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1. APRESENTAÇÃO 

O presente manual dispõe sobre a implantação, a operacionalização e a 
administração do CIAC – Centro Integrado de Atendimento ao Cidadão. 

O objetivo é descrever a estrutura planejada para a execução das atividades 
necessárias ao pleno funcionamento do CIAC, bem como disciplinar e 
padronizar rotinas de trabalho na área de atendimento, estabelecer mecanismos 
de gestão, avaliação interna e externa, controle e indicadores de desempenho, 
para os diversos órgãos parceiros do CIAC, pretende-se, também, implantar 
impressos (CIs, Ofícios e Folhas de Rotina) padronizados necessários à 
execução dessas rotinas. 
 
Abrangência 
As normas e os procedimentos administrativos contidos neste Manual aplicam-
se a todas as unidades de atendimento pertencentes ao CIAC. 
 
 
1.1 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
 
Considerando o disposto nos Convênios nº 145, 146, 147, 148, 149 de 4 de julho 
de 2008, publicado em 23 de julho de 2008, que atribui à Secretaria Municipal da 
Receita a administração e o gerenciamento do CIAC – Centro Integrado de 
Atendimento ao Cidadão. 
 
Serão implantadas Unidades de Atendimento CIAC, com o objetivo de 
descentralizar serviços, oferecendo o atendimento de órgãos distintos no mesmo 
espaço físico. Portanto a prestação dos diversos serviços públicos, em locais de 
fácil acesso aos cidadãos, será distribuída em pontos estratégicos de 
Florianópolis, cujas consideráveis demandas pelos mesmos serão identificadas, 
o que propiciará aos cidadãos um atendimento de qualidade. 
 
A Secretaria Municipal da Receita, na qualidade de executora do CIAC, fica 
responsável pela implantação, instalação, operação e adequado funcionamento 
das unidades de atendimento respectivas, conforme Cláusula Oitava, § 3º, inciso 
IV do Convênio de Cooperação Técnica e Institucional firmado entre as partes, 
podendo ainda exercer a administração e gestão dos recursos necessários afim 
de atingir os objetivos do Projeto. 
Para cumprir as normas estabelecidas no convênio, caberá à Secretaria 
Municipal da Receita a implementação do disposto no Manual de Normas e 
Procedimentos. 
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2. ESTRUTURA 

A estrutura do CIAC dá suporte a uma formação flexível que incorpora os 
parceiros conveniados, preservando a sua diversidade e influenciando 
positivamente na melhoria da prestação de serviços.  
Esse modelo favorece o gerenciamento dos serviços, a correção das falhas e a 
implantação de melhorias, desde que todos os integrantes estejam 
comprometidos com a qualidade dos resultados.  
 

GERÊNCIA 
CIAC

SECRETARIA 
MUNICIPAL DA 
RECEITA

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE FLORIANÓPOLIS

REPRESENTANTES 
INSTITUCIONAIS DOS 

ÓRGÃOS CONVENIADOS

GESTÃO 
ADMINISTRATIVA 
FINANCEIRA

UNIDADE 
RIO TAVARES

UNIDADE 
CANASVIEIRAS

UNIDADE 
LAGOA DA 
CONCEIÇÃO

UNIDADE 
CONTINENTE
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2.1. Gerência  
 
A Gerência do CIAC é integrante da estrutura da Secretaria Municipal da 
Receita, para atender o estabelecido nos Convênios nº 145, 146, 147, 148, e 
149. O cargo de Gerente é ocupado por colaborador público municipal. 
 
A Gerência é constituída por Gerente e Assistente Administrativo e Financeiro, 
que coordenará os Representantes, sendo 01 (um) de cada órgão conveniado. 
 
Estrutura de Gestão Matricial: 

 
 
Estrutura matricial é uma forma de gestão que altera as relações entre chefes e 
subordinados, exigindo de ambos um conhecimento das normas administrativas 
das unidades e das normas específicas para execução dos serviços. O gerente 
precisa, portanto, de preparo e flexibilidade para lidar com situações diversas, 
além de funcionários aptos a trabalhar em equipe, com foco nos resultados. 
 
Os processos de Gerenciamento, visam apoiar os demais processos da 
organização, por meio da determinação de objetivos, planejamento diário, 
feedback, do desempenho, e alocação de recursos. Exemplos: orçamento anual, 
elaboração do plano de trabalho, análise mensal dos resultados, e outros. 
 
Os procedimentos que compreendem os processos administrativos das 
unidades CIAC são concebidos para atender necessidades circunstanciais. Os 
procedimentos adotados pelos supervisores, não contemplados no manual, 
podem ser acatados pela Gerência e compartilhados com as outras unidades 
por meio de comunicação oral ou escrita, desde que aprovados em ata. 
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Os Atendimentos ficam assim divididos: 
a) presencial; 
b) eletrônico; e 
c) telefônico. 
 
Caso se faça necessário, a Assessoria Jurídico-Tributária do Gabinete do 
Secretário da Receita oferecerá suporte à Gerência do CIAC, assim como as 
atividades de assessoramento em comunicação social serão solicitadas à 
Assessoria de Comunicação do Gabinete. 
 
 
2.1.1 Atribuições e responsabilidades do Gerente 
 
� acompanhar e avaliar as atividades desenvolvidas nas Unidades de 
Atendimento, sempre em consonância com as diretrizes estabelecidas pela 
Secretaria Municipal da Receita em parceria com os órgãos conveniados; 
� estabelecer as modalidades e as formas dos serviços que estarão disponíveis 
à população nas Unidades; 
� planejar, promover, coordenar, acompanhar, avaliar e supervisionar a 
prestação dos serviços; 
� realizar as atividades necessárias à implantação, manutenção e ampliação das 
Unidades; 
� propor metodologias, realizar estudos e pesquisas, assim como novas 
parcerias, objetivando a contínua melhoria na prestação de serviços e da 
qualidade do atendimento; 
� coordenar e avaliar as atividades da Gestão Administrativa e Financeira; 
� formular e desenvolver projetos voltados às áreas de atuação dos órgãos 
parceiros, visando a melhoria da qualidade na prestação dos seus serviços; 
� promover o desenvolvimento de estudos e pesquisas com vistas à 
identificação de áreas adequadas à implantação de novas unidades de 
atendimento ao cidadão; e 
� viabilizar a participação do CIAC em eventos de interesse social. 
 
 
2.1.2 Atribuições e responsabilidades dos Represent antes 
 
� Adotar as providências necessárias para o cumprimento das normas e 
procedimentos constantes no presente manual de normas e procedimentos, 
observando o disposto no Convênio; 
� participar efetivamente das atividades desenvolvidas pela Gerência; e 
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� cumprir os prazos estabelecidos pela Gerência. 
 
2.1.3 Atribuições e responsabilidades da Gestão Fin anceira 
 
� Coordenar, acompanhar e supervisionar as atividades relativas à elaboração 
e execução da programação orçamentária e financeira das Unidades; 
� organizar, elaborar e consolidar as prestações de contas; 
� acompanhar os pagamentos dos compromissos financeiros; 
� conciliar caixa e contas bancárias; 
� proceder ao controle legal e documental das despesas pagas; 
� executar e acompanhar orçamento anual; 
� proceder a análise dos registros contábeis, dos atos e dos fatos da gestão 
orçamentária, financeira e patrimonial; 
� conferir cálculos de atualizações monetárias, reajustes e multas contratuais; 
� manter os registros contábeis e financeiros atualizados; 
� elaborar o cálculo dos Rateios e enviar aos parceiros; 
� receber e autorizar as solicitações de despesas; 
� controlar a inadimplência e providenciar a cobrança de acordo com o que rege 
o Convênio; 
� exercer outras atividades, conforme determinado pela Gerência; e 
� reportar-se diretamente ao Gerente. 
 
2.1.4 Atribuições e responsabilidades da Gestão Adm inistrativa 
 
� Desenvolver e implementar atividades e ações necessárias à adequada 
implantação, operacionalização e funcionamento das Unidades; 
� controlar bens como: equipamentos, mobiliário e outros, considerados 
necessários à implantação e ao adequado funcionamento das Unidades; 
� providenciar serviços de limpeza, segurança, manutenção, copa, e outros; 
� manter atualizada a relação de patrimônio; 
� visitar periodicamente as unidades e elaborar relatórios detalhados com 
posterior envio aos Representantes e Gerência; 
� confeccionar e enviar as atas das Reuniões; 
� desenvolver todas as ações administrativas no que concerne à boa gestão de 
pessoal; 
� organizar e promover ações regulares de formação e aperfeiçoamento 
profissional de todo o pessoal; 
� desenvolver, em conjunto com os Supervisores, a execução das ações que se 
insiram nas Unidades, de acordo com o estabelecido neste manual; 
� manter uma comunicação efetiva entre as Unidades, os Representantes e a 
Gerência; 
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� conferir as relações de materiais enviados às Unidades; 
� controlar as despesas de locação e consumo de luz, água e telefone;  
� consolidar os dados enviados pelos Supervisores tornando-os indicadores de 
desempenho; 
� manter as informações do site atualizadas até o 10º dia útil de cada mês, 
assim como os demais relatórios de competência da Gestão Administrativa; 
� propor e padronizar uma forma eficiente de controle dos serviços de 
expedição, recebimento, distribuição, tramitação e arquivamento de 
documentos; 
� disponibilizar e-mail e realizar contato eletrônico com os cidadãos e equipe; 
� exercer outras atividades, conforme o determinado pela Gerência; e 
� reportar-se diretamente ao Gerente. 
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2.2  Unidades de Atendimento Presencial 
 
 
2.2.1 Atribuições e responsabilidades dos Superviso res 
 
� Monitorar a limpeza e a conservação das dependências da Unidade; 
� cumprir e promover a prática das orientações constantes neste Manual; 
� desenvolver, em conjunto com a Gerência e atendentes das Unidades, 
propostas de melhorias que atendam às necessidades dos cidadãos e membros 
da equipe; 
� manter contato direto com os cidadãos, transmitindo suas expectativas, 
percepções, reclamações e sugestões à Gerência; 
� elaborar previsões  trimestrais, semestrais e anuais de materiais de consumo; 
� atualizar e enviar à Gerência relatórios, até o 5º dia útil de cada mês; 
� comunicar-se obrigatoriamente via e-mail, para registro das informações; 
� manter controle sobre as correspondências recebidas e expedidas; 
� reportar-se única e diretamente à Gerência; 
� receber, conferir, controlar e responsabilizar-se pelos materiais; 
� desenvolver atividades conforme deliberações dos Representantes e 
Gerência; e 
� controlar o material de consumo diário e requisitar, mensalmente, à Gestão 
Administrativa e Financeira a reposição. 
 
 
2.2.2 Atribuições e responsabilidades dos Orientado res 
 
� Ter conhecimento e manter-se atualizado sobre os serviços disponíveis nas 
Unidades; 
� buscar informações solicitadas sejam estas de utilidade pública, mesmo que 
não pertencentes aos órgãos parceiros; e 
� demais atividades pertinentes à Recepção. 
 
 
2.2.3 Atribuições e responsabilidades dos Atendente s  
 
� Ter conhecimento e manter-se atualizado sobre os serviços disponíveis nas 
Unidades pertinentes ao seu Órgão; 
� buscar informações solicitadas pelos cidadãos, quando estas forem de 
utilidade pública e pertencentes ao seu Órgão; e 
� demais atividades pertinentes ao atendimento. 
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2.2.4 Atribuições e responsabilidades das Zeladoria s 
 
Atividades diárias: 
� retirar papéis e detritos em geral dos cestos existentes na área de trabalho; 
� remover o pó das mesas, telefones, armários, prateleiras, peitoris, caixilhos 
das janelas, bem como dos demais móveis existentes, inclusive aparelhos 
elétricos, extintores de incêndio, etc; 
� fazer café quantas vezes seja necessário para o consumo da Unidade; 
� limpar adequadamente cinzeiros situados nas áreas de uso comum; 
� limpar/lavar, azulejos, espelhos, bacias, assentos, pias e pisos dos sanitários 
com produtos desinfetantes; 
� varrer pisos removendo os detritos acondicionando-os apropriadamente e 
retirando-os para local indicado; 
� remover manchas e lustrar áreas enceradas; 
� passar pano úmido e polir os pisos de paviflex: mármore, cerâmica, 
marmorite, plurigoma e similares; 
� limpar elevadores com produto adequado; 
� limpar e remover o pó de capachos e tapetes; e 
� executar outros serviços correlatos de freqüência diária. 
 
Atividades semanais: 
� limpar atrás dos móveis, armários e arquivos; 
� limpar divisórias, portas, corrimãos, barras e batentes com produto adequado; 
� limpar bebedouros; 
� limpar área externa; 
� encerar/lustrar todos os mobiliários envernizados e batentes; 
� limpar as forrações de couro e plástico em assentos e poltronas com produto 

adequado; 
� limpar todos os metais: torneiras, válvulas, registros, sifões, fechaduras etc, 

com produto adequado; 
� limpar telefones com produto adequado; 
� encerar/lustrar os pisos de madeira, paviflex, plurigoma e similares; 
� retirar o pó e resíduos dos quadros em geral; 
� manter atualizado controle de materiais, junto ao Supervisor; e 
� executar demais serviços considerados necessários de freqüência semanal. 
 
Atividades mensais: 
� limpar/remover manchas de forros, paredes e rodapés; 
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� remover o pó de cortinas e persianas com equipamentos e acessórios 
adequados; e 

� executar demais serviços considerados necessários de freqüência mensal. 
 
Atividades bimestrais: 
� limpar todas as luminárias por dentro e por fora; e 
� limpar todos os vidros externos, face interna e face externa. 
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3. NORMAS E PROCEDIMENTOS 
 
 
3.1 Do Horário de Funcionamento 
 
� As Unidades funcionarão, nos dias úteis, das 10h às 16h. Horários 
diferenciados deverão ser aprovados pela Gerência; e 
� o Supervisor será responsável pela abertura e pelo fechamento das Unidades, 
observados os horários estabelecidos. 
 
 
3.2 Das Instalações - Aparelhos e Equipamentos 
 
� Os aparelhos e equipamentos de uso comum somente poderão ser instalados 
ou remanejados por pessoas devidamente habilitadas e com prévio 
consentimento da Gerência. 
 
 
3.3 Da Limpeza e Conservação 
 
� A execução de serviços extraordinários de limpeza e conservação, tais como 
dedetização, mudanças, etc. deverão ser comunicadas à Gerência com 
antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, e realizada fora do horário 
de expediente da Unidade; 
� os serviços de limpeza e conservação serão programados de modo a não 
interferirem no bom andamento das atividades; e 
� é dever de todo funcionário zelar pela conservação das instalações em geral e 
pela limpeza de todas as dependências, levando ao conhecimento do 
Supervisor qualquer irregularidade constatada. 
 
 
3.4 Da Utilização das Instalações da Copa 
 
� A copa instalada na Unidade deverá estar disponível aos funcionários durante 
o horário de expediente; 
� os equipamentos e materiais utilizados na copa tais como geladeiras, fogões, 
fornos, cafeteiras, entre outros, deverão atender única e exclusivamente às 
necessidades da Unidade; 
� o Supervisor promoverá os meios de atender à copa, mantendo: 
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a) o abastecimento, o controle e a fiscalização do consumo de gêneros; e 
b) o controle, a manutenção e a conservação dos equipamentos e materiais 
utilizados. 
 

� Somente é permitido o aquecimento de pratos prontos. 
 
 
3.5 Das Disposições Gerais 
 
� Os malotes e as correspondências de qualquer espécie, para a Gerência ou 
da Gerência para as Unidades deverão ser entregues, preferencialmente, ao 
veículo da entidade gestora nas 2ª, 4ª e 6ª feiras, dias de malote; 
� é vedada a colocação de móveis ou de quaisquer objetos que obstruam as 
áreas de circulação e partes comuns da Unidade; 
� não é permitido aos funcionários procederem a leituras, fazer trabalhos 
manuais ou qualquer outra atividade que desvie sua atenção, quando da 
existência de atendimento, estando o infrator sujeito às medidas disciplinares 
cabíveis;  
� a utilização de pátios externos para estacionamentos será disciplinada pelo 
Supervisor, que deverá atender única e exclusivamente às necessidades da 
Unidade, sendo o acesso liberado somente durante o horário de expediente da 
Unidade; 
� o Supervisor, com no mínimo 30 dias de antecedência, deverá  comunicar, por 
escrito, à gerência do CIAC, o período em que pretende gozar suas férias no 
seu órgão de origem, para que se possa solicitar substituição, não tendo direito 
à gratificação nesse período; 
� o funcionário indicado para substituir o Supervisor em seu período de gozo de 
férias, caso não acumule gratificações, terá direito à gratificação pelo efetivo 
exercício da função; e  
� os pagamentos dos valores de gratificação poderão ser fracionados quando o 
período de férias for inferior a 30 dias. 
 
 
3.6 Do Atendimento 
 
 
3.6.1 Procedimentos do Orientador: 
 
� Identificar o serviço que o cidadão deseja solicitar; 
� Fornecer a senha de atendimento ao cidadão; e 
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� Encaminhar o cidadão ao atendimento ou à sala de espera, na hipótese de 
haver outra(s) pessoa(s) aguardando ser atendidas. 
 
 
3.6.2 Procedimentos do Atendente 
 
� Solicitar ao cidadão a senha de atendimento, consultando-o acerca do tipo de 
serviço que ele deseja; 
� informar ao cidadão sobre as fases necessárias para a execução do serviço; 
� finalizar o serviço que o cidadão necessita, observando-se a seqüência de 
ações estabelecidas para a sua execução;  e 
� informar ao cidadão a forma de retorno referente ao serviço que ele está 
solicitando. 
 
 
3.6.3 Observações Gerais para o Atendimento 
 
Todos os funcionários deverão ter, ao atender aos cidadãos: 
� Cordialidade; 
� Boa vontade; 
� Clareza; 
� Agilidade; 
� Segurança; 
� Conhecimento; e 
� Eficiência. 
 
 
3.7 Da Disciplina de Trabalho 

 
� Usar uniforme completo é obrigatório para todos os colaboradores, desde o 

momento da assinatura ou digitalização do ponto até o término do horário de 
trabalho, conforme consta no item “Do Uso de Uniformes e Crachás – 
Funcionários CIAC ”; 

� Organizar o ambiente de trabalho, verificar se o material de expediente 
necessário para a jornada de serviço, bem como as condições dos 
equipamentos elétricos ou eletrônicos utilizados, está adequado; 

� Comunicar ao setor responsável possíveis problemas ou dificuldades 
detectadas na verificação preliminar; 

� Colocar-se à disposição para oferecer o pronto atendimento ao cidadão. 
 

 No final de cada período de trabalho os colaborador es deverão: 
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� Desligar os microcomputadores, bem como os demais equipamentos 
utilizados em sua rotina de trabalho. Este procedimento será realizado 
somente após o término do atendimento; 

� comunicar ao Supervisor de Atendimento possíveis problemas ou dificuldades 
detectadas; 

� guardar todo o material de expediente e manter o local de trabalho organizado 
e pronto para ser utilizado no próximo horário. 

 
 No ambiente de trabalho não será permitido:  

� Utilizar qualquer tipo de equipamento eletrônico, celular, áudio, jogos e vídeo, 
que não seja necessário ao desempenho de suas atividades; 

� acessar e-mails pessoais e sites que não sejam de uso em serviço; 
� retirar equipamentos, materiais de trabalho, documentos e demais pertences 

não autorizado pelo responsável do Setor; 
� exercer outras atividades não compatíveis com o serviço; 
� durante o horário de atendimento ao cidadão, os objetos de uso pessoal da 

equipe, tais como: bolsa, livro, revista, telefone celular e outros que não sejam 
de uso exclusivo do trabalho, deverão permanecer guardados nas gavetas ou 
armários, não sendo permitido o seu manuseio durante a jornada de trabalho. 

Demais orientações: 
� As refeições deverão ser realizadas na copa; 
� cada componente da equipe de atendimento terá direito a um intervalo de 15 

(quinze) minutos (Decreto-Lei 5452, Art. 71, § 1º do Código Civil), a cada 
jornada de trabalho, conforme escala estabelecida pela Supervisão, para a 
realização de lanches ou qualquer outra atividade não relacionada ao 
desempenho de suas funções na Unidade; 

� na eventualidade de ocorrer a falta de um membro da equipe de atendimento 
caberá aos Supervisores a responsabilidade de tomar as providências 
necessárias para a substituição, de maneira que a prestação dos serviços ao 
cidadão não seja prejudicada; 

� não será permitido aos funcionários, durante sua permanência nos locais de 
trabalho: 
a. saídas eventuais para tratar de assuntos particulares (sem comunicação 

e/ou autorização da gerência);  
b. exercer outras atividades não compatíveis com o serviço; e 
c. utilizar a estrutura (equipamentos e bens) para fins de interesse próprio 

como, por exemplo, realizar ligações particulares e impressões, exceto com 
autorização do Supervisor. 

� não será permitida a permanência de terceiros nas dependências internas, 
bem como o uso, por esses, de equipamentos ou telefones das Unidades; 
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� não será permitido qualquer tipo de transação comercial nas dependências 
das Unidades; e 

� para trabalhar no atendimento ao cidadão, o colaborador deverá ter 
disponibilidade de horário compatível com o turno de trabalho para o qual for 
designado, ficando vedado o estabelecimento de jornadas diferenciadas para 
atendimento de interesses pessoais. 

 
3.8 Do Uso de Uniformes e Crachás – Funcionários CI AC 
 
� O uso do uniforme completo será obrigatório para todos os colaboradores, 

desde o momento da assinatura ou digitalização do ponto até o término do 
horário de trabalho, sendo: 

 

Uniforme masculino Uniforme Feminino Uniforme 
Zeladoria 

o Calça social na cor chumbo; 
o Blazer na cor chumbo; 
o Camisa na cor cinza claro;  
o Gravata; 
o Sapato preto; 
o Crachá na cor prata. 

o Calça ou saia no comprimento 
de 03 (três) dedos acima do 
joelho, na cor chumbo; 

o Blazer na cor chumbo; 
o Blusa na cor cinza claro; 
o Lenço;  
o Sapato na cor cinza ou preta; 
o Crachá na cor prata. 

o Calça na cor 
cinza claro; 

o Blusa na cor 
branca; 

o Sapato preto. 
 

Complementos 
� Somente será permitido o 

uso de meias na cor da calça 
ou preta; 

� a barba e o cabelo deverão 
estar sempre alinhados. 

� Para o uso de saia, somente 
será permitido o uso de meia 
fina na cor da pele, fumê ou na 
cor da saia. 

 

 

 
� O crachá deverá ser afixado sempre ao lado superior esquerdo da camisa; 
� caso o colaborador esteja usando o blazer, o crachá deverá ser colocado na 

gola esquerda; 
� o uso do lenço e gravata é obrigatório, para os atendentes e supervisores, 

sendo adotadas as seguintes cores:  
a. azul – Atendente; 
b. cinza – Supervisor; e 
c. bordô – Retaguarda.  

� Uniforme do Supervisor: Usará o mesmo modelo do atendente, diferenciado 
somente pelas cores dos lenços/gravatas; 

� a equipe deverá apresentar-se ao trabalho trajando uniformes completos, 
limpos e passados. 
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Acessórios  

Nenhum acessório deverá sobressair ao uniforme. 

 

Acessórios Masculinos  

� Será de responsabilidade do colaborador a aquisição de meias, sapato 
social ou sapatênis - na cor preta sugerida, não sendo permitido utilizá-los na 
cor branca ou colorido. 

Acessórios Femininos   

� Será de responsabilidade da colaboradora a aquisição do sapato ou sandália 
social nas cores sugeridas (preto/cinza). Detalhes discretos como fivela, 
botão, strass poderão ser utilizados, desde que não descaracterizem o 
uniforme; 

� sugere-se o uso de maquiagem discreta; 

� o cabelo comprido não precisa ser preso, desde que não esconda o rosto e o 
crachá. Caso esteja preso o acessório deverá ser em cor discreta. 

 

Extravio do crachá  

O colaborador que tiver seu crachá de identificação danificado ou extraviado 
deverá solicitar à Gerência a confecção de um novo. 

 

Ajustes nos Uniformes 

Não será permitido ajuste no uniforme sem autorização da Gerência. A etiqueta 
de numeração não deve ser retirada. 

 

Dos novos colaboradores 

Os colaboradores que aguardam a confecção do uniforme deverão se 
apresentar-se no local de trabalho com roupas compatíveis com o ambiente. 

 

Advertência 

O colaborador que apresentar-se no local de trabalho com vestuário fora das 
normas aqui estabelecidas, estará sujeito à advertência, conforme consta na 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) ou Estatuto dos Colaboradores. 
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Disposições Finais 
 
Os casos omissos, dúvidas ou outros esclarecimentos serão resolvidos pela 
Gerência. 
 
 
 
 
Elaborado em 31 de julho de 2008. 
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