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devera   atender   as    requisic:6es    judiciais,    se       outros    nao    forem
fixados  pelo  auiz.

Art.         74.         A    Secretaria-Executiva    tera     livros     e     fichas
necessarias  aos  seus  servicos  e  especialmente,.  os  de:

I   -   termo   de   compromisso   e   posse   do   Prefeit'o,    Vice-Prefeito,
Vereadores   e  da  Mesa;

11   -declaraGao  de  bens;
Ill  -registro  de  leis,   decretos  legislativos,   resoluc:6es,   atos

da  Mesa  e  da  Presidencia,   portarias  e  Instruc6es;
IV  -c6pia  de  correspondencia  oficial;

V    -    protocolo,     registro    de    indice    de    pap6is,     1ivros    e
processos  arquivados ;

.    v|     A  protocolo,     registro     de     indice     de     proposic6es     em
andamento  e  arquivados ;
VII  -licitac6es  e  contratos  para  obras  e  servic:os;

VIII  -termo  de  compromisso  e  posse  de  funcionarios;
IX  -contratos  em  geral;•X  -contabilidade  e  financas;
XI  -cadastramento  dos  bens  im6veis.
§    1.a    os    livros.`serao   abertos,    rubricados    e   encerrados   pelo

presidente  da  Camara,   ou  por  funcionario  designado  para  tal  fin.
§     2.a     os     livros     por     ventura     adaptados     mos     servic:os     da

Secretaria-Executiva  poderao  ser  substituidos  por  fichas  ou  outros
sistema,   convenientemente  autenticados.

TfTULO   Ill
DOS   VEREADORES

CAP±TULO   I
.    DO   EXERcf CIO   DO   MANDATO

•          '.,             i

....., I-~,.f-`                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   I

Art..     75.     Os-:-.:.++6.r.eador.6s    sao    agentes+    p.ol`itic,os,     invastidos    do
mandato   legislativo   nun.icipal   para   uma   .Ie.g.islatura,..   pelo   Sistema
partidario   e, de   represeri.tacao   pr'oporcional/,    p8r.,.voto   secreto   e
direto...-..t`,:

Art.      76.      Compete  ao  Vereador:
I   -   participar   de   todas   as   discuss6es   e   deliberaG6es   do

plenario
11  -  votar  na  eleic:ao  da  Mesa
111-

coletivo;
apresentar     proposic!6es     que     visem     ao     interesse

IV  -  cc>ncorrer  aos   cargos  da  Mesa;
V  -participar  das  Comiss6es  Permanentes  e  Temporarias;
VI  -  usar  da  palavra  em  defesa  ou  em  6posicao  as  proposic6es

apresentadas  a  deliberacao  do  Plenarioo
Art. I  Z7±az::°d::=i:::::Sp:b€:¥:r::  S:n¥:r::apa=:  da  posse;
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11   -   comparecer   decentemente   trajado   as    sess6es,    na   hora

prefixada;
Ill  -  exercer  as  atribuic6es  enumeradas  no  artigo  anterior;
IV  -   cumprir   os   deveres   dos   cargos   para   os   quais   for   eleito

ou  designado;                                                                                                             ,
v   -   votar   as   proposic:6es    submetidas   a   deliberac:ao   da   Camara,.

salvo  quando  ele  pr6prio  tenha  interesse  pessoal  na  mesma  sob  pena
de  nulidade  da  votacao,   quando  o  seu  voto  for  decisivo;

VI   -   comportar-se   em   Plenario   com  respeito,   nao   conversando,
em  tom  que  perturbe  os  trabalhos,.

VII    -    obedecer    as    normas    regimentals    quando    ao    uso    da
•.       palaSra;

vlll    -    propor    a    Camara    todas    as    medidas    que    julgar
convenientes  aos   interesses  do  municipio  e  a  seguranc:a  e  bern-estar
do   municipio,   ben   como   impugnar   as   que   lhe   parecam   contrarias   ao
interesse  do  pdblico.

Art.       78.    Se   qualquer   Vereador   cometer,    dentro   do   recinto   da
Camara   excesso   que.,deva   ser   reprimido,   a  Mesa   da   Camara   conhecera
o  fato  e,   em  sessa6   secreta  especialmente   convocada,   o   relatara  a
Camara,   devendo   ser   aplicado   ao  Vereador   as   sanc:6es   do   artigo   8.a
deste  Regimento..

paragrafo   dnico.    Para   manter   a   ordem   no   recinto   da   Camara,    o
Presiden.te  pode  Solicitar  a  seguranqa  da  Casa.

Art.       79.       0  vereador  nao  podera,   desde  a  posse;
I    -    firmar    ou   manter    contrato    com   o   Municipio,    com    suas

autarquia=,    empresas   ptiblicas,    sociedades   de   economia   mist.a,    ou
com    suas    empresas    concessionarias    de    servicos    ptiblicos,     salvo
quando  o  contrato  obedecer  a  clausulas  uniformes;

11   -ace.i.ta:I.»`.cargo,   e.mprego  ou   func:ao  de  ambi.to..da  administracao
pdblica,   di±e'ta.`.-'.ou   indireta  municipal,   salvo  mediante.' aprovacao  em
coricurso  pdblic6;

Ill  -  exercer  outro  mandato  eletivo
IV  -patrocinar   causas   contra  o  Mun'i.c:ipio.~ou   suas   entidades

descentralizadas;
v   -   ocupar   cargo,    func!ao   ou   emprego   na   administrac:ao.  pdblica,

direta`ou   indireta   do  Municipio,   .de   que   seja   exoneravel,    salvo   o
cargo   de   Secretario  Municipal,   desde   que   se   licencie   do   exarcicio
do  mandato.

VI  -   ser  processado  gem  licenc:a  da  Camara.
§   1.a         Para   o   vereador   que,    na   data   da   posse,    seja   servidor

pdblico  federal,   estadual  ou  municipal,   da  administracao  direta  ou
indireta,   obrigatoriamente  serao  observadas  as  seguintes  normas:

I  -    existindo  compatibilidade  de  horario:
a)     exercera    o    cargo,    emprego    ou    funcao    juhtamente    com    o
mandato;
b)     recebera    cumulativamente    as    vant&gens     do    seu    cargo,

emprego  ou  fun¢ao,   sem  prejuizo  das  remunerac6es  a  que  faz  jus.
11   -n5o  havendo  compatibilidade  de  horarios: ..-..--.-..-i
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a)    exercera   apenas    o   mandatot    afastando-se   temporariament€
do  cargo,   empresa  ou  funqao;

b)     o    tempo    de    serviGo    sera    contado    para    t6dos    os    efeitoE
legais,   exceto  para  promog6es  por  merecimento.

Art.      8o.   A  presidencia  da   Camara   compete   tomar   as   providencias
necessarias    a    defesa    dos    direitos    dos    vereadores,     quanto    ac
exercicio  do  mandato.

CApf TULO   11
DA   POSSE,    DA   LIDERANCA   E   DA   SUBSTITUICAO

E=
.

Art.       81.
deste

§     1.a        0s
ben   como   os
presidente
compareceram

os  vereadores   tomarao  posse   mos   termos   do   artigo   5.0
Regimento .
Vereadores   que   nao   comparecerem   ao   ato   de   instalacao,
suplentes,    qua.ndo   convocados    ,    serao   empossados   pelo

da      Camara,      em     qualquer      fase      da      sessao      a     que
devendo   aqueles   apresentar   o   respectivo   diploma.  . Em

ambos     os     casos,`   apresentarao     declarac:ao     pablica     de     bens     e
prestarao  compromisso  regimental.

§   2.a          os   suplentes,   quando  convocados,   deverao  tomar  posse  no
prazo  de     30   (trinta)   dias,   da  data  de  recebimento  da  convocacao.

§    3.°       A   recusa   do   Vereador    eleito,    quando    convocado    a
tomar    posse,     importa    em    rendncia    tacita    do    mandato,.    devendo    o
Presidente,   ap6s   o  decurso  do  prazo  estipulado  pelo  Art.   5.a   §   4.a
deste     regimento,      declarar     extinto     o     mandato     e     convo.car     o• respectivo  suplente.

§   4.a      Verificadas   as   condic6es   de   existencia   da   vaga   ou
licenca   de  Ver`eador,   a   apresentacao   do. diploma.' a.  a .d€m6nstra¢ao  de
identidade ,..-nao   podera   o   presidente   negar   posse    ao   vereador   ou
suplente,      sob     nenhuina     alegacao,      salvo     a     existencia.  de     osso
comprovado  de  extinc!ao  de  mandato.

§    5.a        Em    caso    de    vaga,     nao    havend6.,.suple.nte,     o    Presidente
comunicara    dentro    de    48     (quarenta    e    oito    horas),     ao    Tribunal
Regional  Eleitoral.`   Art.      82.     C)  Vereador  podera  licenciar-se,.

I   -     por  motivo  de  sadde;
11  -    para  tratar  de  interesses  particulares;

Ill    -   para   desempenhar   miss6es   temporarias   de   carater
cultural,   de  interesse  .do  Municipio  ou  da  C.amara.

§     1.0         Para     fins    de     remuneracao,     considerar-se-a     como    em
•exe-rcicio  o  Vereador  licenciado  nos  termos   faz  alineas  a  e  b.

§    2.a               A    apresentaqao    dos    pedidos    de`  licenc:a    sera    feita
•`d.iretamente  ao  Presidente,   que  julgara  sua  procedenci;.

iicenciado    se A aMe;:ce:::en::r C°cno:°cceadr±ada °SposrupLpeenrtfeodg°  L¥::;ad::
§3.a

uperior    a    120     (cento    e    vinte)     dias,     salvo    se       vereador    for

:`:``:`



ESTADO  DO  MARANHAO
Camara Municipal de Nova lorque

Nova'Iorque -Maranhao
investido   no   cargo   de   Secretario   Municipal   ou,   por   fort:a   de   lei,
de    Prefeito,    renovada    a    licenca    por    periodo    igual,     continuara
copvocado  o  suplente.

§   4.a   o   Suplente   de   Vereador,   para   licenciar-se   precisa   antes,
assumir  ou  estar  no  exercicio.

§   5.0      Ao   Vereador   licenciado   mos   termos   das   alineas   a   e   c   do
Art.     63,    A    Camara    podera    determinar    o    pagamento    no    valor    que
estabelecer,    na    forma   que    especificar,    do    auxilio-doenc:a  .ou    do
auxilio-especial,   por  Resoluc!ao  da  Mesa  Diretora.

§    6.°    A    diaria    concedida    aos    Vereadores    que    estejam
desempenhando     miss6es           temporarias,      de     carater     cultural,      de
interesse   §p   Municipio   ou   da   Camara,    sera   fixada   em   resoluc!6es   da
camara .

§   7.a         Quando   em   recurso,    as   licencas   serao   concedidas   atraves
de  Resolucao  da  Mesa  Diretora.

§   8.a         o   Vereador   afastado   do   exercicio   do   mandato   nao  .podera
integrar  comissao  regimental.

§    9.a    o    Vereador    investido    no    cago    de    secretario    Municipal.
podera  optar  pela  r`emuneracao  deste  ou  daquele  cargo.

CApfTULO   Ill
DAS   VAGAS

Art.      83.          As  vagas  na  Camara  dar-se-ao;
I  -por  extinGao  do  mandato;

11   -por  cassacao.
§    1.a    Compete   ao   Presidente   qa   Camara   declarar   a   extinGao   de

mandato   mos   casos   estabelecidos   pela   legislac:ao   federal    e   pelas
determinac6es  deste  Regimento

§     2.a     A    'cassac:ao    do    iandato    dar-se-a    por     deliberacao    de
plenario,    em   vota¢ao   secreta   nos   casos   previstos   pela   legisla¢ao
federal  e  na  forma  deste  Regimento.

D

SECAO   I
DA   EXTINCAO   DO   MANDATO

Art.     84.       Extingao  do  mandato  verificar-se-a,   quando;
I  -  ocorrer  falecimento,   renfincia  por  escrito,   cassa¢ao

dos    direi.tos    politicos,     ou    condenagao    por    crime    funcional    ou
eleitoral .

11    -   deixar   de   tomar   posse   sem   motivo   justo,    aceito
pela  Camara  dentro  do  prazo  de  30   (trinta)   dias.

Ill-   deixar   de   comparecer   sem   que   esteja   licenciado,
ou   autorizado   pela   Camara   em  missao   fora   do   Municipio,    ou,    ainda,
por    motivo     de     doenGa     comprovada,     a     terca    pa.rte     das     sess6es
ordinariasrealizada±SncdL:dn±trr°n::af:p::L9±=ita:€.±V:arreasp:Cte±xve°r.ciciodo

IV-
mandatQ   estabelecido   em   lei,    e   nao   se   desincompatibilizar   ate   a

HREIREH
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posse,   e   mos   casos   supervenientes,   no  prazo   fixado   em   lei   ou  pela
Camara .

V     -     incidir     no     caso     previsto     no    Art.      8     desta
Regimento .

§   1.°      Para   os   efeitos   do   inciso   Ill   deste   artigo,   consideram
se   sess6es   ordinarias   as   que   deveriam   ser   realizadas   mos   termos
deste    regimento,     computando-se    a    ausencia    dos    Vereadores,    mesmo
que  nao  realize  a   sessao  por   falta  de   ``quorum",   excetuados   aqueles
que  compareceram  e   assinaram  o  respectivo  livro  de  present:a,   assim
como  as  que  estiverem  licenciados  por  outros   casos  previstos  neste
Regimento .

§   2.a   As   sess6es   solenes,   convocadas  pelo   Presidente  da   Camara,
nao  sao  aonsideradas   sess6es   ordinarias  para   o   efeito   do  disposto
no  art.   8.a,   inciso  Ill,   do  Decreto-Lei   federal  n.a   201/67.

Art.    85.    Para   os   efeitos   do   §   1.a   do   artigo   anterior,
entende-se   que   o   Vereador      compareceu   as   sess6es   se   efetivamente
p`articipou  dos  seus  trabalhos.

paragrafo   dnico.    Considera-se   nao   comparecimento   se   o   Vereador
apenas   assinou   o   l'ivro   de   presenca   e   ausentou-se,    sem   participar•t

da   sessao.
Art.     86.         A    extinc:ao    do    mandato    torna-se    efetiva    pela    s6

declaraGao  de   ato   ou   fato  pela   Presidencia,   inserida   em  ata,   ap6s
a  sua  ocorrencia  e   comprovac:ao.

paragrafo    dnico.            0    Presidente    que    deixar    de    declarar    a
extincao   ficara   sujeito   as   sanq6es   de   perda   do   cargo   e   proibiGao
de  nova  eleicao  para  cargo  da  Mesa,   durante  a  Legislatura.

Art.     87.        A  renancia  do  Vereador  far-se-a  por  oficio  dirigido
a   Camara,    ficando    aberta   a   vaga,    independentemente    de   votacao,
desde  que  seja  lido  em  sessao  pdblica  e  conste  da  ata.

SECAO   11
DA   CASSACAO   DO   MANDATO

Art.     .88.        A  Camara  podera  cassar  o  .mandato  do  vereador  quando,.
I    i    utilizar-se    do    mandato    para    a    pratica    de    atos    de

corrupcao  ou  de  improbidade  administrativa;
11`  -  f ixar  residencia  fora  do  Municipio;

Ill    -   proceder   de   modo    incompativel    coin   a   dignidade    da
Camara  ou  faltar  com  o  decoro  na  sua  conduta  ptiblica.

Art.      89.     0     Processo     de     cassagao     do.   inandato     do     Vereador
obedecera  ao  rito  estabelecido  na  legislaGao  federal.

Paragrafo  .dnico.   A  perda  do  mandato   torna-se   efetiva   a  partir
da  publicac:ao  da  resolucao  de  cassacao  do  mandato.

SECAO   Ill
DA   SUSPENSAO   DO   EXERcf CIS
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Art.        90.    Dar-se-a    a    suspensao    do    exercicio    do    mandato    do
vereador ;

I   -  po.r  incapacidade  civil  e  absoluta,   julgada  por  sentenca  de
'    interdiqao;

11   -   por   condenac:ao   criminal   que   impuser   pena   de   privacao
de  liberdade  e  enquanto  durarem  seus  efeitos.

Art.    91.   A   substituic:ao   do   titular,    suspenso   do   exercicio   do
mandato,     pelo    respectivo     suplente,     dar-se-a    ate     o     final     da
suspensao .

CApf TULO   IV
DOS   L±DERES   E   VICE-LfDERES

Jin
.

Art.   92.   Lider  a  o  porta-voz  de  uma  representacao  partidaria  e
a  intermediario  autorizado  entre  ela  e  os  6rgaos  da.Camara.

§   1. o   A.  indicagao  dos   lideres   sera  feita  em  documento  subscrito
pela  maioria  absoluta  dos  membros  de  cada  representaGao  politica  a
Mesa,     dentro    de    10     (dez)     dias,     contados    do    inicio    da.sess5o

J"   `    Legislativa.
j©                 §  2. °   os  lidere§   indicarao  seus  respectivc)s  Vice-Lideres,   dando

£       ::::§C::::ts:eon;ur:e::q:uce::ho:ua¥e:r::a:::=:a::SLgnnaasqai°ndicaq6es ,   devera  ser
ae                 §     4.a         os     Lideres     serao     substituidos,     nag    .suas     faltas,
rdS         impedimentos     e     ausencias     ao    recinto,     pelos     respectivos     Vice-
`rfu            Lideres.

§   5.a       os  Lideres  votarao  antes  dos  liderados.
Art.     93.     i   facultado  aos   lideres,   em  carater  excepcional   e  a

criterio    da    Presidencia,     a    qualquer    momento    da    sessao,     salvo
quando   estiver  .procedendo   a   votac:ao   ou   houver   orador   na   Tribuna,
usar   da  palavra  para   tratar   de   assunto   que,   por   sua   relevanc.ia   e
urgencia,   interesse  ao  conhecimento  da  Camara.

§|.a    A    juizo    da   presidencia   podera    o   Lider,    se    por   motivo
ponderavel   nao   lhe    for   possivel    ocupar   pessoalmente    a   Tribuna,
transferi.i  a  palavra  a  urn  dos  ;eus  liderados.

§2.a.      o   orador   qua   pretender   usar   da   faculdade.  estabelecida
neste    artigo    nao   podera    falar   por   prazo    superior    a    5     (cinco)
minutos .

Art.   94.  .A  reuniao  de  Lideres,   para  tratar  de  interesse  geral,
realizar-se-a  por  proposta   de   qualquer   deles   ou  por.iniciativa   do
Presidente  da  Camara.

T±TULO   IV
DAS   SESS6ES

DAS   DISPOSIC6ES   PRELIMINARES

•S
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Art.               95.          As     sess6es     da     Camara     sera'o    preparat6rias,
ordinarias,     extraordinarias,     Solenes     e     serao    pilblicas,     salvo
deliberac:ao  em  contrario  ao  Plenario,   tomada  pela  maioria  simples.

Art.        96.     As   sess6es   Preparat6rias.reger-se-ao  pelo  disposto
no  Capitulo  11  Titu.i.o  I. deste  regimento.

Art.         97.      As   sess6es   da   Camara,    com   e.xcecao   das   solenes,    s6
poderao    ser    abertas     com    a    presen¢a    da    maioria    absoluta    dos
vereadores .

Art.    98.       Sera   dada   ampla   publicidade   as    sess6es   da   Camara,
facilitando-se  .o   trabalho   da   imprensa,   publicando-se   a   pauta   e   o
resumo  dos  trabalhos.

Art.    99.       Durante   as    sess6es,    somente   os   vereadores   poderao
permanece¥  no  recinto  do  Plenario.

§      1.a           A     criterio     do     Presidente     serao     convocados     os
funcionarios   da  Secretaria-Executiva,   necessarios   ao   andamento  dos
trabalhos .

§   2.a       A   convite   da   Presidencia,    por   iniciativa   pr6pria   ou
sugestao   de   qualquer   vereador;   poderao   assistir   aos   trabalhos   no
recinto   do    Plenario   autoridades    pdblicas    federais,    estaduais    e
Municipais,   persona`lidade  homenageadas,   credenciados   da   imprensa   e
de  radio,   que  terao  lugar  reservado  para  e§se  fin.

§   3.a     os  visitantes   recebidos  no  plenario,   em  dias  de   sessao,
poderao   usar   da   palav.ra   .para   agradecer'   a   Saudagao   que   lhes    for
feita  pelo  Legislativo.

SECAO   I
DAS   SESS6ES   ORDINARIAS

SUBSE¢AO   I

Art.         loo.        As   Sess6es   Ordinarias.  comecarao   as.i9    (dezenove)
horas   e   terao   duracao   maxima   de   3    (tres)  ,horas ,..... no.'dia   dtil,    as
segundas-.feiras,    ficando   designado   tamb6m   as   .se9.iind.as-feiras,.`  as
18   (dezoito)   horas  para  reuni6es  das  Comiss6es..Permanentes.

Art.           101.          As   Sess6es   Ordinarias...da   ¢amara   const.argo
de:

10

I   -pequeno  Expediente,   com  duracao  de  30   (trinta)   minutos,.
11   -ordem  do  Dia,   com  duracao  de   80   (oitenta)   minutos,.
Ill   -   grande   expediente,    com   durac:ao   de   45    (quarenta   e   cinco)

minutos ;
IV  -explicaGao  Pessoal.
Art.        102.        A  hora  do   inicio  dos   trabalhos,   verificada  pelo
Secretario   ou   seu   substituto   a   preseh¢a.  dos   .Vereadores   pelo

:::::Ct::;±mLe±nvtro°,eeha¥en::esnLpdmeenrt°eLedgeacLLa:arqauea:::::°aArste.ss::;
proferindo     as      seguintes     palavras:            ``SOB     A     PROTECAO     DE     DEUS
INICIAMOS   NOSSOS   TRABALHOS"
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ESTA`D6'.b 6 MARANHAO
Cam'ara .M:unicipal  de. Nova !orque

Novia Io.rque -Maranhab

SUBSECAO   11
DO   PEQUENO   EXPEDIENTE

Art.        103.     0  pequeno  expediente   ser.a  reservado:
a)   leitura  e  aprovac:ao  da  ata;
b)   leitura  do  expediente;
c)    pronunciamento   dos   vereadores   inscritos   em   livro   pr6prio,

durante   a   sessao,    para   versarem   sobre   assunto   de   livre   escolha,
nao   podendo    cada    orador    exceder    o    prazo    de    5     (cinco)    minutos,
proibidos  os  apartes.

Art.104.   Abertos  os  trabalhos,   o  2.a   secretario  fara  a  leitura
da  ata  dajb-sessao   anterior.   Finda   a   leitura  da  mesma,   o   Presidente
su.bmete-la-a   imediatamente,    a   discussao   do   Plenario,    declarando-a
aprovada,   se  sobre  ela  nao  houver  nenhuma  reclama¢ao.

§    1.a          No   caso   de   reclamac:ao,    o   2.a    secretario   prestara   os
esclarecimentos      que     julgar     conveniente.      A     Mesa     julgara     da
procedencia   da   retificacao,   cujo   resultado   sera   consignado  na   ata
seguinte .

§   2.a        sobre   a`  ata  o  Vereador   s6  podera   falar  para   retifica-
la.   Somente  uma  vez  nunca  por  mais  de  tres  minutos.

§    3.o       A   at,a    aprovada    sera   encaminhada.a    Se¢ao    de    anais    e
extraida  c6pia  para  arquivo  na  2.a   Secretaria.

Art.1o5.   Terminada  a  leitura  da  ata  e  do  expediente  sera  dada
a  palavra  aos  vereadores,   mos  termos  da  letra  a,   do  artigo  103.

§    1.a          o   Vereador   que,    inscrito   para   falar,    nao   se   achar
presente  a  hora  em  que  lhe  for  dada  a  palavra,   perdera  a  vez.

§   2.a         o   vereador   s6   podera   falar   uma   vez   durante   o   Pequeno
Expediente

§   3.o   Nos   discursos   do   Pequeno  Expediente  nao  podera   ser   feita
a  transcric:ao  de  documentos  que  f.oram  lidos.

§   4.a     No   Pequeno   expediente   nao   sera  admitido   requerimento  de
presenca  na  questao  de  ordem.

§      5.o``                o      prazo      reservado      ao      Pequeno      Expediente      e
improrrogavel .

SECAO   Ill
DA   ORDEM   DO   DIA

Art..     106.    Esgotado    o    tempo   .reservado    ao    Pequeno    Expediente,
passar-se-a  a  Ordem  do  Dia.

§      1.0      Efetuada     a     chamada     regimental,      a     sessao     somente
prosseguira  se  estiver  presente  a  maioria  absoluta  dos  vereadores.

§    2.a    Nao    se    verificando    ``quorum"    regimental,     o    presidente
declarara   encerrada   a   sessao.
qualquer   fase  da  Ordem  do  Dia.

Esse   procedim3Pto   sera   adotado   em


