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AVISOS, ATAS E EDITAIS

Caixa Econômica Federal libera 
hoje empréstimo do Auxílio Brasil 
Os interessados poderão contratar o crédito com 24 parcelas de até R$ 160 mensais. A taxa de juros 
será de 3,45% ao mês -um pouco abaixo do teto de 3,5% ao mês fixado pelo Ministério da Cidadania 

CONSIGNADO 
 

Idiana Tomazelli  
e Ana Paula Branco 
 

FOLHAPRESS 

 

A presidente da 
Caixa Econômica 
Federal, Daniella 
Marques, anunci-

ou em rede social nesta se-
gunda-feira (10) que o ban-
co vai começar a oferecer o 
empréstimo consignado do 
Auxílio Brasil nesta terça 
(11) em agências e lotéricas. 

Procurada pela reporta-
gem, a Caixa informou ain-
da não ter a data definida de 
liberação das contratações. 

N A Caixa Econômica Fe-
deral vai começar a ofere-
cer o empréstimo consigna-
do do Auxílio Brasil nesta 
terça-feira (11), mesmo dia 
em que inicia o calendá-
rio de pagamentos do Au-
xílio Brasil e do Vale-Gás  
de outubro. 

Os interessados poderão 
contratar o crédito com 24 
parcelas de até R$ 160 men-
sais. A taxa de juros será 
de 3,45% ao mês -um pou-
co abaixo do teto de 3,5% ao 
mês fixado pelo Ministério 
da Cidadania. 

A presidente da Caixa 
Econômica Federal, Daniel-
la Marques, anunciou em 
rede social nesta segunda-
feira (10) que o novo em-
préstimo estará disponível 
nas agências e em loté-
ricas. Na semana passada, 
Marques já havia indicado 
a possibilidade de o ban-
co operar com uma taxa de  
juros abaixo do teto. 

Embora limitada pelo go-
verno, a taxa de juros 
para beneficiários do Auxí-
lio Brasil é maior do que 
a do crédito consignado 
para aposentados e pensi-
onistas do INSS (Instituto 
Nacional do Seguro Social),  
de até 2,14% ao mês. 

Na última sexta-feira (7), 
o Ministério da Cidada-
nia autorizou a Caixa e 

mais 11 instituições a re-
alizar empréstimos consig-
nados para beneficiários 
do Auxílio Brasil e do 
BPC (Benefício de Presta-
ção Continuada) a partir  
desta segunda (10). 

Porém, instituições que 
responderam à reportagem 
ainda não estavam liberan-
do o novo crédito. 

O Banco Pan informou 
que não está recebendo no-
vos pedidos. Segundo a ins-
tituição, o foco neste mo-
mento é fazer a análise de 
crédito das solicitações já 
cadastradas e as propos-
tas que foram pré-aprova-
das seguirão para o proces-

Daniella: empréstimos serão oferecidos em agências e lotéricas  
FOTO:  JOSÉ CRUZ / ABR 

Nobel de 
Economia 2022 
vai para três 
americanos 

PREMIAÇÃO 

 

AGÊNCIA GLOBO 

 
 O prêmio Nobel de Eco-

nomia de 2022 foi para Ben 
Bernanke, Douglas Diamond 
e Philip Dybvig por suas pes-
quisas sobre bancos e crises 
financeiras, informou a Aca-
demia Real de Ciências da 
Suécia. Eles alertaram sobre 
riscos sistêmicos de colapsos 
bancários e explicaram por 
que evitar esses colapsos é 
fundamental para o bom fun-
cionamento da economia. 

Bernanke foi presidente do 
Federal Reserve (Fed, o ban-
co central americano) en-
tre 2006 e 2014 e estava à 
frente da instituição na cri-
se financeira global de 2008, 
quando várias instituições fi-
nanceiras dos EUA foram 
ao colapso, como o Leh-
man Brothers, e outras rece-
beram socorros recordes do  
Tesouro americano. 

Para economistas, a rele-
vância dos estudos dos três 
economistas se dá pelo efeito 
prático sobre a vida das pes-
soas. O trabalho de Bernanke 
foi fundamental para que o 
Federal Reserve pudesse agir 
mais rapidamente para con-
ter parte dos efeitos da crise 
financeira de 2008, provoca-
da pelos empréstimos de alto 
risco. No Fed, o economis-
ta conduziu uma política mo-
netária de compra ações de 
bancos americanos. 

Já o artigo de Diamond e 
Dybvig, por sua vez, é consi-
derado importante por eco-
nomistas para o entendimen-
to do papel dos bancos para o 
sistema financeiro e os riscos 
da operação. O prêmio ocor-
re num momento em que a 
alta de juros em vários países 
ricos torna o ambiente eco-
nômico mais desafiador para 
os bancos e põe em evidência 
a importância de um sistema 
financeiro sólido. 

so de formalização, averba-
ção e pagamento a partir 
desta segunda-feira. 

O Agibank informou que 
ainda está avaliando se ofe-
recerá o produto. O Dayco-
val decidiu não iniciar pron-
tamente a operação de cré-
dito do Auxílio Brasil. 

Crefisa, Capital Consig e 
Facta Financeira não se ma-
nifestaram até a publica-
ção deste texto. O banco 
Safra e as financeiras Pin-
tos Créditos, QI Sociedade 
de Crédito Direto, Valor So-
ciedade de Crédito Direto 
e Zema Crédito, Financia-
mento e Investimento não  
foram localizados. 

VEJA BANCOS E FINANCEIRAS QUE 
TÊM AUTORIZAÇÃO PARA FAZER O 
CONSIGNADO 

  Caixa Econômica Federal 
  Banco Agibank S/A 
  Banco Crefisa S/A 
  Banco Daycoval S/A 
  Banco Pan S/A 
  Banco Safra S/A 
  Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S/A 
  Facta Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento 
  Pintos S/A Créditos 
  QI Sociedade de Crédito Direto S/A 
  Valor Sociedade de Crédito Direto S/A 
  Zema Crédito, Financiamento e Investimento S/A 

* 
O valor máximo da  parcela, de R$ 160, é 
equivalente a 40% do benefício mínimo de R$ 
400 pago de forma permanente pelo programa 
social. A parcela adicional de R$ 200, iniciada em 
agosto, ainda tem caráter temporário e não será 
considerada na  base de cálculo da capacidade de 
pagamento dessas famílias. 
Os valores são depositados pela instituição 
financeira na mesma conta onde é feito o 
pagamento do benefício, em até dois dias úteis após 
a contratação do empréstimo, segundo o ministério. 
Grandes bancos privados como Itaú Unibanco, C6, 
BMG, Bradesco e Santander, além da financeira 
BV, já afirmaram que não oferecerão essa linha 
de crédito. Especialistas consideram arriscada a 
modalidade de empréstimo para beneficiários do 
Auxílio Brasil, população com renda já comprometida 
com gastos essenciais. Além disso, o benefício pode 
sofrer oscilações em seu valor, ou ser suspenso caso a 
família deixe de fazer jus ao pagamento. 
* 

PARA ENTENDER 

AS PRINCIPAIS REGRAS DO 
EMPRÉSTIMO DO AUXÍLIO BRASIL 

  Taxa de juros: não pode ser superior  
a 3,5% ao mês 

  Prazo máximo: o empréstimo pode ser feito 
em até dois anos, em 24 parcelas mensais e 
sucessivas 

  Liberação do dinheiro: em dois dias úteis após 
a aprovação do crédito e assinatura do contrato 

  Documentos exigidos: RG ou carteira de 
motorista e CPF 
 
O QUE BANCOS E FINANCEIRAS NÃO 
PODEM FAZER 

  Não há cobrança de TAC (Taxa de Abertura de 
Crédito) e outras taxas administrativas 

  Não podem ligar para oferecer o 
consignado. Não é permitido qualquer tipo de 
marketing ativo para convencer o beneficiário a  
aderir ao crédito 

  Não pode haver prazo de carência 
para o empréstimo começar a ser descontado  
do benefício 
 
QUEM PODE PEDIR O DINHEIRO 

  O responsável familiar cadastrado no 
Auxílio Brasil precisa autorizar o empréstimo e 
o desconto no benefício 

  Será preciso autorizar a instituição 
financeira a ter acesso a informações pessoais 
e bancárias 

  O beneficiário também terá que assinar 
um questionário com orientações de educação 
financeira 

  A autorização terá que ser feita por escrito ou 
meio eletrônico (não será aceita por telefone) 

  O governo não poderá ser responsabilizado 
se o empréstimo não for pago ao banco 

LIBERAÇÃO OCORRE A MENOS DE 
TRÊS SEMANAS DO 2º TURNO 

 A liberação das contratações ocorre a menos 
de três semanas do segundo turno das eleições. 
A medida é vista como um trunfo por aliados 
políticos do presidente Jair Bolsonaro (PL) ao 
colocar mais recursos nas mãos das famílias e 
possibilitar a renegociação de dívidas mais caras. 
Especialistas, porém, criticam o risco 
de incentivar o endividamento em uma 
parcela da população com níveis menores  
de educação financeira. 
Ao lançar a linha de crédito, a Caixa planeja 
orientar os interessados sobre a possibilidade 
de usar os recursos para abater outras dívidas 
mais caras, como cartão de crédito, cheque 
especial ou outros financiamentos com taxas 
de juros mais elevadas. 
Em uma espécie de vacina contra as críticas, 
o banco pretende anunciar uma série de 
medidas na tentativa de evitar o estímulo ao 
endividamento dessas famílias. 
Uma das propostas é fazer uma campanha 
de conscientização sobre o uso do crédito e 
também oferecer a possibilidade de usar o 
dinheiro na nova rodada de sua campanha de 
renegociação de dívidas batizada de Você no 
Azul. O programa oferece descontos de até 
90% para pessoas e empresas que tenham 
débitos com o banco. 
A Caixa também prepara uma ação para apoiar 
a formalização de famílias que recebem o 
benefício, e a visão de pessoas do banco é que a 
oferta do crédito pode ajudar nesse objetivo. 
Segundo pesquisas internas, cerca de 70% dos 
beneficiários do Auxílio Brasil exercem algum 
tipo de atividade autônoma ou informal e 
seriam o público-alvo potencial da ação. 

ARAGUAIA INDÚSTRIA DE 
ÓLEOS E PROTEÍNAS S.A. torna 
público que recebeu da Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo 
- SEMMATUR/PA, a Licença de Operação 
n°. 207/2022, com validade de quatro anos 
para a atividade de fabricação de ração 
balanceada e alimentos preparados para 
animais na Estrada Gleba Rio Maria, s/n, 
Lote 11, zona rural, Xinguara/PA.

BRK Ambiental
Sul Pará Saneamento S.A.

CNPJ/ME nº 21.473.498/0001-80 – NIRE 15.300.019.567
Ata da Assembleia Geral Extraordinária

realizada em 02 setembro de 2022, às 14:00 horas
Data, Hora e Local: Aos 02/09/2022, às 14:00 horas, realizada de forma exclusivamente 
digital, considerando-se, portanto, realizada na sede da subsidiária integral BRK Ambien-
tal – Sul Pará Saneamento S.A., localizada na Rua Rio Tapajós, nº 720, Sala 02, Centro, 
Xinguara-PA (“Companhia”). Convocação: Dispensada a publicação de Edital de Convoca-
ção, conforme disposto no artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”). Presenças: 
Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas 
no Livro de Presença de Acionistas. Mesa: José Gerardo Copello, Presidente; e Denise Lie 
Okimura, Secretária. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (1) a lavratura da presente ata na forma 
de sumário dos fatos ocorridos; e (2) a alteração de membros da Diretoria da Companhia. 
Deliberações: Os acionistas detentores da totalidade do capital social, sem quaisquer 
restrições, resolvem: (1) autorizar a lavratura da presente ata na forma de sumário dos fatos 
ocorridos, conforme faculta o artigo 130, § 1º da Lei das S.A.; e (2) aprovar, em função da (i) 
renúncia apresentada pelo Sr. Sergio Garrido de Barros, portador da Cédula de Identidade 
RG nº 0577620070-SSP/BA, e do CPF/ME nº 857.253.405-97, do cargo de Diretor sem 
designação específica da Companhia, conforme carta de renúncia apresentada e arquivada 
na sede da Companhia, a (ii) eleição do Sr. Ramon Sanches Silva, portador da Cédula de 
Identidade RG nº 32.410.309-8 SSP/SP, e do CPF/ME nº 220.193.228-03, com prazo de 
gestão unificado com a Diretoria Estatutária da Companhia. Os acionistas agradecem ao Sr. 
Sergio Barros pelo relevante serviço prestado até a presente data. O Sr. Ramon Sanches 
Silva aceita o cargo para o qual foi eleito e declara, sob as penas de lei, não estar incluso 
em quaisquer dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer as atividades mercantis, 
ou a administração de sociedades mercantis, declaração que faz mediante a assinatura 
do respectivo Termo de Posse, assinado, apresentado e lavrado no Livro de Registro de 
Atas de Reuniões da Diretoria, o qual fica arquivado na sede da Companhia. Como con-
sequência, a composição da Diretoria Estatutária da Companhia com prazo de gestão até 
30/04/2023, passa a ser a seguinte: (i) Diretor Presidente – José Gerardo Copello, portador 
da Carteira Nacional de Habilitação CNH nº 01045319795-DETRAN/SP, e do CPF/ME nº 
168.253.758-73; e (ii) Diretor – Ramon Sanches Silva, portador da Cédula de Identidade 
RG nº 32.410.309-8 SSP/SP, e do CPF/ME 220.193.228-03. Conselho Fiscal: Não há 
Conselho Fiscal permanente, nem foi instalado no presente exercício. Encerramento: Nada 
mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que foi lida, aprovada e assinada pelos 
presentes. Xinguara/PA, 02/09/2022. Mesa: José Gerardo Copello, Presidente; e Denise Lie 
Okimura, Secretária. Acionista: BRK Ambiental – Centro Norte Participações S.A. Certifico 
que a presente ata é cópia fiel da ata original, lavrada no Livro de Atas de Assembleias 
Gerais da Companhia. (ass.) Denise Lie Okimura – Secretária. Junta Comercial do Estado 
do Pará. Certifico o registro em 06/10/2022 sob o nº 20000801014. Protocolo 224260324 
de 27/09/2022. Marcelo A. P. Cebolão – Secretário Geral.

BRK Ambiental
Sul Pará Saneamento S.A.

CNPJ/ME nº 21.473.498/0001-80 – NIRE 15.300.019.567
Ata da Assembleia Geral Extraordinária

realizada em 02 setembro de 2022, às 14:00 horas
Data, Hora e Local: Aos 02 (dois) dias do mês de setembro de 2022 (dois mil e vinte e 
dois), às 14:00 horas, realizada de forma exclusivamente digital, considerando-se, portanto, 
realizada na sede da subsidiária integral BRK Ambiental – Sul Pará Saneamento S.A., 
localizada na Rua Rio Tapajós, nº 720, Sala 02, Centro, na Cidade de Xinguara, Estado 
do Pará, CEP 68.555-033 (“Companhia”). Convocação: Dispensada a publicação de 
Edital de Convocação, conforme disposto no artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76 (“Lei 
das S.A.”). Presenças: Acionistas representando a totalidade do capital social da Com-
panhia, conforme assinaturas no Livro de Presença de Acionistas. Mesa: José Gerardo 
Copello, Presidente; e Denise Lie Okimura, Secretária. Ordem do Dia: Deliberar sobre: 
(1) a lavratura da presente ata na forma de sumário dos fatos ocorridos; e (2) a alteração 
de membros da Diretoria da Companhia. Deliberações: Instalada a Assembleia Geral 
Extraordinária, os acionistas detentores da totalidade do capital social da Companhia, 
sem quaisquer restrições, resolvem: (1) autorizar a lavratura da presente ata na forma de 
sumário dos fatos ocorridos, conforme faculta o artigo 130, § 1º da Lei das S.A.; e (2) apro-
var, em função da (i) renúncia apresentada pelo Sr. Sergio Garrido de Barros, brasileiro, 
casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 0577620070-SSP/BA, inscrito 
no CPF/ME sob o nº 857.253.405-97, do cargo de Diretor sem designação específica da 
Companhia, conforme carta de renúncia apresentada e arquivada na sede da Companhia, 
a (ii) eleição do Sr. Ramon Sanches Silva, brasileiro, casado, economista, portador da 
Cédula de Identidade RG nº 32.410.309-8 SSP/SP, inscrito no CPF/ME 220.193.228-03, 
com endereço comercial na Avenida das Nações Unidas, nº 14.261, 29º andar, Ala B, Vila 
Gertrudes, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04.794-000, com prazo 
de gestão unificado com a Diretoria Estatutária da Companhia. Os acionistas agradecem 
ao Sr. Sergio Barros pelo relevante serviço prestado até a presente data. O Sr. Ramon 
Sanches Silva ora eleito aceita o cargo para o qual foi eleito e declara, sob as penas de 
lei, não estar incluso em quaisquer dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer 
as atividades mercantis, ou a administração de sociedades mercantis, declaração que faz 
mediante a assinatura do respectivo Termo de Posse, assinado, apresentado e lavrado 
no Livro de Registro de Atas de Reuniões da Diretoria, o qual fica arquivado na sede da 
Companhia. Como consequência, a composição da Diretoria Estatutária da Companhia 
com prazo de gestão até 30 de abril de 2023, passa a ser a seguinte: (i) Diretor Presi-
dente – José Gerardo Copello, norte americano, casado, bacharel em ciência contábeis, 
portador da Carteira Nacional de Habilitação CNH nº 01045319795-DETRAN/SP, inscrito 
no CPF/ME sob o nº 168.253.758-73; e (ii) Diretor – Ramon Sanches Silva, brasileiro, 
casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 32.410.309-8 SSP/SP, ins-
crito no CPF/ME 220.193.228-03, todos com endereço comercial na Avenida das Nações 
Unidas, nº 14.261, Ala B, 29º andar, Vila Gertrudes, na Cidade de São Paulo, Estado de 
São Paulo, CEP 04.794-000. Conselho Fiscal: Não há Conselho Fiscal permanente, 
nem foi instalado no presente exercício. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi 
lavrada a presente ata, que foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. Xinguara/PA, 
02 de setembro de 2022. Mesa: José Gerardo Copello, Presidente; e Denise Lie Okimura, 
Secretária. Acionista: BRK Ambiental – Centro Norte Participações S.A. Certifico que a 
presente ata é cópia fiel da ata original, lavrada no Livro de Atas de Assembleias Gerais 
da Companhia. (ass.) Denise Lie Okimura – Secretária. Junta Comercial do Estado do 
Pará. Certifico o registro em 06/10/2022 sob o nº 20000801014. Protocolo 224260324 de 
27/09/2022. Marcelo A. P. Cebolão – Secretário Geral.

CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº34/2022-CMM
PREGÃO PRESENCIAL

Nº15/2022-CPL/PPE/CMM
A Câmara Municipal de Marabá, por intermédio da 
Comissão Permanente de Licitação, torna público 
que fará realizar certame licitatório, no dia 25/10/2022, 
às 08h30 (hora local), cujo objeto é a contratação de 
empresa para aquisição e instalação de detectores de 
metais, para atender as necessidades do Legislativo 
Municipal. Os interessados em obter o edital de 
licitação deverão se dirigir à sede da Câmara Municipal 
de Marabá, sala da Comissão de Licitação, ou no site 
maraba.pa.leg.br.

Marabá/PA, 11 de outubro de 2022.
Délio Sampaio Azeredo - Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 9091/2022
Objeto: Registro de preços para eventual contratação de empresa especializada 
em preparação de solo, instalação e fornecimento de grama sintética para 
quadra de esportes e ornamentação das praças, para atender as necessidades 
da secretaria municipal de infraestrutura e desenvolvimento urbano do 
município de Barcarena, estado do Pará. Data de abertura: 25/10/2022 às 
09h00min. O Edital e seus anexos estarão à disposição dos interessados 
a partir do dia 11/10/2022 nos sítios www.gov.br/compras (UASG 980425) e 
https://barcarena.pa.gov.br/portal-da-transparencia/licitacoes/; e no Setor de 
Licitação e Contratos, sito na Prefeitura Municipal de Barcarena, localizada na 
Rua Cronge da Silveira, nº 438, Bairro Centro, CEP: 68.445-000, Barcarena/Pa.

Maria Cecilia Z Salles do Carmo - Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
AVISOS DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Castanhal, por intermédio da Secretaria Municipal de Suprimento e Licitação torna público a abertura 
do Processo Licitatório do tipo menor preço por item, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 089/2022/
PMC. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de impressão e confecção de lonas, banners, 
faixas, plotters e adesivos, destinado a atender as necessidades das diversas secretarias/fundos, bem como, Instituto de 
Previdência Deste Município de Castanhal/Pa Por um período de 12 (doze) meses. A sessão pública de Pregão Eletrônico 
terá início com a divulgação das propostas de preços e etapa de lances no dia 25/10/2022, às 09:00 horas). O edital estará 
disponível nos sites: https://castanhal.cr2transparencia.com.br/categoria/licitacoes/ www.comprasnet.gov.br e no e-mail: 
pregaoeletronico@castanhal.pa.gov.br, a partir da data da publicação.

Sheila Mirian Medeiros Gomes - Pregoeira da Prefeitura de Castanhal

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 088/2022/FMS
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de seguro total automotivo para os veículos 
(ambulâncias) pertencente à frota de Atendimento Móvel de Urgência do Samu 192, com inclusão de seguro para equipe 
(condutor/ passageiro) e terceiros, para atender as necessidades da Unidade de Suporte Básico do Samu-192, neste 
Municipio de Castanhal/Pa. A sessão pública de Pregão Eletrônico terá início com a divulgação das propostas de preços e 
etapa de lances no dia 24/10/2022, às 09:00 horas. O edital estará disponível nos sites: https://castanhal.cr2transparencia.
com.br/categoria/licitacoes/; www.comprasnet.gov.br e no e-mail: pregaoeletronico@castanhal.pa.gov.br, a partir da data 
da publicação.

Cleonice da Costa Trindade - Pregoeira/FMS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI
AVISO DE ADIAMENTO

O Município de Juruti/Pa, torna público para ciência dos interessados 
TOMADA DE 

PREÇOS Nº 013/2022, com abertura marcada para o dia 12/10/2022 

AVISOS DE ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇOS
ORIGEM: A/2022-200703

ORIGEM: A/2022-200702

ORIGEM: A/2022-200704

EXTRATOS DE CONTRATOS
CONTRATOS Nº20220342

CONTRATO Nº 20220345

CONTRATO Nº 20220343

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCAJUBA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE 011/2022 - PMM - SEPLAN
Órgão: Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças - SEPLAN/ Prefeitura 
Municipal de Mocajuba – PMM – UASG 980491. Objeto: Aquisição de combustível 
(gasolina comum, óleo diesel comum e óleo diesel S-10), para atender as demandas 
da Prefeitura Municipal de Mocajuba/PA e Secretárias. Data, hora e local de 
abertura: 25 de Outubro de 2022 às 10h00mm, no www.comprasnet.gov.br. Edital 
e Informações: de 2ª a 6ª feira (dias úteis), das 08h00mm às 12h00mm, na sala da 
divisão de licitação, situada no mesmo endereço supracitado, onde o Edital poderá 
ser obtido isento de qualquer taxa, mediante apresentação de CD, pelo interessado 

Elivete das Graças Braga Cunha -
Secretária Municipal de Planejamento e Finanças


