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AVISO  

 
A Secretaria Municipal de Educação de Aracatu, em parceria com o COMAE (Conselho Municipal de 
Alimentação Escolar), realizará a distribuição de cestas básicas aos alunos da rede municipal de ensino do 
município, tendo em vista o cumprimento da lei nº 13.987/20 a qual autoriza em caráter excepcional 
durante o período de suspensão das aulas em razão de situação de emergência ou calamidade pública a 
distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do PNAE (Programa Nacional de Alimentação 
Escolar) aos pais ou responsáveis dos estudantes das escolas públicas de educação básica.  
  
Será disponibilizada uma cesta básica para as famílias que atendam os seguintes critérios: 

 Comprovar a existência de aluno (a) regularmente matriculado na rede municipal de ensino;  

 Estar cadastrado no CadÚnico do Governo Federal;  

 Não possuir nenhum membro familiar que receba qualquer benefício previdenciário ou que tenha 
algum emprego formal na própria residência. 
  

A distribuição das cestas básicas será realizada por duas etapas:   

 A primeira etapa de recebimento contemplará os possíveis beneficiários que residem na zona rural 
do município.  
       Os responsáveis deverão dirigir-se à escola municipal na qual o aluno freqüenta portando os seguintes 
documentos:  
* Registro de Nascimento ou Carteira de Identidade do aluno (a);  
* Carteira de Identidade de um dos pais ou responsável; 
* Comprovação de inscrição no CadÚnico do Governo Federal ou cartão do bolsa família. 

  

 A segunda etapa de recebimento da cesta contemplará os possíveis beneficiários que residem na 
sede deste município. 
      Os responsáveis deverão dirigir-se à Secretaria Municipal de Educação portando os documentos citados 
anteriormente. 

  
 

IMPORTANTE: Tendo em vista os protocolos de segurança determinados pelo  
Ministério da Saúde, no momento de entrega das cestas deverão ser evitadas  

aglomerações, mantendo-se distanciamento considerável.  
  

  Aracatu, 14 de abril de 2020. 

  

Secretaria Municipal de Educação de Aracatu 
COMAE - Conselho Municipal de Alimentação Escolar  

  

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATU - CNPJ 14.105.712/0001-80
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DECRETO Nº 33/2020

“Dispõe sobre a prorrogação das medidas restritivas impostas pelo decreto nº 32/2020 e dá outras 
providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARAÍBAS, ESTADO DA BAHIA, JONES COELHO DIAS, no uso de suas 
atribuições legais que lhe são conferidas na Lei Orgânica do Município de Caraíbas, nos Artigo 66 inciso IX e 74. 

CONSIDERANDO que a situação demanda o emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção 
de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da doença,

DECRETA:

Art. 1º. Para enfrentamento da emergência de saúde decorrente do novo Coronavírus, fica determinada a 
prorrogação das medidas restritivas impostas pelo decreto nº 32/2020 até o dia 03 de maio de 2020

Art. 2º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas todas as disposições em 
contrário.

Caraíbas, 15 de Abril de 2020.

Jones Coelho Dias
Prefeito Municipal
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DECRETO Nº 39, DE 15 DE ABRIL DE 2020. 
                                                                         Regulamenta os procedimentos para Escrituração 

Fiscal e Recolhimento de Tributos Municipais      
de forma Eletrônica no Município de Jacaraci, e 
dá outras providencias. 

 
ANTONIO CARLOS FREIRE DE ABREU, Prefeito do Município de JACARACI, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Jacaraci. 
 
CONSIDERANDO a obrigatoriedade dos prestadores de serviços emitirem nota fiscal de 
serviços, cabendo à administração pública envidar meios de desburocratizar a atividade 
econômica dos contribuintes e de reduzir custos operacionais com a aplicação dos recursos 
tecnológicos, visando sempre promover a Justiça Fiscal com responsabilidade;  
  
CONSIDERANDO, que a Secretaria Municipal de Administração vem disponibilizando e dando 
suporte técnico necessário para todos os contribuintes, escritórios de contabilidade e substitutos 
tributários;  
  
CONSIDERANDO, que todos os substitutos tributários nomeados possuem uma estrutura 
mínima de informática que podem auxiliar os prestadores de serviços, quando necessário, ao 
preenchimento da Nota Fiscal Eletrônica diretamente da página eletrônica do Município na 
Internet;  
  
CONSIDERANDO, que todos os contribuintes prestadores de serviços localizados no Município 
de Jacaraci, que realizarem o cadastramento em atendimento ao Decreto nº 039 de 14 de abril de 
2020, terão um login e senha de acesso para emissão da Nota Fiscal Eletrônica;  
  
CONSIDERANDO, que o sistema de informatização eletrônica terá o controle dos dados 
referentes às Notas Fiscais Eletrônicas emitidas e de todos os dados referentes às informações 
enviadas para o Município através da Declaração Fiscal Eletrônica de Serviços; 
 
D E C R E T A: 
 

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

  
Art. 1º – Ficam regulamentados os procedimentos para escrituração fiscal e recolhimento de 
tributos municipais de forma eletrônica no Município de Jacaraci, com fundamento nos artigos 
78, 85, 86, 96, 103 e tabela anexa de receita nº II – Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza 
da Lei nº 105, de 11 de dezembro de 2000 – Código Tributário Municipal e alterações 
posteriores, conforme disposto no presente Decreto.  
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI - CNPJ 13.677.109/0001-00

   
 
Art. 2º – Todos os contribuintes sediados, domiciliados ou estabelecidos no Município de 

Jacaraci deverão atender às normas e regras estabelecidas neste Decreto, sob pena das 

cominações legais.  

 Art. 3º – Ficam instituídas, por meio dos Sistemas Informatizados, via internet, disponibilizados 
pela Prefeitura Municipal de Jacaraci, em seu endereço eletrônico:  

http://www.jacaraci.ba.gov.br/, no link: “NFS-e”, para todos os usuários:  

 I - a Declaração Fiscal Eletrônica de Serviço;    
II - a Nota Fiscal Eletrônica de Serviço;    

III - a Emissão de Documento de Arrecadação Municipal; 
 

IV - o Recadastramento Fiscal Eletrônico.  
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Parágrafo Único – A forma de operacionalização dos Sistemas serão de acordo com os manuais 

disponibilizados, devendo todos ficar cientes de seu conteúdo, pois poderão ser utilizados nas 

decisões e julgamentos administrativos ou judiciais.   

   

Art. 4º – Os usuários acessarão e utilizarão os Sistemas, por meio de “LOGINS” e “SENHAS” 

individuais fornecidos pela Secretaria Municipal de Administração, de ofício ou a pedido dos 

interessados.  

 

Parágrafo Único – As “SENHAS” fornecidas pela Secretaria Municipal da Administração serão 
provisórias, devendo os usuários substituí-las de imediato ao primeiro acesso, ficando a 
Prefeitura isenta de quaisquer responsabilidades, pelo mau uso, omissão, se fornecida a terceiros 

e demais situações.  
  

CAPÍTULO II 
DA DECLARAÇÃO FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 

 
SEÇÃO I 

DOS CONTRIBUINTES PRESTADORES DE SERVIÇOS 

  
Art. 5º – A partir de 01 de janeiro de 2021, os contribuintes prestadores de serviços, sujeitos à 

tributação do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, deverão efetuar a 

escrituração fiscal de todas as suas operações comerciais de prestação de serviços, mensalmente, 

por meio da Declaração Fiscal Eletrônica de Serviço, bem como emitir o Documento de 

Arrecadação Municipal do imposto devido e efetuarem o seu recolhimento à Prefeitura  
Municipal de Jacaraci até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente ao do fato gerador do 

tributo devido.  

  
Parágrafo Único – O contribuinte que não possuir movimento econômico (faturamento) durante 

o mês, deverá efetuar a Declaração Fiscal Eletrônica de Serviço como “sem movimento”, no 

mesmo molde e prazo acima.  

 

SEÇÃO II 

DOS CONTRIBUINTES TOMADORES DE SERVIÇOS 
  
Art. 6º – A partir de 01 de maio de 2020, todas as pessoas físicas ou jurídicas, contribuintes ou 
não, sediadas, domiciliadas ou estabelecidas no Município de Jacaraci, definitiva ou 
eventualmente, quando tomarem qualquer tipo de serviço constante da LC nº 2/2006, alterada 
pela LC 3/2009, respeitadas suas regras, de prestadores de serviços sediados, domiciliados ou 
estabelecidos no Município de Jacaraci ou de outros municípios, deverão efetuar a retenção do 
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN devido, bem como emitirem a 
Declaração Fiscal Eletrônica de Serviço, emitirem o Documento de Arrecadação Municipal do 
imposto devido e efetuarem o seu recolhimento à Prefeitura do Município de Jacaraci, até o dia 
10º (décimo) dia útil do mês subsequente ao do fato gerador do tributo devido.   
 
§ 1º – A retenção e o pagamento do imposto devido à Prefeitura independem do adimplemento 
ou forma de pagamento pelo serviço tomado.  
  
§ 2º – A retenção deverá ser efetuada inclusive dos prestadores de serviços que emitirem Nota 
Fiscal Eletrônica de Serviços e estiverem enquadrados no Regime do Simples Nacional.  

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI - CNPJ 13.677.109/0001-00
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CAPÍTULO III 
DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 

  
SEÇÃO I 

DO ENQUADRAMENTO 
  
Art. 7º – Todos os contribuintes prestadores de serviços, sujeitos à tributação do Imposto sobre 

o dia 01 de maio de 2020, mediante requerimento, ou de ofício, acompanhado dos seguintes 
documentos:  
  

I – cópia do contrato social, estatuto ou documento equivalente da empresa, quando 
for o caso;  

  
II – cartão atualizado do CNPJ;  

  

   
 

III – cópia cédula de identidade - RG e ficha de inscrição no Cadastro de Pessoas 
Físicas – CPF do Contribuinte, ou procuração específica quando representado;  

  
IV – Livro de Registro de Notas Fiscais de Serviços Prestados e Livro de 

Ocorrências;     

V – os Talonários Fiscais ainda não utilizadas;  
  

VI – demais documentos que a Administração Pública requerer.  
  

§ 1º – A Secretaria Municipal de Administração, enquadrará, gradativamente e de ofício, por 
meio de Termo de Intimação, os contribuintes, que deverão utilizar de forma obrigatória a Nota 
Fiscal Eletrônica de Serviço, devendo apresentar os documentos descritos no caput no prazo 
máximo de 5 (cinco) dias.  

  
 § 2º – As empresas prestadoras de serviços que vierem a ser inscritas no Cadastro Mobiliário a 
partir da data do presente Decreto, deverão aderir à Nota Fiscal Eletrônica de Serviço.    
  

SEÇÃO II 
DA EMISSÃO DO DOCUMENTO FISCAL ELETRÔNICO 

  
Art. 8º – O contribuinte uma vez incluído na Nota Fiscal Eletrônica de Serviço, não poderá 
utilizar qualquer outro tipo de documento fiscal.    

  
§ 1º – No caso de eventual impedimento da emissão da Nota Fiscal Eletrônica o contribuinte 
deverá emitir Recibo Provisório de Serviço e substituí-lo pela Nota Fiscal Eletrônica de Serviço, 
no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas corridas, contadas da sua emissão, na forma deste 
Decreto.   
  
§ 2º – O Recibo Provisório de Serviço, após a sua emissão, deverá ser levado à Secretaria 
Municipal de Administração para sua validação.   
  
§ 3º – O Recibo Provisório de Serviço deverá ser emitido em 2 (duas) vias, sendo a 1ª (primeira) 
entregue ao tomador do serviço e a 2ª (segunda) para arquivo do contribuinte prestador do 
serviço.  
  
Art. 9º – A Nota Fiscal Eletrônica de Serviço poderá ser alterada ou cancelada, mediante pedido 
do contribuinte à Prefeitura, no próprio Sistema, antes do pagamento do Imposto, fechamento da 
competência e após autorização da fiscalização.   
  
Parágrafo Único – Após o pagamento do Imposto, fechamento da competência ou quando não 
autorizado o pedido, a alteração ou cancelamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço, somente 
poderá ser efetuada por meio de Processo Administrativo.  
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CAPÍTULO IV 
DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ELETRÔNICO 

  
Art. 10° – A critério da Secretaria Municipal de Administração, poderão ser disponibilizados aos 
contribuintes de tributos e preços públicos da Prefeitura Municipal de Jacaraci, Documento de 
Arrecadação Eletrônico, por meio de Comunicação ou Notificação de Lançamento pessoal, via 
correio ou edital.   

  
  

CAPÍTULO V 
DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES 

  
Art. 11° – O não atendimento às disposições contidas neste Decreto, acarretará aos infratores a 
aplicação das penalidades previstas no artigo 204, da LC nº 02/2006 – Código Tributário 
Municipal, suas alterações posteriores e demais cominações contidas nas normas aplicáveis em 
matéria tributária e penal.  
  

CAPÍTULO VI 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

  
Art. 12° – Fica autorizada a Secretaria Municipal de Administração, por meio de Portaria do 
Secretário, dispor sobre casos omissos na aplicação do presente Decreto.  
 
 
 
Art. 13°. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 
 
 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JACARACI, 15 de abril de 2020, 
 

 
________________________________________ 

ANTONIO CARLOS FREIRE DE ABREU 
PREFEITO MUNICIPAL  

 

CAPÍTULO IV 
DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ELETRÔNICO 

  
Art. 10° – A critério da Secretaria Municipal de Administração, poderão ser disponibilizados aos 
contribuintes de tributos e preços públicos da Prefeitura Municipal de Jacaraci, Documento de 
Arrecadação Eletrônico, por meio de Comunicação ou Notificação de Lançamento pessoal, via 
correio ou edital.   

  
  

CAPÍTULO V 
DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES 

  
Art. 11° – O não atendimento às disposições contidas neste Decreto, acarretará aos infratores a 
aplicação das penalidades previstas no artigo 204, da LC nº 02/2006 – Código Tributário 
Municipal, suas alterações posteriores e demais cominações contidas nas normas aplicáveis em 
matéria tributária e penal.  
  

CAPÍTULO VI 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

  
Art. 12° – Fica autorizada a Secretaria Municipal de Administração, por meio de Portaria do 
Secretário, dispor sobre casos omissos na aplicação do presente Decreto.  
 
 
 
Art. 13°. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 
 
 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JACARACI, 15 de abril de 2020, 
 

 
________________________________________ 

ANTONIO CARLOS FREIRE DE ABREU 
PREFEITO MUNICIPAL  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA - CNPJ 13.677.687/0001-46

TERMO DE RATIFICAÇÃO 
 
Dispensa de Licitação nº.: 003/2020 

Processo Administrativo nº: 023/2020 

Aos seis dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte, por determinação da Excelentíssima Senhora Rita de Cássia Cerqueira dos 
Santos, Prefeita Municipal de Mortugaba - Bahia, em cumprimento ao Art. 26 da Lei 8.666/93, após ratificação autoriza a publicação, 
no mural da Prefeitura, o resumo do processo de Dispensa de Licitação Nº 003/2020, tendo como objeto: AQUISIÇÃO DE 
MASCARAS DESCARTÁVEIS COM TRIPLA PROTEÇÃO NA FINALIDADE DE PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DO 
CORONAVIRUS (COVID-19) NO MUNICIPIO DE MORTUGABA-BA. 
 
Contratada: NORDESTEMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ sob o nº 09.347.966/0001-74, com sede a ST SMAS, S/N, TRECHO 03 CONJ 03 BLOCO D SALA 007, 
ZONA INDUSTRIAL (GUARA), BRASILIA-DF, devidamente representado pela senhora Jessica Lorrany Rodrigues Gomes, 
brasileiro, maior, inscrito no CPF sob o nº 051.030.951-93. 
 
 
Base Legal no Art. 24, inciso V, da Lei Federal 8.666/93 e Decreto Legislativo nº 6, de 2020. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

EXTRATO DE CONTRATO 

 

Contrato: 071/2020 

Dispensa de licitação: Nº 003/2020 

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE MORTUGABA, ESTADO DA BAHIA, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE 

MORTUGABA, inscrita no CNPJ nº 13.677.687/0001-46, situada a Rua Francisco Silva Nº 15, Centro, Mortugaba/BA, CEP: 46.290-

000, neste ato representado pela sua Prefeita, a Sra. Rita de Cássia Cerqueira dos Santos, brasileira, casada, RG 0249222426 

SSP-BA, CPF nº. 151.695.105-00 administradora doravante denominada contratante. 

CONTRATADO: NORDESTEMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ sob o nº 09.347.966/0001-74, com sede a ST SMAS, S/N, TRECHO 03 CONJ 03 BLOCO D SALA 007, 
ZONA INDUSTRIAL (GUARA), BRASILIA-DF, devidamente representado pela senhora Jessica Lorrany Rodrigues Gomes, 
brasileiro, maior, inscrito no CPF sob o nº 051.030.951-93. 
 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MASCARAS DESCARTÁVEIS COM TRIPLA PROTEÇÃO NA FINALIDADE DE PREVENÇÃO E 
CONTENÇÃO DO CORONAVIRUS (COVID-19) NO MUNICIPIO DE MORTUGABA-BA. 
 

DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência do Contrato é até 31/12/2020. 

VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R$ 25.500,00 (vinte e cinco mil e quinhentos reais). 

 

Mortugaba, 06 de abril de 2020. 
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DECRETO Nº 22 DE 15 DE ABRIL DE 2020. 
 
 

“ Institui o Comitê Municipal Setorial para controle da 
merenda escolar em situação de emergência decorrente 
da pandemia do coronavírus e dá outras providências.” 
 

 

RITA DE CÁSSIA CERQUEIRA DOS SANTOS, Prefeita Municipal de Mortugaba, 

Estado da Bahia, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica 

Municipal, 

 

CONSIDERANDO o artigo 21-A da Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, que 

estabeleceu a distribuição direta para as famílias de alunos da merenda escolar durante 

o período de suspensão das aulas nas escolas públicas de educação básica, em razão 

de situação de emergência ou calamidade pública; 

 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 13/2020, que decretou a Situação de 

Emergência em nosso Município em razão da pandemia do coronavírus; 

 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 12/2020 que suspendeu as aulas em nosso 

território, em razão da pandemia do coronavírus; 

 

CONSIDERANDO ainda a necessidade de dar maior transparência e controle na 

distribuição direta de merenda escolar no período de suspensão das aulas,  

 

D E C R E T A 

 

Art. 1º - Fica instituído o Comitê Municipal Intersetorial para controle da merenda escolar 

em situação de emergência decorrente da pandemia do coronavírus, composto de por 

representantes de órgãos e conselhos municipais: 

 

I. Secretaria Municipal de Educação – Erivelton Gonçalves Alves; 

II. Secretaria Municipal Assistência Social – Maria Luiza Monteiro de Souza; 

III. Secretaria de Saúde – Karine Brito Cotrim; 

IV. Serviço de Nutrição Escolar - Condilez Cotrim dos Santos; 

V. Conselho Municipal de Educação - Madalena Araujo dos Santos Sousa; 

VI. Conselho Municipal de Alimentação Escolar - Lidinalva Ferreira Sousa Carvalho; 

VII. Conselho Municipal dos Direitos da Criança - Viviane Braz Neres. 
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Parágrafo Único - A presidência do Comitê será exercida pela Secretaria da Educação, 

que estabelecerá os mecanismos de reuniões, preferencialmente de forma virtual. 

 

Art. 2º - O Comitê Municipal Intersetorial servirá para fiscalizar e auxiliar a distribuição 

de merenda escolar enquanto perdurar a suspensão as aulas no município, em 

conformidade com a legislação e as diretrizes nacionais sobre a merenda escolar, em 

especial pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e pelo Fundo Nacional 

de Desenvolvimento da Educação (FNDE). 

 

Art. 3º - O Comitê Municipal Intersetorial deverá priorizar suas ações para efetivar a 

correta distribuição das merendas escolares, com seu devido controle, indicando ainda 

as seguintes diretrizes: 

 

I - Controle das distribuições, em conformidade com os alunos registrados no cadastro 

da Secretaria Municipal da Educação; 

 

II - Priorizar a verificação de alimento escolar estocada, para verificação de seu 

vencimento; 

 

III - Priorizar a verificação de distribuidores locais, em especial de alimentos não 

perecíveis, como hortifruti, em conformidade com o quanto contrato pela Secretaria de 

Educação; 

 

IV - Indicar a Secretaria de Educação o melhor mecanismo de distribuição da merenda 

escolar, sempre priorizando o distanciamento social e evitando aglomerações; 

 

V - Estabelecer, junto com a Secretaria de Assistência Social, o critério de prioridade de 

distribuição da merenda e em conformidade com o Cadastro Social do Município; 

 

VI - Seguir as orientações dos nutricionistas para organização dos Kits, manejo e 

equilíbrio nutricional e em conformidade com o CAE; 

 

VII - Manter os cuidados com os procedimentos de prestação de contas atentando para 

processos e prazos, em conjunto com a Secretaria de Educação; 

 

VIII - Encaminhar para que a distribuição da merenda escolar seja feita através de cartão 

alimentação, verificando a dificuldade de acesso de produtos e de distribuição da 

merenda, em conformidade com o afastamento social e as recomendações do Ministério 

da Saúde, da Secretaria Estadual da Saúde e da Secretaria Municipal de Saúde; 
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IX - O Comitê de enfrentamento da pandemia do coronavírusv (VERIFICAR SE CRIADO 

NO MUNICIPIO) será constantemente informado das deliberações e encaminhamentos 

do Comitê Municipal Intersetorial. 

 

Art. 3º - As orientações e os atos de controles do Comitê Municipal Intersetorial serão 

encaminhados para a Secretaria de Educação para devida prestação de contas no 

PNAE. 

 

Parágrafo Único - Não haverá transferência de valores do PNAE para assistência 

social, devendo os recursos vinculados atenderem seus objetivos. 

 

Art. 4º - A Secretaria de Educação deverá verificar a disponibilidade financeira e a 

possibilidade de atendimento da distribuição da merenda escolar no período de 

suspensão das aulas, considerando ainda a recomposição das aulas no decorrer do 

ano.  

 

Art. 5º - Eventuais despesas correrão por conta das dotações orçamentárias pertinentes. 

 

Art. 6º - Este Decreto entra em vigor na data sua publicação e produzirá efeitos 

enquanto perdurar o estado de emergência em saúde causado pelo coronavírus. 

 

 

Gabinete da Prefeita Municipal de Mortugaba, 15 de abril de 2020. 
 

 
 

Rita de Cássia Cerqueira dos Santos 
- Prefeita Municipal - 


