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I. Controlar as ações e atividades definidas no Plano de Aplicação;
II. Acompanhar as ações e atividades definidas no Plano de Aplicação;
III. Confeccionar relatório de acompanhamento das ações e atividades definidas no 

Plano de Aplicação;
IV. Confeccionar relatório de sugestão de melhorias das ações e atividades do Plano 

de Aplicação.
Art. 8º São responsabilidades do Conselho de Prefeitos ou órgão equivalente:

I. Analisar os relatórios de ações e atividades do Plano de Aplicação
II. Apresentar, analisar e votar a aprovação do Plano de Aplicação e as sugestões de 

melhorias.
CAPÍTULO VI
DOS PROCEDIMENTOS
Seção I
Administração
Art. 9º A estrutura da Administração do consórcio é formada na maioria por membros eleitos, com 
mandatos de duração de 2 (dois) ano, as decisões são tomadas com a aprovação da maioria, e os  
membros que presidirão o consórcio não farão jus a qualquer remuneração.
Art. 10. Estrutura básica:

I. Conselho Diretor ou Conselho Deliberativo;
II. Conselho Fiscal;
III. Grupo de Apoio;
IV. Secretaria Executiva;
V. Câmaras Técnicas.

Art. 11. È facultado a qualquer tempo, o ingresso de novos associados, e a critério do Conselho 
Diretor, que se fará por termo aditivo.
Seção II
Da Finalidade do Conselho
Art. 12. Promover formas articuladas de planejamento e execução de ações e serviços com vistas  
ao  cumprimento  dos  princípios  de  integridade,  equidade  e  universalidade  do  atendimento  no 
território comum do consórcio;
Art. 13. Representar o conjunto dos Municípios que integram, em assuntos de interesse comum,  
perante quaisquer outras entidades do direito público e privado, nacional e internacional;
Art. 14. Desenvolver serviços e atividades de interesse dos Municípios consorciados, de acordo 
com programa de trabalho aprovado pelo conselho Diretor;
Art.  15. Planejar,  adotar e executar programas e medidas destinadas a promover e acelerar o 
desenvolvimento  socioeconômico  da  região  compreendida  pelos  municípios  consorciados, 
objetivando promover o bem estar dos habitantes da região;
Art.  16. Promover  a  melhoria  da  qualidade  de  vida  da  população  residente  nos  municípios 
integrantes do Consórcio.
Seção III
Do Patrimônio e Dos Recursos Financeiros
 
Art. 17. Constituem recursos financeiros dos consórcios:

 I.  A quota  de  contribuição  dos  municípios  integrantes  aprovada  pelo  Conselho 
Diretor;

 II.  Os auxílios,  contribuições e subvenções concedidos por entidades públicas ou 
particulares;

III. Os saldos do exercício;
IV. As doações e legados;
V. As rendas eventuais inclusive resultante de deposito de capitais;
VI. O produto de alienação de seus bens.

Seção IV
Do Parecer da Comissão de Patrimônio

Art. 18. O parecer da Comissão de Patrimônio poderá ser:
I. De doação de alguns bens;
II. De recuperação de outros;
III. De alienação através de Leilão Oficial;
IV. De inutilização.

Art. 19. Em qualquer um dos casos sugeridos pela Comissão de Patrimônio, o parecer deverá ser 
homologado pelo Conselho dos Prefeitos, e deverão ser seguidos os procedimentos adequados a 
cada sugestão aprovada.

Seção V
Da Receita dos Repasses

Art. 20. Os repasses efetuados pelos Municípios membros do Consórcio, deverão ser testados 
quanto ao cumprimento do valor conveniado com cada um dos Municípios, bem quanto ao prazo 
estipulado para o repasse.

CAPÍTULO VIII
DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS
Art. 21. Antes de iniciar qualquer auditoria no Consórcio, os membros do Controle Interno deverão 
conhecer plenamente as disposições contidas no Estatuto de Formação do Consórcio.
Art.  22. A equipe  de  Controle  Interno  responsável  pela  auditoria  no  Consórcio  será  aquela 
determinada pela Assembleia Geral do Conselho de Prefeitos, podendo ser composta por mais de  
uma unidade de Controle Interno dos Municípios membros ou ainda a unidade de Controle Interno  
responsável  pela  auditoria  no  Consórcio  será  aquela  do  Município  em que  o  Prefeito  seja  o 
Presidente do Consórcio.
Art. 23. Ressalva-se os casos onde existe outra determinação expressa pelo Tribunal de Contas 
do Estado – TCE. Os papéis de trabalho originados pela auditoria no Consórcio,  deverão ficar 
arquivados junto ao Controle Interno que executou a auditoria. O Conselho Fiscal do Consórcio, se 
julgar necessário, poderá solicitar cópias dos papéis de trabalho ao Controle Interno.
Art. 24. Os consórcios terão sua duração indeterminada.
Art.  25. Qualquer  omissão  ou  dúvida  gerada  por  esta norma deverá  ser  solucionada  junto  a 
Unidade de Controle Interno- UCI.
Art. 26.Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

CAPÍTULO IX
DA APROVAÇÃO
Art. 27. E por estar de acordo, firmo a presente instrução normativa em 03 três vias de igual teor e  
forma, para todos os efeitos legais.
Cuiabá – MT, 19 de setembro de 2013

FRANCISCO SERAFIM DE BARROS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

INSTRUÇÃO NORMATIVA SCL Nº. 007/2013

“DISPÕE SOBRE PROCEDIMENTOS PARA 
O  ATENDIMENTO  DE  PRAZOS  NA 
REMESSA  DE  INFORMAÇÕES  AO 
SISTEMA  GEO-OBRAS,  VISANDO 
ATENDER A EXIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO 
NORMATIVA Nº06/2011 DO TRIBUNAL DE 
CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO 
– TCE/MT”

VERSÃO: 001
DATA: 30.09.2013
ATO APROVAÇÃO:
UNIDADE  RESPONSÁVEL:  SECRETARIA MUNICIPAL DE  PLANEJAMENTO  E  FINANÇAS  – 
SMPF

CAPÍTULO I
DA FINALIDADE
Art. 1º. Estabelecer procedimentos, pelos diversos setores envolvidos no sistema Geo-Obras, para 
o atendimento de prazo estipulado pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso TCE/MT 
com a  finalidade  de  viabilizar  a  remessa  das  informações  e  documentos  relativos  a  obras  e 
serviços  de  engenharia  executadas  direta  ou  indiretamente  pela  administração  pública  do 
município de Cuiabá, preservando a gestão pública transparente, orientada para o atendimento à 
população é a prática democrática de estímulo ao exercício da cidadania.

CAPÍTULO II
DA ABRANGÊNCIA
Art.  2º.  Abrange  todas  as  unidades  da  estrutura  organizacional  da  Administração  Pública  do 
Município de Cuiabá,  quer como executoras de tarefas de serviço e obras de engenharia quer  
como  fornecedoras  ou  recebedoras  de  dados  e  informações  em  meio  documental  ou 
informatizado.

CAPÍTULO III
DOS CONCEITOS
Art. 3º. Para fim desta normativa, considera-se.
 
I- OBRAS toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação, realizada por execução 
direta ou indireta;
II- SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTROLE DE OBRAS PÚBLICAS – GEO-OBRAS TCE/MT: 
é um sistema de informações que recebe e dá tratamento computacional a dados referentes à 
execução  físico-financeira  das  obras  públicas,  com  a  inserção  de  fotografias  convencionais, 
georreferenciadas e imagens de satélite, ao qual foram inseridos conceitos de engenharia e de 
auditoria,  possibilitando  ao  TCE/MT  dar  tratamento  aos  dados,  exercer  o  controle  externo  e 
disponibilizar informações para o controle social.
III- Licitação o procedimento administrativo formal para contratação de serviços ou aquisição de 
produtos pelos entes da Administração Pública direta ou indireta
IV-  O termo de referência  é  o  documento  que  deverá  conter  elementos  capazes  de  propiciar 
avaliação do custo pela administração diante de orçamento detalhado,  definição dos métodos, 
estratégia  de  suprimento,  valor  estimado  em  planilhas  de  acordo  com  o  preço  de  mercado, 
cronograma físico-financeiro, se for o caso, critério de aceitação do objeto, deveres do contratado e 
do contratante, procedimentos de fiscalização e gerenciamento do contrato, prazo de execução e 
sanções, de forma clara, concisa e objetiva.
V- Nota de Reserva foi desenvolvido com a finalidade de “guardar” determinado valor nas dotações 
orçamentárias do exercício ou de exercícios futuros,para garantir que o valor disponível da dotação 
não seja utilizado para outro propósito.
VI- Termo de Adjudicação significa o ato pelo qual a Administração  atribui o objeto do certame ao 
seu vencedor,garantindo-lhe a expectativa do direito de contratar.
VII- A.R.T. é um documento legal concebido para identificar a responsabilidade técnica de obras e  
serviços de engenharia prestados por  empresas e/ou profissionais dessa área.  A Anotação de 
Responsabilidade Técnica – ART,  tambem é um documento que serve para comprovar  que a 
empresa e/ou profissional esta habilitado junto ao conselho responsavel para exercer sua função 
na sociedade.
VIII-  Termo Aditivo  Termo Aditivo é o instrumento utilizado para formalizar as modificações nos 
contratos  administrativos,  previstas  em  lei,  tais  como  acréscimos  ou  supressões  no  objeto, 
prorrogações de prazos, prorrogação do contrato, além de outras.

CAPÍTULO IV
DA BASE LEGAL
Art. 4º. Utilizada como base legal desta instrução as seguintes legislações:
I- Resolução Normativa Nº 06/2008 - TCE/MT;
II- Resolução Normativa Nº 06/2011 – TCE/MT;
III- Lei 8.666 de 21 de junho de 1993;
IV- Demais legislações pertinentes ao tema.
 
CAPÍTULO V
DAS RESPONSABILIDADES
Art. 5º. São responsabilidades da Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças como unidade 
responsável pela Instrução Normativa:
I- Promover a divulgação e implementação da Instrução Normativa, mantendo-a atualizada;
II- Orientar as outras Secretarias executoras e supervisionar sua aplicação;
III- Promover discussões técnicas com as unidades executoras e com a unidade responsável pela  
coordenação do controle interno, para definir as rotinas de trabalho e os respectivos procedimentos  
de controle que devem ser objeto de alteração, atualização ou expansão.
 
Art. 6º. Das Unidades Executoras:
I-  Atender  às  solicitações  da  unidade  responsável  pela  Instrução  Normativa,  quanto  ao 
fornecimento de informações e á participação no processo de atualização;
II-  Alertar  a  unidade  responsável  pela  Instrução  Normativa  sobre  alterações  que  se  fizerem 
necessárias nas rotinas de trabalho, objetivando a sua otimização, tendo em vista, principalmente,  
o aprimoramento dos procedimentos de controle e o aumento da eficiência operacional;
III- Manter a Instrução Normativa à disposição de todos os funcionários da unidade, velando pelo 
fiel cumprimento da mesma;
IV-  Cumprir  fielmente  as  determinações  da  Instrução  Normativa,  em  especial  quanto  aos 
procedimentos  de  controle  e  quanto  à  padronização  dos  procedimentos  na  geração  de 
documentos, dados e informações.
 
Art. 7º. Das responsabilidades da Unidade Central de Controle Interno:
I- Prestar apoio técnico por ocasião das atualizações da Instrução Normativa, em especial no que  
tange à identificação e avaliação dos pontos de controle e respectivos procedimentos de controle;
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II-  Através da atividade de auditoria  interna,  avaliar  a  eficácia  dos procedimentos  de controle  
inerentes a Instrução Normativa, propondo alterações para aprimoramento dos controles.

CAPÍTULO VI
DOS PROCEDIMENTOS
Seção I
Da Elaboração do Termo de Referência

Art. 8º. O Secretário da pasta executora receberá a solicitação para realização de uma obra ou 
serviço  de  engenharia  (que  pode  ser  do  orçamento  participativo,  emenda  dos  vereadores,  
indicação do prefeito, indicação do próprio Secretário ou situações emergenciais).
Art. 9º. O Secretário solicita a Diretoria Responsável (que vai ser a responsável pelo objeto a ser  
licitado) agiliza estudos preliminares e levantamentos necessários para a realização da obra ou 
serviço:
I- escolha da área;
II- viabilidade técnica;
III- viabilidade ambiental.
Art. 10. A Diretoria Responsável elabora o projeto básico para a realização da obra ou serviço, com 
a elaboração do material pertinente:
I- Memorial descritivo;
II- Plantas, estudos geológicos;
III- Orçamento;
IV- A.R.Ts – na fase de elaboração;
V- Alvarás se necessários, inclusive Estudos de Impacto Ambiental e autorização da Secretaria  
competente.
Art. 11.  O Projeto Básico e documentos são enviados para a aprovação do Diretor Responsável.
Art. 12. O Diretor Responsável analisa o Projeto Básico:
I- Se o projeto não for aprovado, deverão ser realizadas as correções necessárias.
II- Se o projeto for aprovado, elabora-se o projeto executivo.
Art.  13. Todos  os  projetos  básico/executivo  integrantes  do  processo  são  enviados  para  o 
Secretário da pasta para analise e aprovação.
Art. 14. O Secretário envia o processo para que o CAF tome as providências quanto à liberação de  
cota  orçamentária,  esta  será  efetuada  pela  Diretoria  de  Planejamento  e  Orçamento/SMPF  – 
Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças.
Art. 15.  O Termo de Referência deverá ser enviado para a Secretaria Municipal de Planejamento e 
Finanças, via oficio, assinado pelo Secretário da pasta executora, através do Protocolo geral.
 
Seção II
Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças  - SMPF
 
Art.  16.  Após  os  procedimentos  administrativos  que  compõe  a  fase  interna,  a  Diretoria  de 
Compras e Licitação/SMPF,  DEVERÁ adotar os procedimentos e lançamentos determinados na 
Resolução Normativa N° 006/2011 do TCE/MT, obedecendo aos prazos nela estabelecidos.
 
Seção III
Fase da Licitação – Interna e Externa
Diretoria de Compras e Licitações – DCL/SMPF

Art.  17. Após o edital  ser  publicado a DCL  DEVERÁ adotar  os procedimentos  e lançamentos 
determinados na Resolução Normativa N°  006/2011 do TCE/MT,  obedecendo aos prazos nela 
estabelecidos, conforme anexo II desta instrução.

Seção IV
Fase de Contrato – Interna e Externa
Diretoria de Contratos – DC/SMPF

Art.  18. Após a publicação do extrato do contrato,  a DC  DEVERÁ adotar  os procedimentos  e 
lançamentos determinados na Resolução Normativa N° 006/2011 do TCE/MT, obedecendo aos  
prazos nela estabelecidos, conforme anexo II desta instrução.

Seção V
Secretaria Municipal de Obras Públicas ou Unidade Responsável pela Execução e Fiscalização.

Art. 19. O Secretário da pasta emitirá a Ordem de Serviço - OS para iniciar a obra ou a prestação 
de serviço:
I- Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço lançamento até 30 (trinta) dias corridos após a 
data da ordem de início da obra/serviço:
II- Quando bens, emitir ordem de fornecimento;
III- Se for serviço, emite ordem de serviços – lançamento em 30 (trinta) dias.
Art. 20. O Secretário solicitará ao Coordenador da Unidade – CAF, a emissão do empenho;
Parágrafo Único. Emitido o empenho - Nota de Empenho  lançamento em 5 (cinco) dias úteis 
após solicitação.
Art. 21. O Secretário designará um fiscal para o acompanhamento dos serviços.
Parágrafo Único: Ordem de nomeação do fiscal da Obra/Serviço procederá o lançamento em 30 
(trinta) dias corridos após a data da expedição ou  início da atividade na fiscalização da obra.
Art. 22. O Diretor Responsável pelo acompanhamento da Obra ou Serviço entrega pasta contendo: 
cópia do contrato, planilha de acompanhamento da obra, memorial descritivo, Cronograma físico-
financeiro, ordem de serviço, empenho e ART de execução da empresa executora.
Art. 23. Compete ao Fiscal da Obra ou do Serviços a manutenção de Livro de Ocorrências (ou 
Diário de Obra) por ser uma importante fonte de consulta, quando se necessitar de analise do 
desempenho da fiscalização da obra naquilo que se refere às questões técnicas.
§  1º: Compete  ao  Fiscal  da  Obra/Serviço,  elaborar  Justificativa  Técnica  para  dar  Ordem  de 
Paralisação, assim como a Ordem de Reinício das Obras/Serviços, devendo as mesmas serem 
Publicadas na Gazeta Municipal e/ou Diário Oficial do Estado e União, de acordo com o Processo;
§ 2º: Lançamento das Ordens de Paralisação e de Reinício no prazo de até 30 (trinta) dias no Geo-
Obras;
Art. 24. O Fiscal providencia a ART de Fiscalização.
I- ART do fiscal da Obra / Serviço lançamento em 30 (trinta) dias corridos após a data de início da 
atividade na fiscalização da obra;
II- ART do Contratado/responsável pela execução da Obra / Serviço  lançamento em 30 (trinta) 
dias corridos após a data de início da atividade na fiscalização da obra;
Art.  25. O fiscal recebe a O.S.  e desloca-se à obra para verificar se os serviços estão sendo 
executados conforme as exigências contratuais, normas e especificações aplicadas. Preenche o 
Diário de Obras e verifica os cronogramas e, a qualidade dos serviços executados de acordo com 
as normas técnicas;
Parágrafo Único: Se não estiver adequada à condução dos serviços/obras, emitirá Notificação 
solicitando à contratada que faça as correções necessárias para sanar o problema;
Art.  26. A  contratada  recebe  a  Notificação  de  irregularidades  detectadas  e  solicitação  das 
correções necessárias:

I- Verifica quais os apontamentos que os fiscais fizeram sobre a obra/serviços;
II- Se a empresa discordar dos apontamentos encaminha Ofício ao Diretor responsável justificando 
e ou esclarecendo os apontamentos feitos pelo fiscal.
III-  O Diretor responsável analisará as justificativas apresentadas pela Contratada e o relatório 
realizado pelo fiscal (caso seja necessário, vai in loco verificar a obra) e, emitirá Relatório Técnico 
acatando ou não as justificativas apresentadas pela empresa, e envia uma copia à contratada e  
outra ao Secretário.
IV- Caso a contratada não concorde com o parecer do Diretor responsável, ela poderá requerer à 
reconsideração que será apreciada pelo Secretário, que poderá:
a) acatar a defesa, mediante relatório técnico justificado; ou,
b) diante da gravidade dos apontamentos, requerer a Advertência à Empresa, Aplicação de Multas, 
e Rescisão Contratual junto a DCL e outras previsões legais cabíveis.
V-  Se  a  empresa  acatar  o  relatório  com as  justificativas  e  seus  apontamentos,  procederá  a  
execução das correções levantadas;
Art.  27. O  fiscal  executará as  medições  mensais  e  encaminhará ao Diretor  responsável  pela  
execução,  que fará a avaliação e submeterá a apreciação do Secretário  –  medição que será  
assinada pelo Fiscal, Diretor e Secretário;
Art. 28. Elaborada a medição mensal, o diretor entregará uma via ao fiscal, uma ao C.A.F., e outra  
para a contratada;
Art. 29.  A contratada emitirá a nota fiscal relativa à medição mensal, as certidões de Regularidade 
Fiscal e encaminha ao C.A.F.
Art. 30. O C.A.F. recebendo a nota fiscal e as certidões de Regularidade Fiscal e condições de  
habilitação,  realizará  os  procedimentos  para  efetuar  os  pagamentos  (confere  se  a  NF  está  
assinada, a medição, o contrato, o empenho, verifica se consta no processo a ART do Fiscal e da  
empresa executora, confere se na medição consta o relatório fotográfico), repetindo essa operação 
até o término da obra;
Parágrafo Único: Posterior, atendidas as normas procede-se a liquidação;
Art. 31. A Nota de Liquidação é enviada a Secretaria de Planejamento e Finanças, como órgão 
responsável por efetuar a ordem bancaria;
Art.  32.  Com esses  procedimentos  a  Secretaria  Municipal  de Planejamento e Finanças faz a  
quitação  do  débito  e  em seguida  retorna  o  comprovante  de  pagamento  para  a  secretaria  de  
origem, para que a mesma efetue o lançamento dos documentos no Sistema Geo-Obras.
Art.  33. Ao termino do Contrato serão adotados procedimentos  para recebimento provisório  e 
posterior recebimento definitivo, o Diretor responsável distribuirá as vias;
Art. 34. Termo de Recebimento Provisório será lançado em até 30 (trinta) dias corridos da data de 
emissão do Termo
§ 1º. Se em 90 (noventa) dias após o recebimento provisório não houver problemas com a obra 
executada, faz-se o recebimento definitivo (assinada pelo o fiscal, pelo Diretor responsável e pelo 
Secretário), e finalizando o processo de fiscalização com o recebimento definitivo da obra.
§ 2º. Termo de Recebimento Definitivo será lançado em até 30 (trinta) dias corridos após a data 
de emissão do Termo.
§  3º. O  recebimento  provisório  e  o  definitivo,  não  eximem  o  responsável  pela  execução  da 
Obra/Serviços, dos prazos de Garantia legal estabelecidos no art. 618 Código Civil, e Manual de 
Obras do CREA.
Art. 35. O CAF procede ao arquivamento do processo.

Seção VI
Do Termo Aditivo
Diretoria de Contratos – DC/SMPF
 
Art. 36. Após a publicação do extrato do termo aditivo, a DC DEVERÁ adotar os procedimentos e 
lançamentos determinados na Resolução Normativa N° 006/2011 do TCE/MT, obedecendo aos 
prazos nela estabelecidos, conforme anexo II desta instrução.
 
CAPÍTULO VII
DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS
Art. 37. Esta Instrução Normativa deverá ser atualizada sempre que fatores organizacionais, legais  
ou técnicos assim o exigirem, a fim de manter o processo de melhoria contínua. O registro das  
revisões deverá ser lançado no formulário constante do Anexo I deste documento.
Art. 38. No Anexo II consta os prazo para envio de documentos de obras e serviços de engenharia.
Art. 39.  O não cumprimento dos prazos estabelecidos nesta Instrução Normativa poderá ensejar  
multas em UPF’s ao Gestor por inadimplências na remessa das informações de forma tempestiva 
ao Sistema GEO-OBRAS do TCE/MT.
Art. 40. Esta Instrução Normativa entrará em vigor a partir da data de aprovação e publicação do 
decreto municipal.

CAPÍTULO VIII
DA APROVAÇÃO

Art. 41. E por estar de acordo, firmo a presente instrução normativa em 03 três vias de igual teor e  
forma, para todos os efeitos legais.
Cuiabá-Mt, 30 de Setembro de 2013

Francisco  Serafim  de  Barros
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EDITAL Nº 003/2013- CME
 
Processo de indicação de Conselheiro Titular e Suplente nas vagas existentes do segmento do 
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DO ESTADO DE 
MATO GROSSO-SINTRAE. 
A Presidente do Conselho Municipal de Educação de Cuiabá, no uso de suas atribuições legais,  
torna público e estabelece a retificação do Edital nº 002/2013 – CME, nos itens a seguir descritos,  
mantendo inalterados os demais itens do edital. 
Esta retificação se faz necessária tendo em vista a demora para a publicação o que inviabilizou a 
data prevista de entrega da indicação do segmento.
ITEM II – DO LOCAL DE ENTREGA
Onde se lê:
Para a recomposição o SINTRAE/MT deverá indicar os nomes que comporão o segmento e em 
envelope devidamente lacrado que deverá ser entregue no Conselho Municipal de Educação de 
Cuiabá, sito à Rua Manoel Garcia Velho nº 378, Bairro: Bandeirantes nesta Capital, no período de 
15 a 16/08/2013, no horário de 8:30 às 17:30 horas.
Leia-se:
Para a recomposição o SINTRAE/MT deverá indicar os nomes que comporão o segmento e em 
envelope devidamente lacrado que deverá ser entregue no Conselho Municipal de Educação de 
Cuiabá, sito à Rua Manoel Garcia Velho nº 378, Bairro: Bandeirantes nesta Capital, no período de 
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