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Brumadinho, terça-feira, 19 de novembro de 2013  Ano 1 Edição 75

Prefeitura promove o 
1º passeio de Mountain Bike
O encontro mobilizou mais de 90 ciclistas, que percorreram cerca de 20 km

Ciclistas amadores parti-
ciparam do Primeiro Passeio 
de Mountain Bike de Bru-
madinho, realizado no dia 
da Proclamação da Repúbli-
ca, na última sexta-feira, dia 
15 de novembro. Com a pre-
sença de aproximadamen-
te 90 ciclistas, o evento te-

de Esportes.
Antes do passeio houve 

um café da manha reforça-
do para os atletas e distribui-
ção de camisas personaliza-
das para os participantes. 
Na chegada foi servido um 
almoço de confraternização 
e sorteio de brindes. 

Thiago França

Pôr do sol em Marques | Thiago França

DOM
B R U M A D I N H O

D I Á R I O  O F I C I A L  D O  M U N I C Í P I O

ve um trajeto de cerca de 20 
km, entre trilhas e estradas, 
saindo da Quadra de Espor-
tes, passando por Pires, Pon-
te das Almorreimas, estrada 
de Bonfim, Cachoeira dos 
Papudos, Soares e retornan-
do por José Henriques, che-
gando novamente à Quadra 

O evento foi promovido 
pela Prefeitura de Brumadi-
nho, através da Secretaria 
Municipal de Esportes e La-
zer e teve como objetivo va-
lorizar a modalidade espor-
tiva, aproximar as pessoas 
com o esporte e a melhorar 
a qualidade de vida. 
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Secretaria Municipal de Ação Social

ASSINATURA DIGITAL

DOM
B R U M A D I N H O

O Conselho Municipal de Assistêstência e Secretaria Municipal de Ação Social de Brumadinho tornam público o 
edital de seleção de projetos
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                                 EDITAL Nº 01/2013 - CMAS  
APRESENTAÇÃO E SELEÇÃO DE PROJETOS 

 
O CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social / SMAS- Secretaria 

Municipal de Ação Social do Município de Brumadinho, tornam público o 
presente edital conforme especificações: 

 
DOS PROCEDIMENTOS E CRITÉRIOS 

 
Procedimentos e critérios para a seleção de projetos (Planos de trabalhos) a serem 
financiados com recursos próprios do Fundo Municipal de Assistência Social. 
 

I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

1. Os projetos serão analisados por uma Comissão composta de conselheiros 
do CMAS e técnicos da SMAS, que emitirão seus pareceres à apreciação e 
deliberação da Plenária do CMAS. 

2. Após a conclusão do processo de seleção, o resultado será publicado no 
Jornal Mural da Prefeitura; no DOM – Diário Oficial do Município e nas 
dependências da SMAS, Câmara Municipal de Brumadinho, Departamento de 
Convênios da Prefeitura de Brumadinho e na Superintendência de Controle 
Social com vistas à adequação dos projetos e posterior formalização dos 
convênios, segundo a disponibilidade de recursos.  

3. Os projetos serão selecionados de acordo com os critérios previstos neste 
Edital conforme o limite de recursos orçamentários e financeiros disponíveis 
para o ano de 2014, no Fundo Municipal de Assistência Social. 

4. Os repasses dos recursos serão através do Fundo Municipal de Assistência 
Social, atendendo aos pressupostos legais para convênio com a 
municipalidade. 

 
II - DAS EXIGÊNCIAS 

 
Constituem normas irrevogáveis para apresentação dos projetos: 

1. Atendimento as exigências da Resolução Nº 109 de 11 de novembro de 2009, 
do Conselho Nacional Assistência Social que aprova a Tipificação Nacional 
de Serviços Socioassistênciais. 

2. Ausência completa de fins lucrativos. 
3. Vinculação às políticas Públicas Sociais. 
4. lgualdade de direitos no acesso ao atendimento do público alvo. 
5. Disponibilidade mútua de recursos necessários para implantação e 

funcionamento dos projetos. 
6. Registro devidamente regularizado da entidade proponente no Conselho 

Municipal da Assistência Social até a presente data. 
7. Projetos que não conflitem com os executados diretamente pelo município. 
8. Os projetos deverão ter os objetivos claramente especificados no Estatuto. 
9. Plano de trabalho contendo:  

 dados da instituição;  
 título do projeto; 
 objetivo geral; 
 objetivos específicos; 
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 justificativa;  
 público-alvo;  
 metas;  
 etapas e prazos;  
 resultados esperados;  
 indicadores de medição quantitativo e qualitativo  de resultados e 

avaliação;  
 orçamento mensal do projeto  em planilha detalhada: ações, 

quantidade de material, valor unitário e valor total, recursos humanos 
(quem trabalhará, função e carga horária);  

 declaração de contrapartida (recursos humanos ou espaço físico ou 
material de apoio ou equipamentos ou outro) mínimo de 30% do valor 
total do projeto proposto; 

 cronograma de desembolso enfatizando a quantidade de parcelas (no 
máximo 12 parcelas). 

10. Não ter pendências em prestação de contas de convênios anteriormente 
firmados. 

11. Apresentação da Certidões Negativas de Débitos – CNDs. 
12. Apresentação da Lei de Utilidade Pública no âmbito Municipal. 
13. O CMAS não aprovará em hipótese alguma, projetos que visem somente à 

manutenção das atividades desenvolvidas, buscando assim, a auto-
sustentação das entidades. 

 
III – DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

 
1. Os documentos e os projetos (Planos de trabalhos) deverão ser 

encaminhados em dois envelopes, sendo, Envelope 1 - documentos e 
Envelope 2 - Plano de Trabalho, devidamente lacrados e rubricados, ambos 
inseridos em um terceiro envelope subscrito e protocolado em mãos 
mediante recibo ou postado por AR (Aviso de Recebimento dos Correios), até 
a data determinada no item 6 deste edital, no seguinte endereço: 

 
CMAS – Conselho Municipal de Assistência Social 
Casa dos Conselhos /Edital de Seleção de Projetos 
Rua José Solha Nº 81(fundos) -  Centro 
CEP 35.460-000 – Brumadinho – MG. 
Tel: 3571-2242 / 3571-4616 / 9791-0119 
 

2. Os projetos, Plano de Trabalho, deverão ser apresentados em envelope 
lacrado e em formulário específico (Anexo I – Edital CMAS - 01/2013) em 
uma única via, com páginas numeradas e rubricadas, pelo representante 
legal da entidade proponente. 

3. Não serão aceitos documentos e/ou projetos enviados por fax ou correio 
eletrônico, projetos com itens e/ou componentes incompletos e projetos 
elaborados em formulário diferente do constante em anexo deste edital 
(ANEXO 01 – Edital CMAS - 001/2013). 

4. O processo de seleção será constituído de duas etapas, sendo: 
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4.1. Habilitação Documental - Envelope 1: Análise dos documentos 

constantes do Envelope1.  
4.1.1. Ofício de Encaminhamento/ Requerimento ao CMAS de Brumadinho 

(conforme modelo - Anexo II, deste edital); 
4.1.2. Certidão de Inscrição junto ao Cadastro de Pessoas Jurídicas – CNPJ 

(atualizado); 
4.1.3. Cópia da Cédula de Identidade, CPF e comprovante de endereço do 

representante legal da entidade; 
4.1.4. Cópia do Estatuto da Entidade registrado em cartório e suas alterações se 

houver; 
4.1.5. Cópia da Ata de Posse da Diretoria em exercício, registrada em cartório; 
4.1.6. Comprovante ou Declaração de Endereço da entidade proponente; 
4.1.7. Balanço Contábil do último exercício; 
4.1.8. Declaração de Contrapartida de no mínimo 30% do valor total do projeto 

especificando os Bens e/ou Serviços Economicamente Mensuráveis e/ou 
a fonte dos recursos a serem aplicados 

4.1.9. Certidões de Habilitação da Entidade Proponente: 
4.1.9.1. Certidão Negativa de Débito; 
4.1.9.2. Certidão de Regularidade de Tributos, Secretaria Municipal de Fazenda 

do Município; 
4.1.9.3. Certidão de Regularidade de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

– FGTS; 
4.1.10. Nos casos em que a documentação legal estiver incompleta, 

inadequada ou com prazos de validade vencidos na data do protocolo, a 
instituição terá prazo de até 48 horas para adequação, contado da data e 
horário de recebimento da notificação deste conselho. Não se adequando 
será considerada inabilitada para continuar no processo de seleção e não 
terá, portanto, o Envelope 2 avaliado. 

4.2. Plano de trabalho - Envelope 2:  A análise do Plano de Trabalho 
constante no Envelope 2 será realizada a partir dos critérios de avaliação 
previstos no item 5 deste edital. A ausência de qualquer informação 
solicitada implicará na eliminação do processo de seleção.  

4.2.1. Plano de Trabalho contendo os projetos sociais/comunitários, os quais 
devem conter justificativa, público-alvo, objetivos, resultados e metas a 
serem atingidas etapas e fases de execução, cronograma das atividades e 
ações prioritárias, orçamento detalhado e plano de aplicação dos recursos 
financeiros, cronograma físico-financeiro, cronograma de desembolso, 
previsão de início e conclusão das etapas ou fases e declaração de 
inexistência de óbice ao recebimento de recursos; 

4.2.2. O proponente deverá apresentar seu Projeto em formulário conforme 
modelo - Anexo I deste edital, disponibilizado pela Secretaria Municipal de 
Ação Social, assinado pelo representante legal da instituição, no limite de 
no máximo 30 (trinta) páginas.  

4.2.3. O Plano de Trabalho é o instrumento que integra a solicitação de 
convênio, contendo todo o detalhamento das responsabilidades 
assumidas por cada um dos participantes. O modelo de Plano de Trabalho 
e maiores esclarecimentos sobre o mesmo poderá ser solicitado através 
dos endereços eletrônicos: da Secretaria Municipal de Ação Social  
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acaosocial@brumadinho.mg.gov.br e/ou sup.controlesocial@hotmail.com 
ou pessoalmente munido de pen drive na Casa dos Conselhos. 

4.2.4. Não serão cobertas despesas com: 
A) cerimonial ; 
B) custos administrativos de manutenção e funcionamento da instituição 

proponente (luz, água, telefone, aluguel de imóvel, entre outros); 
C) realização de despesas a título de taxa de administração, gerência ou similar; 
D) gratificação, consultoria, assistência técnica, coordenação ou qualquer 

espécie de remuneração a servidores públicos federais, estaduais e 
municipais integrantes da administração direta ou indireta; 

E) pagamento de taxas bancárias, multas, juros ou correção monetária, inclusive 
aquelas decorrentes de pagamento ou recolhimento fora de prazo; 

F) os equipamentos que porventura vierem a ser adquiridos especificamente 
para atender ao projeto proposto, e se o projeto após 12 meses de duração 
não tiver continuidade deverão ser devolvidos a SMAS- Secretaria Municipal 
de Ação Social para transferência a outra entidade com projeto similar em 
andamento e/ou aprovado; 

G) demais vedações da Lei nº 8.666/93, Instrução Normativa/STN 01/97 e a Lei 
de Diretrizes Orçamentárias. 

 
5. Critérios de Avaliação 

   5.1. Critérios Eliminatórios 
 
A inadequação do projeto apresentado com quaisquer desses itens implicará na sua 
eliminação do processo de seleção. 
O Plano de Trabalho deve: 

A) Estar em consonância com a lei Municipal nº 1.795/2010 que dispõe sobre a 
concessão de Subvenções Sociais às Entidades da Sociedade Civil sem fins 
lucrativos; 

B) Demonstrar capacidade técnica e administrativa da instituição proponente 
para execução do projeto, evidenciando o quadro de pessoal disponível para 
execução; 

C) apresentar uma proposta objetiva de monitoramento e avaliação de 
resultados; 

D) demonstrar coerência dos itens previstos na memória de cálculo com os 
objetivos, atividades e resultados propostos;  

E) estar de acordo com as diretrizes específicas da linha de financiamento à qual 
se candidatar. 

 
6. Calendário 

 6.1. A data limite para recebimento ou postagem dos envelopes será dia 16 de 
dezembro de 2013, até as 16h00min na CMAS – Conselho Municipal de Assistência  
Social - Casa dos Conselhos, Rua José Solha Nº 81(fundos) – Centro – Brumadinho 
– MG. CEP 35460-000. 
6.2. Os projetos aprovados e demais informações serão publicados nos órgãos: 

Câmara Municipal; Setor de Convênios; Controle Interno da Prefeitura; 
Secretaria Municipal de Ação Social; Superintendência de Controle Social e no 
DOM – Diário Oficial do Município. 
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IV – DAS ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS 
 
1. Limite de Financiamento: 
O valor total a ser subvencionado entre as entidades limitar-se-á ao previsto no 
Plano Plurianual Municipal da Assistência Social. 
 
1.2. Prazos de execução: 
O prazo máximo de execução de cada projeto deve ser até 12 meses. 
1.3. Do Monitoramento, supervisão e avaliação: 

 Os Projetos financiados serão monitorados técnica e financeiramente pela 
SMAS – Secretaria Municipal de Ação Social ou por quem esta designar. O 
não cumprimento do estabelecido no Projeto, por parte da instituição, 
acarretará a denúncia do instrumento de convênio e a restituição dos 
recursos vinculados. Será exigido relatório final com prestação de contas das 
ações previstas no projeto. 

 A prestação de contas dos recursos recebidos submeter-se-á às normas e 
procedimentos estabelecidos pelo município, conforme instrução do Setor de 
Convênios. 

 Os projetos financiados serão acompanhados, fiscalizados e avaliados pelo 
Conselho Municipal Ação Social. 

 
V – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
1. Disposições Finais 
1.1. As questões não previstas neste edital serão decididas pela plenária do 
Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS. 
1.2. As entidades e organismos beneficiados com financiamento do Fundo (FMAS) 
deverão manter, até a finalização do processo de prestação de contas, as condições 
de habilitação, utilização e prestação de contas dos recursos sob pena de devolução 
dos valores recebidos, sem prejuízo das demais sanções legais. 
1.3. A celebração do convênio fica a cargo da SMAS, conforme resolução do CMAS. 
1.4. O resultado da seleção dos projetos será divulgado no órgão Oficial do 
Município, do qual caberá recurso no prazo de 3 (três) dias úteis, contados da 
publicação. 

Brumadinho, 18 de novembro de2013. 
 
 
Ana Emília Coelho Diniz 
Presidente  
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 
 
Rogério Luzia Fernandes Maciel 
Secretário Municipal de Ação Social 
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 

 
 
 
Áurea Maria Costa da Silva 
Coordenadora 
Setor de Convênios da Prefeitura 

 
 
 
Lilian Paraguai 
Secretária Executiva/ Casa dos Conselhos 
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE SOCIAL 
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CABEÇALHO DA ENTIDADE PROPONENTE 

 

...................................LOCAL E DATA 
 
 

OFÍCIO: ........ENTIDADE- Nº XXX/2013 
ASSUNTO: Requerimento de Inscrição. 
REFERÊNCIA: Procedimentos e Critérios, Parte III, item 4.1.1 do Edital CMAS - 
01/2013.  
Ao: CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BRUMADINHO 
 
 
 
 
 
 
Prezada Presidente do CMAS/Brumadinho; 
 
 
A  .......nome da entidade proponente....... por sua diretoria e representante legal 
abaixo assinado, conforme ata de posse de ......................data da ata...................., 
solicita análise e aprovação do Projeto ........................nome do 
projeto......................., em conformidade com a Resolução CMAS 015/2013 de 19 
de novembro de 2013 e Edital CMAS- 02/2013 Secretaria Municipal de Ação Social 
do Município de Brumadinho. 
 
 
 
Atenciosamente; 
 
 
 
 _____________________________________________ 

Nome do representante legal da entidade proponente 
Nome da entidade proponente 
Endereço da entidade proponente 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sra. Ana Emília Coelho Diniz 
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social 
Conselho Municipal de Assistência Social de Brumadinho 
Secretaria Municipal de Ação Social de Brumadinho 
Casa dos Conselhos 
Rua José Solha, 81 (fundos), Centro – Brumadinho – MG - 3546000 
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ANEXO I- EDITAL CMAS-01/2013 
PLANO   DE   TRABALHO 
 

1 - DADOS DA INSTITUIÇÃO: número de inscrição no CMAS/ Brumadinho:  
Nome da Entidade CNPJ 

 

 

 

  Endereço (Rua, n.º , bairro, cidade, CEP) 
 

 
Telefones E-mail 

 

 

 

Cargo do responsável Nome do responsável 
 
 
 

 

2 - TÍTULO DO PROJETO 

 
3 - OBJETIVO GERAL DO PROJETO 

 

 

 

 

 

 

4 - OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PROJETO 
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5 - JUSTIFICATIVA 

 

 

 

 

 

6 - PÚBLICO ALVO (quem e quantos) 

 

 

 

7 - METAS, ETAPAS  E  PRAZOS  

METAS /Ações ETAPAS/ Fases da execução QUANDO / Início  e término 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 - RESULTADOS ESPERADOS 

 

RESULTADOS ESPERADOS INDICADORES DE RESULTADOS 
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9 - ORÇAMENTO DO PROJETO  

                                   DESPESAS                                                                                VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL EM  12 MESES  

10 - CONTRAPARTIDAS (Mínimo de 30% do valor total do Projeto) 

                TIPO DA FONTE                               VALOR R$ 

 

 

 

 

 

 

11 - RECURSOS HUMANOS  

 

              CARGO/PROFISSÃO                                 FUNÇÃO  
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12 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 - DATA E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL 
 

Data: _______/______/_______      ______________________________________________________ 

14 - APROVAÇÃO DO CMAS – CONSELHO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL 
 

Cargo/Função do Conselheiro Responsável:________________________________________________ 
                               
Nome Legível:_______________________________________________________________________ 
                                                        Comissão Análise e Aprovação/ Edital CMAS 01/2013 
 

_______/_____/_______      ___________________________________________________________ 
               Data                                                                                                  Assinatura 
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Secretaria Municipal de Administração

Aviso de Inexigibilidade n° 022/2013,processo administrativo 365/2013. Prestação de serviço para realização de estudos para a revisão do 
Plano diretor do Município de Brumadinho,bem como estudos necessários para a revisão,atualização e elaboração da legislação urbanística 
municipal.Contatada:Fundação de Desenvolvimento da pesquisa-FUNDEP. Valor Estimado de  R$1.842.238,97. AntônioBrandão/Contratante - 
Prefeito Municipal.

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SEMA torna público que a Premoldados Bela Vista, através do Pro-
cesso de Licenciamento Ambiental n.º 015/ 2013 – classe 1, solicitou Licença Ambiental Simplificada para o empreendimento “Premoldados 
Bela Vista, localizado nas dependências do Bairro: Bela Vista, na Rua: Rio Paraopeba N°825 Cidade: Brumadinho”. Informa que foram apresenta-
dos os documentos necessários para a formalização do processo dentro do que é pedido no FOB (Formulário de Orientação Básica), que se en-
contram à disposição dos interessados na SEMA, das 07:00 h às 16:00 h. (a) Hernane Abdon de Freitas, Secretario Municipal de Meio Ambiente.
 
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SEMA torna público que a New Steel Soluções Sustentáveis 
S.A, através do Processo de Licenciamento Ambiental n.º 030/ 2013 – classe 3, solicitou Licença Prévia, concomitante com Licença de 
Instalação(LP+LI) para o empreendimento “Unidade de Tratamento de Minerais (UTM) (beneficiamento a seco), e obras de infra-estrutura”, 
localizado nas dependências da Mina Tico Tico da MMX  – zona rural do município de Brumadinho. Informa que foi apresentado o  Relatório 
de Controle Ambiental e o Plano de Controle Ambiental (RCA+PCA), que se encontram à disposição dos interessados na SEMA, das 07:00 h às 
16:00 h. (a) Hernane Abdon de Freitas, Secretario Municipal de Meio Ambiente.

Atos do Legislativo

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2013. Contratante: Câmara Municipal de Brumadinho/MG; Contratada: Padaria e Lanchonete Tia 
Nenzinha Ltda-ME. Objeto: contratação de empresa especializada no fornecimento de lanches para os servidores, bem como buffet para as 
solenidades a serem desenvolvidas pela Câmara Municipal de Brumadinho. Cláusula 1ª)  Na Cláusula Primeira – “Do objeto”, fica acrescida de 
25% a quantidade inicialmente prevista para o item “Pão de Sal” constante da tabela que integra o contrato nesta cláusula.; Cláusula 2ª) Em 
decorrência do acréscimo ora previsto, a Cláusula 5.1 do Contrato passa a vigorar com a seguinte redação: “5.1 – Pela execução do objeto 
indicado neste instrumento, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância global de R$9.280,00 (nove mil duzentos e oitenta reais), 
a ser paga de forma parcelada, correspondente a cada solicitação feita pelo setor responsável.; Cláusula 3ª) As demais cláusulas permanecem 
inalteradas.

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 15/2013. Contratante: Câmara Municipal de Brumadinho/MG; Contratada: Rodrigues Dias e Rodrigues 
Dias – Advocacia e Consultoria; Objeto: Serviços de consultoria e assessoria jurídica junto ao Processo Legislativo da Câmara. Cláusula 1ª) Na 
Cláusula Primeira – “Do objeto”, fica acrescida a prestação dos serviços de consultoria e assessoria jurídica junto aos Setores Administrativos, 
passando a vigorar da seguinte forma: “CLÁUSULA PRIMEIRA – Do Objeto. 1 – Constitui objeto desta Licitação a contratação de serviços de 
consultoria e assessoria jurídica junto ao processo legislativo, conforme artigo 156 do Regimento Interno, bem como junto aos setores admi-
nistrativos da Câmara Municipal de Brumadinho.”; Cláusula 2ª) Em decorrência do acréscimo ora previsto, o item 4, I, da “Cláusula Quarta – Das 
Obrigações das Partes”, que trata das obrigações das partes, fica acrescido da letra ‘l’, que vigorará com a seguinte redação: “l – assessorar aos 
Setores Administrativos da Câmara Municipal de Brumadinho, por meio de pareceres e/ou outros instrumentos cabíveis para sua orientação 
jurídica.”; Cláusula 3ª) Face ao acréscimo na prestação dos serviços em tela, fica acrescido em R$ 1.000,00 (mil reais) o valor mensal a ser pago 
ao Contratado.; Cláusula 4ª) Este Termo Aditivo vigorará exclusivamente durante os meses de novembro e dezembro de 2013, perdendo seus 
efeitos após 31/12/2013.; Cláusula 5ª) As demais cláusulas permanecem inalteradas. 

Extrato do Contrato nº 18/2013. Contratante: Câmara Municipal de Brumadinho. Contratada: Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho 
Médico. Objeto: contratação de empresa especializada para prestação de serviços de assistência médica ambulatorial e hospitalar em apar-
tamento individual, com obstetrícia, fisioterápica, psicológica, farmacêutica na internação, com co-participação, aos Servidores do quadro de 
pessoal da Câmara Municipal de Brumadinho e seus dependentes. Valor (inicial estimado): R$ 34.170,79 (trinta e quatro mil cento e setenta mil 
reais e setenta e nove centavos). Período: 12 meses, a partir de 08/11/2013.
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