
Secretaria Municipal de Assistência Social de Cruz Machado - PR 
Av. Presidente Getúlio Vargas, n 787, Centro. 

SECRETARIA MUNICIPAL flE 

	

ASSISTENCIA SOCIAL 	Telefones: (42) 3554-1752 ou 3554-2334 

	

CRUZ MACHADO - PR 	 E-mail: smas@pmcm.pr.gov.br  

Oficio n°04712020 	 O0 01 
Cruz Machado, 04 de maio de 2020. 

Ilma. Senhora 

Vimos 	através 	deste 	solicitar 	a 	abertura 	de 

Credenciamento de Imóveis Residenciais para Aluguel Social para 

servirem de beneficio eventual - Aluguel Social concedido pelo Centro 

de Referência de Assistência Social - CRAS ás famílias de extrema 

pobreza, tudo conforme a lei n°1418/2013 (em anexo)publicada na data 

de 09 de julho de 2013 a qual especifica no Art.8°: 

O auxilio aluguel social atenderá com valor a ser custeado de 
até 1/2  (meio) salário mínimo nacional vigente e será concedido 
às famílias nas seguintes situações: 
1- famílias removidas em decorrência de vulnerabilidade social; 
11-famílias vitimas de Infortúnio Público, (enchentes, incêndios, 
desabamentos e outros) que tenham sido removidas de áreas 
sem condições de retorno imediato, comprovadas por laudo 
técnico do órgão municipalcompetente; 
111-idosos, pessoas portadoras de necessidades especiais e 
mórbidas, moradores da zona rural e ribeirinhos, afetados por 
inclemência do tempo e vulnerabilidade social. 

As despesas com os contratos decorrentes deste Credenciamento 

correrão por conta da dotação orçamentária n° 173 - 

3.3.90.32.00.00.00.00 1000 - Proj./Ativ. 2.048 - Auxílio Aluguel Social, 

com previsão de credenciamento de 6 imóveis pelo período 12 meses. 

Para a Portaria da Comissão de Avaliação de Condições de 

Imóveis para Aluguel Social que será devidamente publicada sugerimos 

os seguintes nomes: 

1— EUGENIA KSENHUK - Assistente Social do CREAS; 
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2— HELEN ELIZANDRA WISNIEWSKI OCZUST FUDAL - Assistent ç ç 9 
.P Y U U 

Social do CRAS; 

3—JOHNNY REGIS SZPUNAR OflO - Assessor Geral de Administração; 

4— HELIO CZARNOS - Mestre de Obras. 

Sem mais para o momento, nos colocamos a disposição para 

quaisquer informaç 

Secretária Municipal de Assistência Social 

Ilma. Sra. 

Vera Benzak Krawczyk 

Secretária Municipal de Fazenda e Planejamento 

Setor de Compras e Licitações 
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LEI N.° 141812013 
	 000003 

Data 09 de julho de 2013. 
SUMULA: Dispõe sobre a regulamentação da concessão de 
Benefícios Eventuais em virtude de nascimento, morte, situações de 
vulnerabilidade temporária e de calamidade pública, no âmbito da 
Política Municipal de Assistência Social, e dá outras providências, 

A Câmara Municipal de Cruz Machado Estado do Paraná APROVOU 
e eu Antonio Luis Szaykowski, Prefeito Municipal, SANCIONO a seguinte Lei: 

Art. 10  - A concessão dos benefícios eventuais é um direito garantido na Lei 

Federal no 8.742, de 07 de dezembro de 1993, Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS, 

Art. 22, parâgrafos 1 0  e 20, consolidadas pela Lei n° 12.43512011. 

Parágrafo único. Os benefícios eventuais subsidiários não poderão ser 

cumulados com aqueles instituídos pelas Leis Federais n° 10.954, de 29 de setembro de 

2004, e n° 10,458, de 14 de maio de 2002. 

Art. 20 - Benefícios eventuais são as provisões suplementares e provisórias 

que integram organicamente as garantias do SUAS e são prestadas aos cidadãos e às 

famílias em virtude de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e de 

calamidade pública. 

§ 10  Para efeito da concessão destes benefícios, considera-se família o 

conjunto de pessoas que vivem sob o mesmo teto e que possuem vínculos de parentesco 

ou de afetividade. 

§ 20  O benefício eventual deve integrar à rede de serviços socloassistenciais, 

com vistas ao atendimento das necessidades humanas básicas das famílias em situação de 

vulnerabilidade social e material. 

§ 30 O Município deve garantir Igualdade de condições no acesso às 

informações e à fruição do benefício eventual. 

§ 40 É proibida a exigência de comprovações complexas e vexatórias de 

pobreza. 

50 Terão prioridade na concessão dos benefícios eventuais a criança, o idoso, 

a pessoa com deficiência, a gestante, a nutriz e as famílias envolvidas em situaçâes de 

vulnerabilidade e calamidade pública. 
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60 Os benefícios eventuais somente serão concedidos mediante estudo social 

e/ou parecer, elaborado por Assistente Social, que compõe as equipes de referência doi) 000 '94 
equipamentos sociais - CRAS e/ou Assistente Social de referência, vinculado ao órgão 

gestor de Assistência Social, responsável pela concessão dos benefícios eventuais. 

Alt 30 - O beneficio eventual destina-se aos cidadãos e às famílias com 

impossibilidade de arcar por conta própria com o enfrentamento de contingências sociais, 

cuja ocorrência provoca riscos e fragiliza a manutenção do indivíduo, a unidade da família e 

a sobrevivência de seus membros. 

Art. 40 - O critério de renda mensal per capita familiar para acesso aos 

benefícios eventuais é igual ou inferior a ¼ (um quarto) cio salário mínimo nacional, e será 

concedido conforme parágrafo 6 0  do artigo 20 desta Lei e demais benefícios referente ao 

artigo 5°. 

§ 10 Nos casos em que as famílias não se enquadrarem nos critérios do Art. 4 0  

responsável pelo atendimento dos benefícios eventuais, poderá conceder o benefício 

mediante parecer social que justifique a concess&i 

§ 20  Os benefícios de transferência de renda não serão contabilizados para a 

concessão de beneficio eventual. 

Art. 50.  São formas de benefícios eventuais: 

1- 	auxílio natalidade; 

II- auxílio funeral; 

III- aluguel social; 

IV- outros benefícios eventuais (cesta básica, documentação, fotografias para 

documentos, passagens de retorno ao domicílio e para inclusão no mundo do trabalho e 

outros), instituídos pelo Conselho Municipal de Assistência Social, que visam atender 

necessidades advindas de situações de vulnerabilidade temporária e situações de 

calamidade pública, os quais deverão estar de acordo com o art. 10 0  e 110  da presente 

Lei, nos termos do artigo 20. 
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Art. 60  - O auxilio natalidade atenderá determinadas necessidades do 

recém nascido, mediante condições específicas analisadas pelo Assistente Social. 	000005 
§ 10 São documentos essenciais para concessão do auxilio natalidade: 

1 - se o benefício for solicitado antes do nascimento o responsável poderá 
apresentar declaração médica comprovando o tempo gestactonal; 

II - se for após o nascimento o responsável deverá apresentar a certidão de 

nascimento; 

1\. 

III - comprovante de residência no Município de Cruz Machado; 

IV - comprovante de renda de todos os membros familiares; 

V - documentos pessoais (CPF, RG e Carteira de Trabalho). 

Art. 70  - O auxílio funeral atenderá com valor a ser custeado de até 02 

(dois) salários mínimo nacional vigente: 

- a despesa de uma funerária, velório e sepultamento; 

II - a necessidade urgente da Imflia para enfrentar riscos e vulnerabilidade advindas da 
morte de seus provedores ou membros. 

§ 10  São documentos essenciais para o auxílio funeral: 

1- 	atestado de óbito; 

II- comprovante de residência no Município de Cruz Machado; 

III- comprovante de rendafamiliar; 

IV- documentos pessoais (CPF e RG). 

§ 20  O auxilio funeral será concedido até 30 (trinta) dias após o óbito. 

§ 30  Quando se tratar de usuário da Política de Assistência Social, que 
estiver com os vínculos familiares rompidos, inseridos nos serviços de Alta Complexidade o 
responsável pela entidade poderá solicitar o auxilio funeral. 

§ 40  Quando se tratar de usuário de Política Municipal de Assistência 

Social que estiver com os vínculos familiares rompidos, em situação de abandono ou 
morador de rua a Secretaria Municipal de Assistência Social será responsável pela 
concessão do benefício uma vez que não haverá ftmillar ou instituição para requerer. 
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Art. 80 - O auxílio aluguel social atenderá com valor a ser custeado de 

até 112 (meio) salário mínimo nacional vigente e será concedido às famílias nas seguintes 

situações: 

- 	famílias removidas em decorrência de vulnerabilidade social; 

II - 	famílias vítimas de Infortúnio Público, (enchentes, incêndios, desabamentos e 

outros) que tenham sido removidas de áreas sem condições de retomo Imediato, 

comprovadas por laudo técnico do órgão municipal competente; 

III - 	idosos, pessoas portadoras de necessidades especiais e mórbidas, moradores da 

zona rural e ribeirinhos, afetados por inclemência do tempo e vulnerabilidade social. 

§ l' Serão utilizados, sob forma de auxilio para locação social, recursos 

do Fundo Municipal de Assistência Social para a locação de imóvel habitacional vacante. 

§ 20 O auxilio será concedido às pessoas que se encontrem nas 

situações excepcionais e temporárias descritas neste artigo, pelo período de um ano, 

prorrogáveis por igual período na forma do regulamento. 

Art. 90 - As diretrizes para a inclusão de beneficiários no Programa 

Aluguel Social são as seguintes: 

1 - 	ser morador do município de Cruz Machado, no mínimo, cinco anos; 

ii - 	encontrar-se desabrigado ou ser morador de áreas definidas como "sem condições 

de retorno imediato' conforme laudo técnico emitido por órgão competente, Indicando a 

remoção; 

III - 	encontrar-se em situação de vulnerabilidade social que justifique a concessão do 

benefício, conforme laudos emitidos pelo técnico do órgão gestor, ou pela equipe do CRAS. 

IV - 	ter aprovada pelo órgão executor a concessão do Aluguel Social, com a 

confirmação da existência de recurso financeiro específico. 

§ 10  Deverá constar no processo de inclusão no benefício: 

- laudo técnico sobre a estrutura física do imóvel ou da área em que se encontra a família 

e que justifique a sua remoção, assinado por profissionais com registro em conselho 

específico; e 
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II laudo técnico social informando a condição sócio-econômica da família,  com parecer 

favorável à concessão do benefício, devidamente assinado por profissional com registro em 

conselho especifico. 

III - A apresentação do comprovante de renda familiar, bem como os documentos pessoais 

(CPF, RG e Carteira de Trabalho). 

§ 20  É vedada a adoção do Benefício de Aluguel Social para a obtenção 

de alojamento nos casos de ocupação de áreas públicas e privadas verificados após a 

edição desta Lei, ou ocupações que no se enquadrem no atendimento das Políticas 

Públicas de Assistência Social e Habitacional. 

Art. 100 - A situação de vulnerabilidade social temporária caracteriza-se pelo 

advento de riscos, perdas e danos à integridade pessoal e familiar, assim entendidos: 

1- riscos: ameaças de sérios padecimentos; 

II- perdas: privação de bens e de segurança material; 

III- danos: agravos sociais e ofensa. 

§ 10  Os riscos, as perdas e os danos podem decorrer: 

1 - da falta de; 

a) acesso a condições de meios para suprir as necessidades sociais cotidianas 

temporárias do solicitante e de sua família, principalmente a de alimentação, conforme 

artigo 2 0  da presente Lei. 

b) documentação; 

c) domicílio. 

II- -da situação de abandono ou da impossibilidade de garantir abrigo aos filhos; 

III - de desastres e de calamidade pública. 

§ 20 O auxílio em situação de vulnerabilidade temporária será concedido de 

forma imediata ou conforme determinado juntamente com a família, a partir do estudo 

social realizado, ou após determinação judicial. 

§ 30 O valor conferido ou bens materiais concedidos em situações de 

vulnerabilidade temporária será definido a partir da realização do estudo social. 

0007 
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Art. 110  - Para atendimento de vítimas de calamidade pública, poderá ser 

criado benefíCio eventual de modo a assegurar-lhes a sobrevivência e a reconstrução de 

sua autonomia. 

§ 10  Entende-se por estado de calamidade pública o reconhecimento pelo 

Poder Público de situação anormal, advinda de baixas ou altas temperaturas, tempestades, 

enchentes, inversão térmica, desabamentos, incêndios, epidemias, causando sérios danos 

à comunidade afêtada, inclusive à incolumidade ou à vida de seus integrantes. 

§ 20 São documentos essenciais para o auxilio em situaçôes de calamidade 

pública: 

1- comprovante de residência, que comprove domicilio no Município de Cruz Machado; 

II- comprovante de renda de todos os membros familiares; 

III- documentos pessoais (CPF e RG). 

§ 30 O auxilio em situação  de calamidade pública será concedido de forma 

imediata ou conforme determinado juntamente com a família, a partir do estudo social 

realizado. 

§ 40  O valor conferido ou bens materiais concedidos em situações de 

calamidade pública será definido a partir da realização de estudo social. 

Art. 12° - Caberá ao órgão Gestor da Política de Assistência Social do 

Município: 

1- 	a coordenação geral, a operacionalização, o acompanhamento, a 

avaliação da prestação dos benefícios eventuais, bem como o seu financiamento; 

II- a realização de diagnóstico e rnonitoramento da demanda para constante 

ampliação da concessão dos beneficias eventuais, e 

III- expedir as instruções e instituir tbrmulárlos e modelos de documentos 

necessários à operacionalização dos benefícios eventuais. 

Art. 130  - Caberá ao Conselho Municipal de Assistência Social estabelecer 

critérios e prazos para a regulamentação da provisão de benefícios eventuais no âmbito da 

Política Pública de Assistência Social. 
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Art. 140  - Não são provisões da política de assistência social os itens 

referentes a árteses e próteses, tais como aparelhos ortopédicos, dentaduras, dentre 

outros; cadeiras de roda, muletas, óculos e outros Itens inerentes à área de saúde, 

integrantes do conjunto de recursos de tecnologia assistiva ou ajudas técnicas, bem como 

medicamentos, pagamento de exames médicos, apoio financeiro para tratamento de saúde 

fora do município, transportes de doentes, leites e dietas de prescrição especial e fraldas 

descartáveis para pessoas que tem necessidade de uso. 

Art. 150 - As provisões relativas a programas, projetos, serviços e benefícios 

diretamente vinculados ao campo da saúde, educação e demais políticas setoriais não se 

incluem na modalidade de benefícios eventuais de assistência social. 

Ast. 160 - Esta Lei será devidamente regulamentada por Decreto do Chefe do 

Poder Executivo. 

Art. 170  - Entra esta Lei em vigor na data da sua publicação ficando revogada 

a Lei Municipal no 842102. 

Ediricio da Prefeitura Municipal de Cruz Machado em 09 de julho de 2013. 

Prefeito Municipal 

00009 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO 

76.339.68810001-09 	 o000l O 
Av. Vitoria, 251 

C.E.P.: 	84620-000 	- Cruz Machado - PR 

SOLICITACÃO DE ABERTURA DE LICITACÃO 

Excelentíssimo(a) 	Prefeito Municipal 

No uso das atribuições de meu cargo, venho respeitosamente requerer que Vossa Excelência autorize a abertura 

de procedimento hcitatório conforme especificações relacionadas abaixo. A existência de recursos orçamentários foi con-

firmada pelo parecer contábil expedido pelo setor de contabilidade, estando tudo de acordo com a legislação em vigor. 

OBJETO DA LICITAÇÃO: O presente Chamamento Público objetiva credenciar interessados que preencham os requisitos previstos neste Edital 
para prestará administração os serviços de locação de imóvel residencial para servir como aluguel social para famílias 
em situação de vulnerabilidade social, discriminados no anexo 1, a serem remunerados com base nos preços fixados pela 
administração 

L..acesso Adm. n°: 

Forma de Julgamento: 

Forma Pgto. / Reajuste: 

Prazo Entrega/Exec.: 

Local de Entrega: 

Urgência: 

Vigência: 

Observações: 

83/2020 

MENOR PREÇO UNITÁRIO 

5 dias 

SEDE DO CONTRATADO - 

12 meses 

Modalidade: Inexigibilidade de Licitação 

Convidados: 

DOTAÇÕES QUE SERÃO UTILIZADAS: 

1-PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO 

IDespesal 	 Càdigo da Dotação 	 1 	 Descrição da Dotação 	 Compl. do Elemento ( Valor Previsto 

	

3 	05.01.2.048.3.3.90.32.00.00.00.00 	Auxílio Aluguel Social 	 3.3.90.32.04.00.00.00 	31.921,50 
Fonte de Recurso: 1000 - Recursos Livres 

	

480 	05.01.2.087.3.3.90.32.00.00.00.00 	Incentivo Benifício Eventual COVID-19 	 3.3.90.3204.00.00.00 	 5.698,50 
Fonte de Recurso: 1804 - FEAS BE COVID 19 

Total previsto: 	 37. 620 , 00 1 
ITENS: 

jtemQuanUnidbnçao 	 - 
	

- —LPreço  t.Máximo:i Total _Previsto ! 

	

1 	75,000 UN LOCAÇÃO DE IMOVÉIS (83010088) 
	

500,0000 	37.500,00 

Total Geral ------> 	 500,0000 	37.500,00 

Cruz Machado, 20 de Maio de 2020. 

Ordenador da Despesa 
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Cruz Machado, 20 de Maio de 2020. 

Ordenador da Despesa 

AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO 

O(a) Prefeito Municipal, Euclides Pasa, no uso das atribuições que lhe confere a legislação em vigor e suas alterações legais, 
resolve: 

01 -Autorizar a abertura do Processo Administrativo de Licitação N °  8312020, na modalidade de Inexigibilidade de Licitação. 

Cruz Machado, 20 de Maio de 2020. 
Euclides Pasa 

Prefeito Municipal 
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Comissio Permanente de licitações 

Solicitação de Parecer Contábil 	 000012 

Solicitação 83/2020 

Venho através do presente solicitar PARECER CONTÁBIL, em atendimento a 
Secretaria de Assistência Social. 

OBJETO: O presente Chamamento Público objetiva credenciar interessados que preencham 
os requisitos previstos neste Edital para prestar à administração os serviços de locação de 
imóvel residencial para servir como aluguel social para famílias em situação de vulnerabilidade 
social, discriminados no anexo 1, a serem remunerados com base nos preços fixados pela 
administração 

MODALIDADE: CREDENCIAMENTO 

PERÍODO DE CONTRATAÇÃO: 12 MESES. 

PREVISÃO 

PREVISÃO DE 

TOTAL APROXIMADO 	 1 	 R$ 

Cruz Machado, 20 de Maio de 2020. 

Vera 	
ZM% raWC/ ,rfttN 

eCT. Pzeta * 
ec1eWZ 

Presidente da CLP 

Comissão Permanente de Licitação 
Av, Vitória. 251 - I °Andar - Cenlro - CEP: 84620-000 -Teh(42)3554-1222 

Cruz Machado - Pr 



Cruz Machado, 20 de Maio de 2020. 

Parecer Contábil 18212020 

Referente à Solicitação - 8312020 - Secretaria Municipal de Assistência Social 

Em Atenção à solicitação da Sra. Vera Maria Benzak, presidente da Comissão Permanente 
de Licitações, para verificar a existência de recursos orçamentários. 

Certifico que: 

(X) - NÃO HÁ recursos orçamentários para pagamento das Obrigações; 

Recursos orçamentários: 2020 

Unidad Saldo 
Cód. Projeto! Elemento Saldo Contratos em Valor  

Reduzid e 
Orçame Ativida Recurso Dotação restante da 

o ntãria de Despesa 2210512020 andamento Previsto 
Dotação 

173 05.01 2.048 3.3.90.32. 1.000 R$ 20.499,50 R$ 11.333,00 R$ 9.166,50 R$ 37.620,00 

Jeiferson R. Mazur 

Contador 

CRC PR 056342/0-8 
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Solicitação 8312020 

Venho através do presente solicitar PARECER CONTÁBIL, em atendimento a 

Secretaria de Assistência Social. 

OBJETO: O presente Chamamento Público objetiva credenciar interessados que preencham 
os requisitos previstos neste Edital para prestar à administração os serviços de locação de 
imóvel residencial para servir como aluguel social para famílias em situação de vulnerabilidade 
social, discriminados no anexo 1, a serem remunerados com base nos preços fixados pela 
administração 

MODALIDADE: CREDENCIAMENTO 

PERIODO DE CONTRATAÇÃO: 12 MESES. 

PREVISÃO 

PREVISÃO DE DOTAÇÃO 	 . 	 R$ 37 

TOTAL APROXIMADO 	 R$ 31 

Cruz Machado, 14 de Julho de 2020. 

era 3nzak Krawczyk 

30e -itda , PlanSme 
Scrtrs 2834/2017 

Presidente da CLP 

Comissão Permanente. de Licitação 
Av. Vitória. 251 - 1°Ándar- Centro - CEP: 84.620-000 - Te!: (42) 3554-1222 

Cruz Machado - Pr 

'-7 
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Cruz Machado, 17 de Julho de 2020. 

Parecer Contábil 26712020 

Referente à Solicitação - 8312020 - Secretaria Municipal de Assistência Social 

Em Atenção à solicitação da Sra. Vera Maria Benzak, presidente da Comissão Permanente 
de Licitações, para verificar a existência de recursos orçamentários. 

Certifico que: 

(X) - HÁ recursos orçamentários para pagamento das obrigações conforme dotaçâo(ões) 
especificada (s) abaixo (s); 

' • 1 

- NÃO HÁ recursos orçamentários para pagamento das Obrigações; 

- Despesas Extra Orçamentária; 

Recursos orçamentários: 2020 

C6 d. Unidade 
j Projeto! Saldo 

Reduzido Orçamentári Atividade Elemento Despesa Recurso Disponível Valor Previsto 
a 

173 05.01 2.048 3.3.90.32.00.00.00 1.000 R$ 31.921,50 R$ 31.921,50 

480 05.01 2.087 3.3.90.32.00.00.00 1.804 R$ 35.000,00 R$ 5.698,50 

Total R$ 37.620,00 

(Jeiferson R. Mazur 
Contador 

CRC PR 056342/0-8 



ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO 

GNPJ: 	76.339.68810001-09 

Av. Vitoria, 251 

C.E.R: 	84620-000 	- Cruz Machado - PR 

Q00016 

AUTORIZACÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO 

O(a) Prefeito Municipal, Euclides Pasa, no uso das atribuições que lhe confere a legislação em vigor e suas 
alterações legais, resolve: 

01 -Autorizar a abertura do presente processo administrativo de licitação, assim identificado: 

A - Processo Nr: 	8312020 

9 - Modalidade: Inexígibilidade de Licitação 

Q 	'orma  de Julgamento: MENOR PREÇO UNITÁRIO 

D'-dorma Pgtoi Reajuste: 
E - Prazo EntregalExec.: 5 dias 

F - Local de Entrega: SEDE DO CONTRATADO 

G - Urgência: 
1-1 -Vigência: 12 meses 

- Objeto da Licitação: O presente chamamento Público objetiva credenciar interessados que preencham os requisitos previstos neste Edital 
para prestará administração os serviços de locação de imóvel residencial para servir como aluguel social para 
familias em situação de vulnerabilidade social, discriminados no anexo 1, a serem remunerados com base nos preços 
fixados pela administração 

J - Observações: 

K - Convidados: 

02 - Indicação de Recursos - Dotação Orçamentária: 

1-PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO 

i Despesal 	código da Dotação 	1 	Descrição da Dotação 	 Compl. do Elemento J Valor Previsto 

173 	05.01.2.048.3.3.90.32.00.00.00.00 Auxilio Aluguei Social 	 3.3.9032040000.00 	 31.921,50 

Fonte de Recurso: 1000 - Recursos Livres 

480 	05,01.2.087.3.3.90.32.00.00.00.00 Incentivo Benificio Eventual COVID-19 	 3.3.90.32.04.00.00.00 	 5.698,50 

Fonte de Recurso: 1804 - FEAS BE COVID 19 

Total Previsto: 	 37.620,00 

Cruz Machado, 20 de Maio de 2020. 

PREFEITO MUNICIPAL 


