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ORDEM DE SERVIÇO N°    26  /2015 

O Secretário Municipal de Fazenda, em conformidade com o art. 10 da Lei Municipal n° 922/2010, define a seguinte Programação Fiscal para os 

Auditores Fiscais, aos contribuintes constantes desta Ordem de Serviço que estarão a partir da publicação desta sob ação fiscal: 

Auditor:  DOMINGOS ALVES DIAS 

1) NOVOESTE EDITORAÇAO E PUBLICIDADE LTDA     Inscrição/Código:  1752 

2) SPECK & SANTOS LTDA        Inscrição/Código: 6182 

3) CLAUDIANI MIRANDA SILVA       Inscrição/Código:  4037 

 

Auditor:  DOUGLAS QUEIROZ LESSA 

1) COELBA COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA    Inscrição/Código:  2149 

2) COMPANHIA HIDROELETRICA DO SÃO FRANCISCO                    Inscrição/Código:  5252 

3) FRIOTEC CLIMATIZAÇAO E REFRIGERAÇAO LTDA     Inscrição/Código: 3825 

 

Gabinete do Secretário Municipal da Fazenda, 19 de Novembro de  2015. 

________________________________ 

Pedro Antônio de Oliveira Neto 

Secretário Municipal da Fazenda 

Decreto 016/2014

  

 
 
 
 

EDITAL DE INTIMAÇÃO 
 

Pelo presente Edital, ficam notificados de acordo com o Artigo 57 e Inciso III da Lei 922/2010, os contribuintes abaixo listados, e que por não 

apresentarem defesa foram considerados revéis conforme o Artigo 71 da Lei 922/2010, e sendo assim julgados pela autoridade em 1ª instancia.Ficam 

os contribuintes intimados, para o prazo de 15 (quinze) dias contados na forma do Artigo 58, Inciso III da Lei municipal 922/2010 (Código Tributário 

municipal), recolher o valor do auto de infração, com os acréscimos legais, sob pena de execução judicial. 

Inscrição CPF/CNPJ Contribuinte Auto de Infração 

3139 03.738.332/0001-66 ANA CRISTINA LAURINDO ROCHA DA SILVA 00259/2010 

4956 436.897.107-82 JOSE JOAQUIM BASTOS FERREIRA 00074/2010 

3438 04.184.102/0001-65 KAELLEKAR CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA 00593/2010 

6218 07.510.063/0001-37 ALCIMARA SILVA SANTOS ARAGAO MOTA 01861/2010 

4106 01.823.300/0001-33 CHRISTIAN TEIXEIRA ALVES OLIVEIRA 00235/2010 

 

Gabinete do Secretário Municipal da Fazenda, 19 de Novembro de 2015. 
 
 
 

PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA NETO 
Secretário Municipal da Fazenda 

Decreto nº 16/2014
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PORTARIA SEMMA Nº 118, de 19 de Novembro de 2015. 

Conceder Licença Simplificada (LS), válida por 03 (três) anos, a 

MINERAÇÃO DOIS MIL EIRELI – EPP. 

O Secretário do Meio Ambiente, no exercício da competência que lhe foi 

delegada pelo Decreto Municipal Nº 195, de 01 de Março de 2013 e o 

Acordo de Cooperação Técnica do Programa Estadual de Gestão 

Ambiental Compartilhada entre a Secretaria do Meio Ambiente do 

Estado da Bahia - SEMA e a Prefeitura Municipal de Barreiras, 

aprovado pela Resolução CEPRAM n° 4.016, de 04 de dezembro de 

2009, bem como a Lei Municipal n° 921 de 23/12/2010 e Art. 145 seus 

parágrafos e incisos, do Decreto Estadual n° 14.024 de 06/06/2012, 

ainda a Resolução CEPRAM n° 4327 de 31/10/2013 e, tendo em vista o 

que do processo SEMMA nº 2014-0535/TEC/LS-0048, com Parecer 

Técnico e Jurídico, favoráveis ao pleiteado, RESOLVE: Art. 1º – 

Conceder Licença Simplificada (LS), válida por 03 (três) anos, a 

MINERAÇÃO DOIS MIL EIRELI - EPP, Pessoa Jurídica inscrita no 

CNPJ sob nº.04.078.421/0001-22, com sede à Rua Riachão, Nº250, 

bairro Zona Suburbana, Barreiras, Estado da Bahia, CEP:47.805-970, 

para localização, implantação e operação da atividade de lavra da 

substância mineral calcário calcítico e atividade de beneficiamento 

(britador), referente ao processo DNPM nº 870.327/2013, para uma 

área inicial de lavra de 0,3780 hectare (zero hectare, trinta e sete 

ares e oitenta centiares) e uma produção bruta do minério de 

45.000T/ano (toneladas por ano), sob a poligonal das Coordenadas 

UTM DATUM SIRGAS 2000, Zona 23L: M1 – X: 493.189,772  / 

Y:8.653.546,976; M2 – X: 493.215,275  / Y:8.653.545,981; M3 – X: 

493.265,275  / Y:8.653.545,420; M4 – X: 493.265,457  / 

Y:8.653.491,398; M5 – X: 493.240,569  / Y:8.653.485,777; M6 – X: 

493.225,157  / Y:8.653.478,286; M7 – X: 493.215,275  / 

Y:8.653.482,042; M8 – X: 493.215,275  / Y:8.653.509,315; e M9 – X: 

493.189,231  / Y:8.653.524,029, a se localizar na Fazenda Caraíbas, 

atualmente denominada Fazenda Souza Sales, Rodovia BA 455, 

sentido Barrocão, cerca de 6,4 Km do centro da cidade de Barreiras, 

zona rural, neste município de Barreiras – BA, mediante cumprimento 

da legislação vigente e dos Condicionantes: 

I – Fica restrito o exercício da atividade extrativa de calcário calcítico 

aos limites da área de lavra de cerca de 0,3780 hectare, Coordenadas 

UTM, Datum SIRGAS 2000, Zona 23L, nos pontos assim descritos: M1 

– X: 493.189,772 / Y: 8.653.546,976; M2 – X: 493.215,275 / Y: 

8.653.545,981; M3 – X: 493.265,275  / Y: 8.653.545,420; M4 – X: 

493.265,457  / Y: 8.653.491,398; M5 – X: 493.240,569  / Y: 

8.653.485,777; M6 – X: 493.225,157  / Y: 8.653.478,286; M7 – X: 

493.215,275  / Y: 8.653.482,042; M8 – X: 493.215,275  / Y: 

8.653.509,315; e M9 – X: 493.189,231  / Y: 8.653.524,029, localizada no  

 

 

 

imóvel rural denominado Fazenda Souza Sales, processo DNPM nº 

870.327/2013; 

 

II – Deverá construir alojamento para os funcionários de acordo com as 

exigências legais do Ministério do Trabalho e Emprego, principalmente 

no que diz respeito à alimentação, água tratada, dormitório, banheiro, 

vestiário e primeiros socorros; 

III - Deverá apresentar a SEMMA – Secretaria Municipal do Meio 

Ambiente, dentro do prazo de 180 dias, o Atestado de Vistoria do 

Comando de Operações de Bombeiros Militares do Estado da Bahia, 

com periodicidade anual a partir da data de publicação da licença 

ambiental no diário oficial do município, contemplando as instalações do 

tanque de armazenamento de combustível, casa de comando da 

unidade de britagem, oficina, escritório e alojamento; 

 

IV - Para o desenvolvimento das atividades de avanço das frentes de 

lavra, beneficiamento mineral ou ampliação das unidades de apoio 

dentro da área da Fazenda Souza Sales, externo a área antropizada, 

deverá apresentar a Autorização de Supressão de Vegetação - ASV a 

SEMMA, em conformidade com o Art. 32 da Lei Federal nº 11.428/2006; 

 

V - É vedada a extração mineral, assim como, qualquer atividade que 

venha causar degradação ambiental em área de preservação 

permanente, Art. 4° da Lei Federal n° 12.651/2012; 

 

VI - É vedada a execução das atividades de extração e beneficiamento 

mineral de calcário em desacordo com a Licença Ambiental vinculada 

ao Processo SEMMA n° 2014-0535/TEC/LS-0048;  

    

VII - É proibido a destinação final de resíduos sólidos in natura a céu 

aberto tanto em áreas urbanas quanto em áreas rurais, conforme o Art. 

80 do Decreto Estadual n ° 14.024/2012; 

 

VIII - O controle da poluição atmosférica nas operações de lavra, 

beneficiamento, estocagem das pilhas de brita e calcário em pó e nas 

vias de tráfego, deverá está em conformidade com os Arts. 54 a 57 do 

Decreto Estadual n ° 14.024/2012; 

 

IX - Deverá fazer a contenção dos taludes de corte ao longo das frentes 

de lavra, uma vez que, a instabilidade do maciço rochoso provocada 

pelas ondas de choques das detonações e crescimento das raízes no 

interior de fendas, juntas e trincas, pode resultar em queda de blocos e 

escorregamentos por cisalhamento interestratal do maciço rochoso; 
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X - Deverão executar a aplicação do PRAD (Plano de Recuperação de 

Áreas Degradadas) em conformidade com a Norma Técnica da ABNT 

NBR 13.030 nas frentes de lavra desativadas; 

 

XI - Na abertura de novas frentes de lavra ou no avanço das pré-

existentes, deverá disciplinar o escoamento superficial com dissipadores 

para reduzir a velocidade do deflúvio e canalizar adequadamente os 

deságües para que não ocorra erosão linear; 

 

XII - Deverá executar o monitoramento dos indicadores de impactos 

ambientais nas frentes de lavra, usina de beneficiamento mineral, pátio 

de estacionamento e estradas de acesso e obedecer rigorosamente os 

padrões de qualidade ambiental cujos valores de concentrações 

máximas toleráveis no ambiente para cada poluente, são aqueles que 

resguardam a saúde humana, a fauna, a flora, as atividades 

econômicas e o meio ambiente em geral, Art. 43, do Decreto Estadual n 

° 14.024/2012; 

 

XIII - Deverá comunicar imediatamente a SEMMA quando ocorrer 

vazamento no tanque estacionário de diesel cuja remoção, 

desgaseificação e limpeza serão acompanhadas pela SEMMA; 

 

XIV - Considerando a instabilidade dos taludes com risco de 

cisalhamentos interestratal, escorregamentos e quedas de blocos, 

sugiro que deverá adotar no plano de fogo o corte do talude na 

disposição de 2H:1V; 

 

XV - A disposição de quaisquer resíduos no solo, sejam líquidos, 

gasosos ou sólidos, só será permitida mediante comprovação de sua 

degradabilidade e da capacidade do solo de autodepurar-se levando-se  

em conta os seguintes aspectos: capacidade de percolação, garantia de 

não contaminação dos aqüíferos subterrâneos, limitação e controle da 

área afetada, reversibilidade dos efeitos negativos, Arts. 74 e 75, do 

Decreto Estadual n ° 14.024/2012; 

 

XVI - Quaisquer alterações no projeto executivo do empreendimento 

deverão ser comunicadas imediatamente a SEMMA; 

 

XVII – Solicitar a renovação desta licença com antecedência de 120 

dias conforme o Art. 58, da Lei Municipal nº. 921/2010, de 23/12/2010 

(Código Municipal do Meio Ambiente); 

 

XVIII - Fica proibida a utilização ou funcionamento de qualquer 

instrumento ou equipamento, fixo ou móvel, que produza, reproduza ou 

amplifique o som, no período noturno, de modo que crie ruído além do 

limite real da  propriedade  ou  dentro  de  uma  zona  sensível  a  

ruídos, conforme o Art. 119, da Lei Municipal nº. 921/2010, de 

23/12/2010 (Código Municipal do Meio Ambiente); 

 

XIX - Deverá apresentar semestralmente um Relatório de 

Monitoramento Espeleológico/Arqueológico, envolvendo todo o 

perímetro da Fazenda Souza Sales com o mapeamento das cavidades 

naturais encontradas, considerando seu grau de relevância em máximo, 

alto, médio ou baixo, conforme os Arts. 2º do Decreto Federal nº 

6.640/2008 e da Instrução Normativa nº 02/2009 do Ministério do Meio 

Ambiente e a localização e descrição dos sítios arqueológicos 

descobertos; 

 

XX – Deverá manter atualizado o Programa de Gerenciamento de 

Riscos - PGR, conforme previsto na Norma Regulamentadora NR-22, 

da Portaria GM nº. 3.214/78 (Segurança e Saúde Ocupacional na 

Mineração), Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA, 

conforme previsto na Norma Regulamentadora NR-09, da Portaria nº. 

25 do Ministério do Trabalho e Emprego, de 29 de dezembro de 1994 e 

Plano de Emergência Ambiental - PEA, todos com a respectiva ART 

do responsável técnico e o Programa de Controle Médico de Saúde 

Ocupacional – PCMSO, conforme previsto na Norma Regulamentadora 

NR-07, da Portaria nº. 24 de 29/12/1994 e da Portaria nº 08 de 

08/05/1996 do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE; 

 

XXI – Fornecer aos funcionários EPI’s (Equipamentos de Proteção 

Individual), conforme orientação de um profissional em segurança do 

trabalho, sendo obrigatório o seu uso;  

 

XXII – Manter em condições de uso na mina, medicamentos e 

equipamentos para atendimento de emergência, em caso de acidentes 

com trabalhadores;  

XXIII – Deverá manter contrato ativo de prestação de serviço/assessoria 

técnica com profissional devidamente habilitado (Engenheiro de Minas) 

que será responsável pela condução de todas as etapas da atividade 

mineira, bem como a implantação das técnicas de recuperação da área 

degradada constantes no respectivo PRAD apresentado; 

XXIV – Deverá apresentar Certificado de Registro junto ao Exército 

Brasileiro em favor da empresa Mineração Dois Mil EIRELI – EPP, 

bem como apresentar projeto técnico de localização e estrutura física do 

paiol para armazenamento de explosivos aprovados pelo Exército 

Brasileiro; 

 

XXV – Deverá apresentar a esta SEMMA o devido Relatório Final de 

Pesquisa aprovado pelo DNPM; 

 

XXVI – Deverá apresentar a esta SEMMA: a) relatório de 

monitoramento da poluição atmosférica onde deverá indicar o limiar de 

alcance da poluição atmosférica; b) projeto de implantação de barreiras 

físicas (arvores) como anteparo à dissipação de poeiras; c) implantar 
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sistema de pulverização com água no alimentador e nos britadores; d) 

relatório de monitoramento sismográfico das áreas que estão 

diretamente afetadas pela atividade de lavra; e) comprovação de 

utilização de carro pipa para redução de poeiras fugitivas; 

 

XXVII – Deverá manter informados todas as comunidades e 

empreendedores próximos à atividade mineira, por meio de sistema 

sonoro e visual de alerta, sobre os horários de detonação de explosivos 

para desmonte de rochas; 

 

XXVIII - Manter esta Licença Ambiental e a documentação relativa ao 

cumprimento das condicionantes, ordenadas e acessíveis à fiscalização 

dos órgãos ambientais;  

XXIX – Requerer nova Licença Ambiental ao órgão ambiental 

competente para qualquer alteração que venha ocorrer na operação da 

atividade ou por ocasião do vencimento desta licença. 

Art. 2º - Esta Licença refere-se à análise de viabilidade ambiental de 

competência da SEMMAS - Secretaria Municipal do Meio Ambiente e 

Sustentabilidade, cabendo ao interessado obter a Anuência e/ou 

Autorização das outras instâncias no Âmbito Federal, Estadual ou 

Municipal, quando couber, para que a mesma alcance seus efeitos legais. 

Art. 3º - Estabelece que esta Licença, bem como cópias dos documentos 

relativos ao cumprimento dos condicionantes acima citados, sejam 

mantidos disponíveis à fiscalização da SEMMAS e aos demais órgãos do 

Sistema Estadual do Meio Ambiente – SISEMA.  

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

Nailton Sousa Almeida 

Secretário Municipal do Meio Ambiente 

 

 

PORTARIA SEMMA Nº 119, de 19 de Novembro de 2015. 

Conceder Autorização para Supressão da Vegetação (ASV), válida 

por 01 (UM) ano, a MINERAÇÃO DOIS MIL EIRELI – EPP. 

O Secretário Municipal do Meio Ambiente, no exercício da competência 

que lhe foi delegada pelo Decreto Municipal Nº 195, de 01 de Março de 

2013 e o Acordo de Cooperação Técnica do Programa Estadual de 

Gestão Ambiental Compartilhada entre a SEMA - Secretaria do Meio 

Ambiente do Estado da Bahia e a Prefeitura Municipal de Barreiras, 

aprovado pela Resolução CEPRAM n° 4.016, de 04 de dezembro de 

2009, bem como a Lei Municipal n° 921 de 23/12/2010 e Art. 145 seus 

parágrafos e incisos, do Decreto Estadual n° 14.024 de 06/06/2012 e a 

Lei Federal Complementar Nº140 de 08/12/2011, bem como, o Termo de 

Convênio N.º 19/2014, celebrado entre o INSTITUTO DO MEIO 

AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS – INEMA e o MUNICÍPIO DE 

BARREIRAS, o qual delega competência ao Órgão Ambiental 

Municipal para aprovar o manejo e a supressão de vegetação rural 

de até 1.000 (um mil) hectares, tendo em vista o que do processo 

SEMMA nº 2015.0465/TEC/ASV.0013, com Pareceres Técnico e Jurídico 

favoráveis ao pleiteado, RESOLVE: Art. 1º – Conceder Autorização da 

Supressão da Vegetação (ASV), válida por 01 (um) ano, à MINERAÇÃO 

DOIS MIL EIRELI - EPP, Pessoa Jurídica inscrita no CNPJ sob 

nº.04.078.421/0001-22, com sede à Rua Riachão, Nº250, bairro Zona 

Suburbana, Barreiras, Estado da Bahia, CEP:47.805-970,  para 

Supressão da vegetação nativa em área de 6ha 93a 83ca (seis 

hectares, noventa e três ares e oitenta e três centiares), sob as 

coordenadas da poligonal N 8.653.704,098m e E 493.271,794m; N 

8.653.649,470m e E 493.436,475m; 8.653.482,042m e E 493.436,475m; 

N 8.653.482,042m e E 493.267,703m; N 8.653.478,458m e E 

493.268,563m; N 8.653.455,647m e E 493.262,878m; 8.653.459,266m e 

E 493.237,840m; N 8.653.462,763m e E 493.213,646m; N 

8.653.482,042m e E 493.215,275m; N 8.653.482,042m e E 

493.011,587m; N 8.653.494,135m e E 492.962,151m; N 8.653.601,976m 

e E 492.962,125m; N 8.653.603,306m e E 493.041,683m; N 

8.653.615,385m e E 493.051,883m; N 8.653.704,098m e E 

493.126,788m, com um volume total de 295,8373 m³, excluindo  o 

volume dos indivíduos de Aroeira (Myracrodruon urundeuva) e  Gonçalo 

Alves (Astronium fraxinifolium), passa o volume para 277,6416 m³ e, 

devendo manter preservadas as espécies imunes de corte e/ou 

ameaçadas de extinção; Aroeira (Myracrodruon urundeuva), Baraúna 
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(Melanoxylon brauna), Gonçalo-Alves (Astronium fraxinifolium), Angico 

Branco (A. colubrina), localizada parte na Fazenda Souza Sales com 

área total é de 48ha 15a 74ca (quarenta e oito hectares, quinze ares e 

setenta e quatro centiares) e parte na Fazenda São Domingos I, com 

área total 40ha 33a 18ca (quarenta hectares, trinta e três ares e dezoito 

centiares), com endereço na Estrada Municipal sentido aeroporto ABA, 

após 3,5 Km lado direito, Zona Rural, Barreiras, Bahia, mediante o 

cumprimento da legislação vigente e dos Condicionantes: 

1) Manter durante a supressão de vegetação, profissionais 

habilitados, Biólogos e Médico Veterinário para realizar capturas de 

animais que venham a se ferir, dando a estes toda a assistência até sua 

plena recuperação e devolução ao seu habitat natural, além do 

monitoramento e resgate, conforme apresentado no Plano de Resgate, 

Salvamento e Afugentamento, apresentado à SEMMA, mantendo no 

empreendimento as devidas ART’s – Anotação de Responsabilidade 

Técnica à disposição dos órgãos fiscalizadores; 

2) Elaborar relatório único de Execução do Plano de 

Estratégico para Resgate, Afugentamento e Captura da Fauna, 

contendo ata diária das atividades de supressão, detalhando atendimento 

e resgate da fauna realizado durante o processo de supressão, 

devidamente fotografado e georreferenciado, conforme plano 

apresentado à esta SEMMA, anexando a ART – Anotação de 

Responsabilidade Técnica expedida pelo Conselho de Biologia, quando 

finalizar totalmente o objeto desta licença;  

3) Gerenciar a movimentação de máquinas, veículos e pessoas 

nas operações de supressão de vegetação no sentido de minimizar os 

impactos causados a fauna, em especial aquelas ameaçadas de 

extinção constante no Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de 

Extinção, Vol. II (MMA/2008); 

4) Comunicar, prévia e formalmente à esta secretaria, a data do 

início da Supressão da Vegetação. 

5) Apresentar à esta secretaria, contrato de prestação de serviço 

da equipe de profissionais que irão acompanhar a Execução do Plano 

de Resgate, Afugentamento e Monitoramento da Fauna, durante a 

Supressão da Vegetação, com devida Anotação de Responsabilidade 

Técnica (ART).   

6) Realizar, previamente à supressão da vegetação, o 

afugentamento, coleta e/ou captura da fauna silvestre, bem como de 

ninhos, atentando-se para árvores ocas e mortas, levando-se em 

consideração a velocidade de deslocamento dos animais mais lentos, 

orientando o deslocamento destes para as áreas protegidas.  

7) Fica vedado o uso de correntão na operação de supressão 

de vegetação e o desmatamento desnecessário, fora da poligonal 

autorizada. 

8) Adotar programa de esclarecimentos junto aos operários 

envolvidos na execução da atividade e exercer o controle sobre os 

moradores para que as ações de supressão fiquem restritas aos limites 

da área de exploração;  

9) Não explorar espécies florestais ameaçadas de extinção 

e/ou imunes de corte, conforme Instrução Normativa MMA 06/08, 

Portaria IBAMA nº 37N/92, Portaria 83/91, art. 2º; dentre outras 

legislações; 

10)   Se pretender explorar as espécies florestais ameaçadas de 

extinção e/ou imunes de corte deverá ser celebrado um TAC (Termo 

de Ajustamento de Conduta) para compensação ambiental conforme 

Lei Federal N° 12.651/12, Art. 27 e Decreto N° 15.180/14, Capítulo IV, 

Art. 32. 

11) São vedadas as práticas de caça e uso do fogo; 

12) Todo material lenhoso advindo da supressão deverá ter sua 

destinação conforme descrito em estudo apresentado à SEMMA e 

comprovado com documentação de recebimento por parte do órgão 

e/ou instituição; 

13) Manter a disposição da fiscalização ambiental, o andamento 

das atividades e outras ações referentes ao projeto, acompanhado de 

ART de profissional habilitado; 

14) Fica exigido à segurança de todos os trabalhadores, 

seguindo as Normas de Segurança do Trabalho exigidos em Lei, e 

principalmente a utilização dos Equipamentos de Proteção Individual 

(EPI's) por todos os profissionais que irão trabalhar na execução do 

projeto. 

Art. 2º - Esta Autorização refere-se à supressão de vegetação, é de 
competência da Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SEMMA, está 
vinculada ao Processo Nº 2014-0535/TEC/LS-0048, cujo objetivo é a 
atividade de mineração, cabendo ao interessado obter esta Anuência 
e/ou Autorização, inclusive de outras instâncias no Âmbito Federal, 
Estadual ou Municipal, quando couber, para que a mesma alcance seus 
efeitos legais. 

Art. 3º - Estabelecem que esta Licença, bem como cópias dos documentos 
relativos ao cumprimento dos condicionantes acima citados, sejam 
mantidos disponíveis à fiscalização da SEMMA e aos demais órgãos do 
Sistema Estadual do Meio Ambiente – SISEMA.  

Art. 4º - O descumprimento, pelo requerente, das atividades previstas e 

compromissos assumidos no processo técnico, bem como, as 

condicionantes e artigos desta portaria, a tornará sem efeito. 

Art. 5º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

Nailton Sousa Almeida 

Secretário Municipal do Meio Ambiente 
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TERMO DE POSSE DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

 

 

 

 

 


