

CAPíTULO 11
DA COMPETtNCIA

Art. 22 - Os Órgãos da Administração Municipal têm por objetivo '
promover nas suas respectivas áreas de competências, o Planejamento ,
a programação, a execuçao, a ~oordenação e o controle das ~unções mu-
nicipais.

Art. 3º - As áreas de competências dos Órgãos saO definidas pe~as
seguintes atividades básicas:

I

SEÇÃO I
ÓRGÃOS DE ASSESSORAr,mNTO

SUBSEÇÃO I
1.1 - GABINETE DO PREFEITO

1.1.1 - Secretário-Chefe de Gabinete
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Art. 42 - Ao Secretário-Chefe de Gabinete compete, assessorar
o Prefeito nas suas funções politico-administrativas, sociais e ce-
rimoniais, nas relações pÚblicas de representação e divulgação, man
ter o controle de instituições federais, estaduais e municipais de
interesse do Municipio; manter o controle de documentos confidenci-
ais e outros que se fizerem necessários à administração; controlar
o uso de veiculos que atendam ao Gabinete do Prefeito; transmitir '
ordens e despachos do Prefeito aos demais órgãos da Prefetitura; au
xiliar o Prefeito no despacho do expediente; apresentar ao Prefeito
relatório das atividades do Gabinete, minutar e autorizar a distri-
buição de correspondências do Prefeito; comparecer perante a Câmara
Municipal para prestar esclarecimentos relativos ao Gabinete do Pre
feito, determinar o hasteamento dos pavilhões Nacional, Estadual e
Municipal nos dias e ocasiões devidas; recepcionar pessoas que se
dirijam ao Prefeito; organizar as audiências do Prefeito; redigir'
minutas de ofiCios, memorandos, telegramas e cartas; anotar e lem -
brar compromissos do Prefeito; arquivar cópias de expedientes e ou
tros documentos; desincumbir-se de outras atribuições que lhe fo
rem cometidas pelo Prefeito.

1.1.2 - ASSESSORIA DO GABINETE DO PREFEITO
I - Prestar assessoramento técnico ao Prefeito;
11 - Desenvolver estudos, exames e propor medidas que obj~

tivem a dinamização e o aprimoramento das atividades
do Gabinete do Prefeito;

111 - Relacionar-se com os Assessores das Secretarias ~funi-
cipais para desenvolver trabalho de caráter interdis-
ciplinar;

IV - Organizar e manter atualizado o acervo documental de
dados informativos necessários ao assessoramento do
Prefeito;

V - Executar outras atividades correlatas que forem come-
l tidas pelo Prefeito.
rt'll.l.J OFICIAIS DE GABINETE DO PREFEITO

I - Prestar assistência pessoal ao Prefeito em suas tare-
fas administrativas;

11 - Auxiliar o Prefeito e o Chefe de Gabinete nos seus
contatos diretos com o pÚblico e autoridades;

111 - Atender o pÚblico encaminhando-o e prestando-lhe as
informações necessárias;

IV - Receber e
fonicos;

e efetuar contatos tele-



. '
,'o

" (05)

v - Executar outras atividades que lhes forem cometidas
pelo Prefeito e Chefe de Gabinete.

SUBSEÇÃO H

1.2 - ASSESSORIA TÉC1~CA

Art. 52 - À Assessoria Técnica compete, assessorar as ações '
do Poder Executivo; coordenar a elaboração e execução orçamentária,
bem como, projetos de interesse do Município; estudar e propor medi
das que visem a racionalização dos métodos e técnicas de trabalho '
desenvolvidas nos órgãos da Prefeitura; assessorar o Prefeito em a~
suntos de natureza juridica-administrativa e fiscal, no exame pré -
vio de projetos de leis; justificativas de veto, decretos, regula-'
mentos, contratos e outros de natureza jurídica; na coletânea da l~
gislação federal e estadual ampliável ao municípiOT na formulação '
de contratos de compra, alienação de bens, na prestação de serviços
e no processo de desapropriação; participar quando solicitado pelO'
Prefeito, em comissão de Inquérito Administrativo.

SUBSEÇÃO IH

1.3 - PROCURADOP..IAGERAL
Art. 62 - A Procuradoria Geral do Munic:ipio, ligada diretame£

te ao Gabinete do Prefeito, tem por finalidade, prestar assistência
Jurídica ao Prefeito, compreendendo todos os feitos em que haja in
teresse fiscal, judicial, patrimonial e administrativo; representar
o Município judicial e extrajudicial; assessorar e dar consultoria'
aos órgãos da administração direta e indireta; a uniformização e a. --Jurisprudencia Municipal mediante a coordenaçao e supervisao dos
trabalhos afetos aos órgãos do serviço jurídiCO do hIDnicípio.

Parágrafo Único - Ao cargo de Procurador Geral do Município ,
será atribuido o tratemento devido ao cargo de Secretário Municipal.

SEÇÃO H
11 - ÓRGÃOS DA ~~INISTRAÇÃO GERAL E ESPEcíFICA

SUBSEÇÃO I
2.1 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E P.LANEJ1~~ITO

Art. 72 - À Secretaria de Administração e Planejamento compe-
te, coordenar a execução das atividades relacionadas com pessoal ,
do controle e escrituração contábil da Prefeitura e do assessorame£
to g'rnl '" .""",to, finan07~trol' do m.t,rlol. Patrimônio.
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Arquivo, comunicação, zeladoria, vigilância, administração de bens
patrimoniais; elaboração de atos, preparação de processos para des-
pacho final, lavraturas de contratos, registro e publicação de leis,~~
decretos, portarias, assentamentos de atos e fatos relacionados com
a vida funcional dos servidores; bem como coordenação e realização
das concorrências pÚblicas; desenvolver as atividades de planejame£
to no que concerne a elaboração do Orçamento Programa do ~runicípio;
elaboração e execuçao dos demais instrumentos de planejamento de i£
teresse do Município, executando outras atividades correlatas.

SUBSEÇÃO II
2.2 - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO
Art. 8º - À Secretaria de Saúde e Saneamento compete, premo -

ver os serviços de assistência médico-odontológica no Município; a
supervisão e o controle dos trabalhos desenvolvidos nos postos médi

, .. .••. ." -cos da area urbana e rural; os serv~ços de ass~stenc~a a populaç aO ,
carente do Município, em todos os seus aspectos; fiscalizar os ser-
viços de saúde pertencentes a outras esferas do governo, convenia-'
dos com o Município; promover campanhas de saúde no combate as doen
ças infecto-contagiosas; manter em boas condições as urddades de
saúde; propor ao Prefeito a realização de convênios em órgãos esta-
dual e federal no âmbito da saúde; conscientizar a população caren-
te sobre os aspectos de saúde pÚblica, abrangendo o setor de saúde'
sani tária e profilática; executar outras atividades correlatas.

SUBSEÇÃO III
2.3 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Art. 9º - .À Secretaria de Educação e Cultura compete, o deseE!

penho de atividades educacionais, culturais afetas ao Município; ,
promover a elaboração e execução do Plano Municipal de Educação; a,!!
sessorar o Prefeito na formulação da política educacional e cultu -
ral do Município; articular-se com os organismos congêneres do muni
cípio ou fora dele, visando o incentivo às atividades educacionais'
e culturais; propor ao Prefeito realização de convênios com entida-
des educacionais de outras esferas governamentais voltadas ao dese£
volvimento educacional e cultural do Município; executar outras ati
vidades correlatas.

SUBSEÇÃO IV
2.4 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Art. 10 - À Secretaria de Obras e Urbanismo compete, promover

a .x'ouçao dOo ••rviços d. ,onat:;;~ra, pÚbli,aomuni,ipai',
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bem como a conservação de vias e logradouros pÚblicos do município;
promover a elaboração de projetos de construção voltados à urbaniz~
ção municipal; proceder a fiscalização e o licenciamento de obras '
particulares, serviço de limpeza pÚblica e transporte urbano; sina-
lização de ruas e avenidas; administração de material, manutenção e
controle de veículos e equipamentos; executar outras atividades cO£
relatas.

SUBSEÇÃO V
2.5 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Art. 11 - À Secretaria de Finanças compete, executar a políti

ca financeira do município; das atividades referente ao lançamento,
fiscalização e arrecadação dos tributos e rendas municipais; do re-
cebimento, pagamento, guarda e movimentação dos valores do município;
administrar os mercados; Terminal Rodoviário; Posto de Identifica -
ção e o Posto de Cadastro da U. M. C.; executar outras atividades'
correlatas.

SUBSEÇÃO VI
2.6 - SECRETARIA DE DESEN'lOLVIMENTO RURAL
Art. 12 - À Secretaria de Desenvolvimento Rural compete, pro-

mover o desenvolvimento da produção animal e vegetal do município ,
bem como, o abastecimento adequado dos mercados, feiras e matadou -
ros locais; coordenar a ação municipal para aprimorar a combinação'- ,dos fatores de produçao no setor ag~cola; elaborar e executar pro-
gramas de trabalho a nível local, visando o incremento da produçãotJ ~'-'"
e do abastecimento agrícola e pecuário do Município; promover estu-
dos e pesquisas para definir as necessidades de motomecanização nas
atividades rurais; promover estudos com vistas ao conhecimento dos
problemas que entravam o sistema produtivo; elaborar projetos e ne
gociá-los com órgãos das esferas estadual, federal e organismos fi
nabceiros, objetivando a expansão dos setores de produção agrícola;
executar outras atividades correlatas.

Sl.113SEÇÃOVII
2.7 - SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER
Art. 13 - À Secretaria de Desporto e Lazer compete, elaborar

projetos voltados ao desenvolvimento do esporte no município e, ne
gociá-los com entidades de âmbito municipal, estadual e federal;
promover os serviços de difusão e preservação do esporte; manter
programas recreativos e esportivos de interesse para o município
proj>Ora ,'aboraçãod' oo=êni" 7,;qpÚbU'" quo va""",, b~
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neficiar ao esporte e lazer; planejar e administrar as atividades de
esporte e lazer no municipio; manter contatos e entendimentos cons -
tantes com o Prefeito, para que sejam, de comum acordo, coordenados
e orientados todos os programas recreativos e esportivos do munici -
pio; executar outras atividades correlatas.

SUBSEÇÃO VIII
2.8 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Art. 14 - À Secretaria de Ação Social compete, desenvolver es-

tudos e propor medidas que objetivem a dinâmica e o aproveitamento '
do desenvolvimento comunitário; promover a identificação e cadastrar
grupos comunitários; identificar e apoiar fomas organizativas espo!!,
tâneas existentes na comunidade; orientar tecnicamente entidades co-
munitárias com relação a implantação de seus projetos coletivos; de
finir politica de viabili.dade econômica para cada. comunidade; promo-
ver divulgação de programas comunitários; assessorar o Prefeito nos
programas de açao social; promover serviço social, principalmente no
que concerne ao atendimento aos necessitados; realizar levantamento
e cadastramento das familias residentes nas áreas periféricas da ci-
dade, identificando aquelas que não dispÕem de renda fixa e vivem em
condições sub-humanas; elaborar, implantar e executar programas de
assistência a idosos, indigentes e outros programas afins, que venham
de encontro as necessidades identificadas nos diversos aspectos da
realidade social do município; propor a celebração de convênios,
acordos, contratos e similares, com entidades federais, estaduais en
volvidas nessa programação; participar em uiveI de assessoramento e
quando convocada, da execução de programas de infra-estrutura social;
participar de programas de emergência, nos casos de calamidade pÚbli
ca, onde se fizer necessária a atuação da Secretaria; estabelecer •
programas de assistência à velhice, à criança, adolescente e ao exce~
cional; promover campanhas na utilização adequada de alimentos, uso
de filtro, fossas sépticas e demais principios de p~giene; viabili -
zar capacitação profissional às famílias atendidas, possibilitando o
engajamento no mercado fomal e infomal de trabalho, motivando a
elevação do padrão de vida; executar outras atividades correlatas.

SUBSEÇÃO IX
2.9 - SECRETARIA DE ASSUNTOS POLÍTICOS
Art. 15 - À Secretaria de Assuntos Políticos compete, assesso-

rar o Prefeito politicamente nas suas ações governamentais; direcio-n= a P01fti" -,'dária am",no d?::t!'jJ~toa aoaprimoram~-
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to da democracia; proporcionar através da coesão política o bem es
tar do município de fonua consensual; envolver politicamente a co-
munidade, através de entidades de classe para uma participação po-
pular no processo decisório; utiliar e executar serviços de marke-
tig através dos diversos meios de comunicação, visando a difusão '
de atos da administração e das ações políticas de interesse da co-
munidade.

Parágrafo Único - As competências a nível de Departamento e
Seção, dos diversos órgãos componentes da Estrutura Administrativa,
serão regulamentadas no Regimento Interno.

SEÇÃO IH
III - ÓRGÃO DE COLABOR~ÇÃO COM O GOVEfu~O FEDE1L~

SUBSEÇÃO I
3.1 - JUNTA DO SERVIÇO ~rrLITAR (J.S.M.).
Art. 15 - A Junta do Serviço Militar, vinculada diretamente

ao Gabinete do Prefeito, fica sob a coordenação e controle do Che-
fe do Executivo ~mnicipal.

~ lº - As competências e responsabilidades serão definidas I

pelo ~~nistério do Exército.
air" ~ 2º - O custeio para fazer face ao seu funcionamento, bem I

ccmo, o pessoal e fixação de salários constarão do Quadro de Pes -
soal e Orçamento do Município.

C A P t T U L O III
DAS COORDENAÇÕES DE PROGRAMAS ESPECIAIS

Art. 16 - O Prefeito Municipal poderá instituir, através
Decreto, Coordenações de Programas Especiais, quando for o caso
para executar programas de trabalho, não previsto no orçamento
município.

5 lº - O Decreto que instituir a Coordenação especificará:
I - os programas cuja execução ficará a cargo da Coorde~

-çao.
II - As atribuições do Coordenador e sua competência.

~ 2º - É vedadO instituir coordenação para execução de pro -
gramas ou para tratar de assuntos já previstos na
área de competência dos órgãos integrantes da Estrutu

ra Administrativa.
5 3º - As Coordenações serao compostas pelo Chefe de Gabine-

te do Prefeito e pelos Secretários ou Diretores de Departamento.
ç 4º - Uma vez extintas as controle da exec~
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çao física dos programas será vinculada ao Gabinete do Prefeito.
CAPíTULO IV

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRAlTSITÓRIAS
Art. 17 - O Prefeitc, mediante Decreto a ser,baixado no prazo

de 90(noventa) dias, a contar da data da publicação desta Lei, defi-
nirá no Regimento Interno da Prefeitura, as atribuições específicas
de cada unidade administrativa e o sistema de seu desempenho.

Parágrafo Único - No Regimento Interno de
anterior, o Prefeito poderá delegar competência

que trata o. .as dJ.versas
artigo '
Chefias

para proferir despachos decisórios, podendo a qualquer momento evo _
car a sí a competência delegada.

• NArt. 18 - Fica criado o Quadro de Cargos em ComJ.ssao, cont~~te
do ~~EXO I, que poderão ser ocupados r~rservidores da Prefeitura ou
então por pessoas de livr,e_.Q:~olha do Prefeito •

.~~.:.~~..•-~:~.. ~..:. '-
Art.' 19 - Fi'ca"~6'iiadoo Quadro de Funçoes Gratificadas, cons -

tante do ANEXO II, d~'stinado a atender os cargos de Chefia, e serão
ocupados exclusiv~ente por servidores municipais.

Parágrafo Único - As funções gratificadas não constituem situ~
ção permanente e sim valltagem transitória pelo efetivo exercício da
Chefia.

Art. 20 - Ficam criadOs todos os órgãos mencionados nesta Lei,
os quais serão instalados e terão suas chefias ocupadas de conformi-
dade com as necessidades e'conveniências da Administração.

Art. 21 - É indelegável a competência decisória do 'Prefeito nos
seguintes casos:

autorização de despesai
nomeação, admissão, exoneração, demissão, suspensão
e rescisão de contrato dos servidores municipais;
concessão e cassação de aposentadoria;
aprovação de concorrência pÚblica, qualquer que seja
sua finalidade;
concessão de £xploração de serviços pÚblicos ou de
entidades pÚbiicas;
aliena2ão de bens móveis e imóveis pertencentes ao
patrimonio municipal;
aprovação de loteamento e subdivisão de terreno;

I -
II-

III-
IV

V -

VI
VII -

VIII - aquisição de b~ por oo.pra ou permuta.
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ESTADO DO MARANHKo

Prefeitura Municipal de Bacabal
Bacabal - Maranh!lo

Art. 22 - As unidades administrativas atualmente existentes
.na Prefeitura, serão automaticamente extintas a pa..-rtirda data da
publicação desta Lei.

Art. 23 - Os Órgãos municipais devem funcionar perfeitamen-
te articulados em regime de mútua colaboração.

Parágrafo Único - A subordinação hierárquica fica definida
no en~~ciado das competências de cada Órgão administrativo e no Or
ganograma da Prefeitura.

Art. 24 - A Prefeitura dará atenção especial ao treinamento
dos seus servidores, na medida das disponibilidades financeiras do
MunicípiO e da conveniência dos serviços.

CAPíTULO V

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

rt. 25 - Os Órgãos vinculados e convenentes não integram a
Estrutura Administrativa da Prefeitura, mas funcionam sob a supeE
visão do Trefeito ou órgãos da Administração direta ~ descentra-
lizada.

Art. 26 - As despesas para execução da presente Lei, corre-
rão à conta da dotação orça~entária específica.

Art. 27 - Ficam extintos todos os cargos em comissão não f

previstos n ANEXO I desta Lei.
Art. 28 - Ficam revogadas: A LEI NQ 602 DE 26 DE FWrEREIBO

DE 1.991; e a LEI NQ 493 DE 20 DE ABRIL DE 1.969.
Art. 29 - Esta Lei entrará em vigor, com seus efeitos re

troagindo a 1Q(primeiro) de janeiro de 1.993. a partir da data de
sua publicação. revogadas as disposições em contráriO.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BACAB.U,(r.'[A), ElIl10 DE FE-
VEREIRO DE 1.993.

JOcn.:rAR~VES

PP.EFEITO MmnCIPAL

•
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E.tado do Maranhlo

Prefeitura Municipal de Bacabal
Bacabal - Maranhllo

MfE7.0DALEI NQ670 /93.

A N E X o I

QUADRO DE CARGOS EM COKISSÃO

;kflj).
PREFEITO MUNICIPAL

(12)
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ESTADO DO MARANHÃO

Prefeitura Muni cipal de Bacabal
Bacabal - Maranhl10

ANEXO DA LEI NQ 670/91.

A N E X O II

QUADRO DE FU1IÇÃOGRATIFICADA

(13) .

DENOMIN çÃO SíMBOLO QUANTIDADE

.,

- Chefe de Seção N-l 27

;Aj)
PREFEITO MUlHCIPAL



SlL~CIONADA EM 16 DE FEVEREIRO DE 1993

,oo"'"=#í2.;a
PREFEITO MUNICIPAL
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