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Criação da Coordenadoria de Resiliência a Desastres 
 
Decreto nº 19.770 de 30 de janeiro de 2018 - Diário Oficial 31-01-2018 

O Prefeito do Município de Campinas, no uso de suas atribuições legais e, 
 
CONSIDERANDO o disposto no art. 84, VI, “a” da Constituição Federal; 
 
CONSIDERANDO o disposto no art. 75, VIII e XV da Lei Orgânica do Município de 
Campinas; 
 
CONSIDERANDO o disposto no art. 23 da Lei nº 10.248, de 15 de setembro de 1999;  
 
CONSIDERANDO a necessidade de adequação à Lei nº 12.608, de 10 de abril de 2012, 
que institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil e dispõe sobre o Sistema 
Nacional de Proteção e Defesa Civil; e  
 
CONSIDERANDO as recomendações da terceira Conferência Mundial da Organização 
das Nações Unidas sobre a Redução do Risco de Desastres denominado Marco de 
Sendai, que estabeleceu metas a serem cumpridas de 2015-2030, 
 
DECRETA: 
 
Art. 1º A Coordenadoria Setorial de Gerenciamento de Desastres, do Departamento de 
Defesa Civil, prevista nos arts. 36 e 37 da Lei nº 13.282, de 4 de abril de 2008, passa a 
ser denominada Coordenadoria Setorial de Resiliência a Desastres. 
 
Art. 2º Compete à Coordenadoria Setorial de Resiliência a Desastres coordenar, 
agregar e implementar as atividades administrativas e/ou técnicas inerentes aos 
campos estabelecidos pelo Marco de Sendai e ações de Proteção e Defesa Civil e 
Resiliência a desastres específicos das atribuições do Departamento de Defesa Civil, 
promovendo a integração das atividades desenvolvidas por seus setores. 
 



Art. 3º O Setor de Administração, previsto nos arts. 41 e 42 da Lei nº 13.282, de 4 de 
abril de 2008, passa a ser denominado Setor de Monitoramento e Alerta. 
 
Art. 4º Compete ao Setor de Monitoramento e Alerta: 
I - dirigir os trabalhos e atividades administrativas e/ou técnicas inerentes às ações de 
atendimento telefônico 199; 
II - monitorar, acionar e emitir alertas diversos referentes às ações de Proteção e 
Defesa Civil dentro do campo de atribuição do Departamento de Defesa Civil. 
 
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 6º Ficam revogadas as disposições em contrário. 
 

Campinas, 30 de janeiro de 2018 
JONAS DONIZETTE 
Prefeito Municipal 

 
FONTE:http://www.campinas.sp.gov.br/uploads/pdf/978283281.pdf 

 

 

Poderes do governo local para a redução do risco de 
desastres 
Um estudo sobre autoridade local e capacidade de resiliência 

Em muitos casos, os governos locais não dispõem de capacidades financeiras e / ou 
técnicas para realizar ações de redução de risco de desastres e de resiliência e a 
autoridade investida pode ser limitada de acordo com as leis e a configuração 
institucional existentes. Como o papel importante dos governos locais na redução do 
risco de desastres é reconhecido, é oportuno e importante considerar seriamente seus 
poderes (autoridades e capacidades) e responsabilidades para enfrentar os problemas 
dessa nova era urbana. 

Um estudo de linha de base, para identificar o tipo de autoridades e capacidades que 
os governos locais possuem para realizar ações para RRC e tornar as cidades 
resistentes, foi feito pelo Escritório das Nações Unidas para Redução de Riscos de 
Desastres (UNISDR) em parceria com o Centro de Redução de Riscos de Desastres 
Urbanos e Resiliência (CUDRR + R). Este relatório é a primeira tentativa de 
desenvolver alguma forma de benchmarks em relação a Ten Essentials promovido pela 
campanha Making Cities Resilient. Baseia-se em uma pesquisa de inventário dos 
parceiros colaboradores e das cidades da Campanha em todo o mundo. Ele permite 
que os profissionais de RRD, tanto nos países em desenvolvimento como nos países 



industrializados, compreendam a situação atual e comparem o quanto suas províncias, 
distritos, cidades, municípios, 

http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/assets/documents/guidelines/LG%20Power

s%20for%20DRR_2017_Final_20170531.pdf 

 

O mapa nacional de inundações fornece cenários de 
inundações nas mudanças climáticas futuras 

 

A rede de gás Wales & West Utilities colabora com a Landmark e Ambiental para 

utilizar os dados para os requisitos de relatórios de adaptação às mudanças climáticas. 

  

Entregue através de um novo serviço de Relatório de Adaptação à Mudança Climática, 

fornece aos gestores de ativos, proprietários de infra-estrutura, proprietários de 

terras, seus conselheiros e organizações relatadoras com a capacidade de entender os 

futuros riscos de inundação sobre ativos e infra-estrutura existentes e criar um plano 

para se adaptar de forma gradual, maneira responsável e apropriada, eliminando a 

necessidade de criar estimativas manuais. 

 A iniciativa Wales & West Utilities desenvolveu um projeto de inovação colaborativa 

com o Landmark e Ambiental. A Wales & West Utilities é a primeira utilidade no Reino 

Unido a utilizar os dados como parte de seus requisitos de avaliação de riscos, 

relatórios e investimentos do Reino Unido sobre adaptação às mudanças climáticas, de 

acordo com as diretrizes de relatórios de adaptação às mudanças climáticas do 

governo . O conjunto de dados incorpora o último fluxo do rio, a precipitação, o 

aumento do nível do mar e as previsões sobre mudanças climáticas disponíveis, e 

permite a criação de novas camadas inovadoras e inovadoras, fornecendo informações 



sobre os riscos de inundação e os impactos resultantes sobre propriedade, bancos de 

rio, redes de transporte e pontes. 

 Ao usar o serviço, a Wales & West Utilities pode avaliar como o risco de inundação e a 

erosão dos rios devem variar a nível local e regional em diferentes períodos de tempo 

e em diferentes cenários de emissões - e o impacto que poderia ter na rede de gás 

onde os tubos podem ser expostos pelo rio cama e erosão bancária. Isso permitirá que 

a empresa que atende 7,5 milhões de pessoas no País de Gales e no sudoeste da 

Inglaterra, para investir para proteger a rede mais cedo e a um custo menor. 

 O programa para desenvolver essas camadas de mapeamento começou durante a 

resposta da Wales & West Utilities à primeira rodada de relatórios da Adaptação de 

Mudanças Climáticas da Defra em 2011. Uma área de avaliação foi explorada no meio 

do País de Gales, com os resultados, a usabilidade e a aprendizagem cruzada 

compartilhada com o Defra , BEIS, HM Treasury, UK Committee on Climate Change, 

Environment Agency, UK Infrastructure Operators Adaptation Forum e outros. 

 Oliver Lancaster, gerente de projeto do Future of Energy para Wales & West Utilities 

disse: "Ser capaz de analisar futuros cenários de inundações é extremamente benéfico 

para nós, para que possamos determinar o impacto das mudanças climáticas em nossa 

rede de gás e os serviços que entregamos aos nossos clientes .    

 "Nossos clientes dependem da nossa rede para fornecer gás para aquecer casas e 

empresas de energia em todo País de Gales e no sudoeste de Inglaterra, por isso é 

essencial que estejamos preparados para o impacto das mudanças climáticas. O 

primeiro mapa nacional de inundações, que trabalhamos com a Landmark Information 

e Ambiental para criar, nos ajuda a fazer isso e estamos muito satisfeitos em ser a 

primeira empresa de serviços públicos a aplicar o modelo ao nosso negócio 

 "Para nós, isso também significa que podemos oferecer respostas melhoradas a Defra 

sobre o impacto que as mudanças climáticas podem ter em nossa organização e como 

nós pretendemos evitar respostas reativas ineficazes ao impacto das mudanças 

climáticas em nossa rede que vêm com custos mais elevados ao longo da curto, médio 

e longo prazo. 

 Tom Telford, Landmark Information disse: "Os cenários climáticos do UKCP09 

modelados pelo Met Office indicam que a Grã-Bretanha provavelmente experimentará 

uma maior freqüência e intensidade de chuva no futuro. Como conseqüência, prevê-se 

que os riscos de inundação geralmente aumentam ao longo do tempo, através de 

eventos mais graves que ocorrem em maior freqüência, agravados pelo aumento do 

nível do mar. 

  

"O processo de modelagem criou um novo tipo de mapa de inundações que revela 

informações sobre futuros riscos de inundação. Criado em parceria com o Wales & 

West Utilities e especialistas em modelagem de inundações Ambiental, o novo mapa 



de inundações e serviço de relatórios de adaptação já recebeu respostas positivas da 

indústria ". 

 Adiciona Dr. Justin Butler, CEO da Ambiental: "O potencial de planejamento 

melhorado, mitigação de riscos e adaptação como resultado deste lançamento é 

considerável. Hoje, os riscos resultantes do clima desempenham uma parte 

fundamental de muitas empresas, particularmente para empresas de serviços públicos 

que enfrentam risco de fornecimento e transporte de secas e inundações. No entanto, 

em um clima em mudança, os sistemas e práticas existentes podem não ser adequados 

e é importante tomar medidas usando a inteligência que pode ser confiada para tomar 

decisões informadas ". 

FONTE:https://www.landmark.co.uk/news-archive/national-flood-map-provides-

future-climate-change-flood-scenarios 

 

Apoiar a absorção de resiliência de baixo custo para 

propriedades em risco de inundações 

Este projeto visa identificar barreiras e propor soluções para promover medidas de 
baixo custo que tornem as propriedades ao risco de inundações mais resistentes aos 
danos causados pelas águas das inundações no Reino Unido. Os objetivos 
estabelecidos para o projeto foram: 

• Fornecer provas de um pacote de medidas que tornem as propriedades mais 
resistentes ao dano, através da identificação das provas, da recolha de 
melhores práticas e da geração de estudos de caso de medidas reparáveis de 
enchentes. 

• Gerar compreensão do comportamento das famílias e da rede de apoio à 
propriedade (PSN) e sua interação, através da análise das percepções de uma 
ampla gama de profissionais da propriedade, especialistas em gerenciamento 
de danos, redes de apoio, chefias familiares e pequenas empresas e suas 
interações. 

• Conceba práticas inovadoras (em comparação com as que são comumente 
usadas) para explorar oportunidades de aumentar a conscientização e tomar 
medidas, explorando caminhos para a aceitação e as teorias da mudança. 

• Demonstrar essas inovações (projetadas com a colaboração de uma ampla 
gama de profissionais da propriedade, especialistas em inundações e famílias e 
empresas selecionadas) em uma comunidade, para avaliar seu potencial. 



• Resumir as lições aprendidas com a demonstração e avaliação dos resultados 
da fase de avaliação da comunidade e derivar propostas para abordar lacunas 
ou novas necessidades identificadas através do projeto. 

FONTE:https://www.preventionweb.net/publications/view/56046 

  

 

Fundo da ONU anuncia investimento de US$ 20 mi no 
semiárido do Piauí até 2021 

O Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (FIDA) confirmou nesta semana 
(28/01) que seguirá investindo na produção familiar em zonas rurais do semiárido 
piauiense. Organismo das Nações Unidas anunciou que deverá liberar 20 milhões de 
dólares para comunidades agrícolas até 2021. Outros 20 milhões serão 
disponibilizados pelo governo do estado que, em parceria com a agência da ONU, 
implementa atualmente o Projeto Viva o Semiárido, iniciativa para fortalecer a 
produção local. 

Também nesta semana, no âmbito da iniciativa com o FIDA, o Piauí aprovou a 
liberação de 7 milhões de reais para 23 municípios do semiárido. Verba será utilizada 
na implementação de planos de negócios de mais de mil famílias de agricultores 
familiares. 

Em cerimônia que formalizou o repasse de recursos, o representante do FIDA para 
América Latina e Caribe, Paolo Silveri, afirmou que o montante permitirá aos 
produtores melhorar suas capacidades de gestão e ter acesso a mercados. 

A verba está dividida entre 30 planos de investimentos, voltados para os setores da 
cajucultura, ovinocaprinocultura, mandiocultura, apicultura, fruticultura irrigada, 
avicultura, piscicultura, artesanato, suinocultura e beneficiamento de frutas. 

“São os últimos (planos), uma vez que o projeto já está quase completamente 
executado um ou dois anos antes de finalizar. Este é um dos motivos da liberação do 
aditivo de 40 milhões de dólares, sendo metade por parte do FIDA e outra do governo 
do estado”, explicou Silveri. 

Também presente, o secretário de Desenvolvimento Rural do Piauí, Francisco Limma, 
acrescentou que “outro ponto a ser destacado é o crescimento da participação de 
mulheres, jovens e quilombolas nos planos”. Algumas estratégias de negócios 
atendem exclusivamente a esses públicos. 



Segundo a pasta estadual, no total, 150 termos de cooperação já foram assinados, 
beneficiando 6 mil famílias com investimentos de 25 milhões de reais. 

Durante o evento, foi realizada ainda uma capacitação para os dirigentes das 
associações e cooperativas contempladas com os novos planos de investimentos. 
Formação abordou desafios de gerenciamento, prestação de contas e contratação de 
serviços. 

Marineide Francisca do Nascimento Bispo, da comunidade quilombola Caraíbas, no 
município de Isaías Coelho, elogiou a qualificação. “Através destas palestras, 
adquirimos conhecimentos, principalmente na área de gestão, que serão levados às 
comunidades.” 

A associação que representa a comunidade de Marineide possui 45 sócios, sendo 35 
mulheres e dez jovens. Eles serão beneficiados com um investimento de quase 340 mil 
reais para fomentar a apicultura. 

FONTE:https://nacoesunidas.org/fundo-da-onu-anuncia-investimento-de-us-20-mi-no-semiarido-do-piaui-ate-

2021/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+ONUBr+%28ONU+Brasil%29 

 

 

 

ONU Meio Ambiente lista seis questões ambientais para 
ficar de olho em 2018 

1. Recifes de coral 

Com três quartos dos recifes de corais do mundo já sob risco — devido a ameaças que 
vão desde espécies invasivas à acidificação do oceano e poluição por protetores 
solares — a hora da ação é agora. A Iniciativa Internacional para os Recifes de Coral 
escolheu 2018 como o Ano Internacional dos Recifes de Coral. As ações já começaram 
em Fiji, com o anúncio governamental de importantes locais de preservação. A ONU 
Meio Ambiente já começou uma análise detalhada da situação dos recifes de coral no 
Pacífico. Aguarde mais notícias e ações sobre o tema durante o ano. 

2. Poluição por plástico 

Com base no impulso gerado pela Assembleia Ambiental da ONU do ano passado, um 
grande foco será dado este ano no sentido de combater a poluição por plástico — 
eliminando as sacolas descartáveis, banindo os microbeads (micropartículas de 
plásticos) nos cosméticos e promovendo o uso de alternativas sustentáveis. A 
expectativa é de que haja mais notícias e importantes anúncios sobre este tema, 



incluindo de companhias multinacionais, em 2018. 

3. Deixar o mundo dos esportes mais verde 

Com as Olimpíadas de Inverno em Pyeongchang, na Coreia do Sul, no mês que vem, a 
Copa do Mundo da Rússia, em junho e julho, e os Jogos Olímpicos de Verão da 
Juventude, em Buenos Aires, em outubro, 2018 será um ano esportivo. Fique atento 
aos anúncios de novos compromissos de sustentabilidade de importantes 
organizações esportivas. Com bilhões de fãs de esporte no mundo todo, o impacto 
potencial é enorme. 

4. Meio ambiente e migração 

Em dezembro, a comunidade internacional irá se reunir nos Marrocos para tentar 
fechar um novo pacto para migrantes e refugiados. As mudanças climáticas e a 
degradação ambiental já foram oficialmente reconhecidas como impulsionadores da 
migração — um fato que, corroborado pelos desastres relacionados ao clima, 
continuam a gerar manchetes na imprensa. 

5. Cidades e mudanças climáticas 

Um importante tema de 2018 será como as cidades do mundo podem liderar a 
redução da emissão de gases do efeito estufa e desenvolver formas inovadoras de se 
adaptar às mudanças climáticas. Momentos importantes nessa frente será a 
Conferência de Cidades Resilientes que ocorre em abril em Bonn, na Alemanha, e a 
Cúpula de Ação Global para o Clima, que será realizada em setembro em São 
Francisco, nos Estados Unidos. 

6. Grandes gatos 

No último século, o mundo perdeu 95% de sua população de tigres. Em apenas 20 
anos, a população de leões na África caiu mais de 40%. Leopardos da neve, onças e 
espécies similares também estão em perigo devido à perda de seus habitats, à caça e 
outros tipos de ameaças. Em 2018, a expectativa é de que haja novas iniciativas para 
proteger os “grandes gatos” do mundo. 

FONTE:https://nacoesunidas.org/onu-meio-ambiente-lista-seis-questoes-ambientais-para-ficar-de-olho-em-

2018/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+ONUBr+%28ONU+Brasil%29 

 

 

 

 

 



EVENTOS 

 

 

ONU Meio Ambiente e Sebrae lançam prêmio para 
soluções ecoinovadoras em gestão de águas 

De toda a água do planeta, apenas 2,5% correspondem à água doce e uma parte ainda 
menor é limpa, segura e potável. Ciente de que a escassez hídrica — em termos de 
quantidade e qualidade — é um dos maiores desafios globais, a ONU Meio Ambiente e 
o Sebrae estabeleceram parceria para unir a força da ecoinovação e do 
empreendedorismo e encontrar possíveis soluções para os desafios de gestão da água. 
Juntos, e com o apoio do Green Nation, lançam nesta semana um edital para 
selecionar as melhores ideias e startups para o ‘Camp de Ecoinovação: Desafio Água’, 



que será realizado em Brasília, de 19 a 21 de março, durante o 8º Fórum Mundial da 
Água. 

Serão selecionadas as propostas com soluções mais criativas e sustentáveis para os 
problemas da água nas áreas de indústria, cidades e agricultura. Poderão participar do 
desafio as startups em estágio de operação ou tração e os empreendedores com ideias 
inovadoras que ainda não tenham sido comercialmente exploradas. As inscrições são 
gratuitas e devem ser feitas até o dia 18 de fevereiro pelo 
site http://sebrae.com.br/desafioagua. O processo seletivo vai eleger até dez ideias e 
até dez startups com projetos para o setor público e privado. 

Na área de cidades, buscam-se alternativas à energia hidrelétrica, despoluição dos rios 
e mares e soluções em saneamento básico, entre outras. Já na indústria, que responde 
por 22% do consumo total da água no mundo, os desafios incluem a descontaminação 
da água, o consumo consciente e os processos de reúso. Por fim, na agricultura, que 
utiliza mais de 70% dos recursos hídricos globais, procuram-se alternativas à irrigação, 
às fontes de abastecimento, entre outras. 

Durante o Camp de Ecoinovação, uma ideia e uma startup serão eleitas vencedoras, 
que serão premiadas com gadgets, mentorias exclusivas com especialistas e 
investidores e credenciais para participação em eventos de representatividade do 
segmento de startup. Todos os participantes do Camp se beneficiarão de mentorias 
gratuitas durante a competição, além da expansão da sua rede de contatos e da 
divulgação de seus projetos para um público especializado. 

Para o Sebrae, é importante apresentar oportunidade para unir os pequenos negócios 
e ideias que gerem impacto social. “Devemos ter clareza também quanto à 
importância de investir em inovação de maneira sustentável, preservando o meio 
ambiente, e o ambiente digital favorece a sustentabilidade”, destaca a diretora técnica 
da instituição, Heloisa Menezes. 

O diretor de Administração e Finanças do Sebrae, Vinicius Lages, explica que esse tipo 
de competição é fundamental para as micro e pequenas empresas. “Para os pequenos 
negócios, a transformação digital significa muito e aliar esta realidade a ideias 
inovadoras para o meio ambiente aumenta a capacidade dessas empresas no cenário 
econômico”, explica. 

Regina Cavini, oficial sênior da ONU Meio Ambiente, destaca que o grande diferencial 
do Camp de Ecoinovação em relação aos demais eventos do setor é o viés da 
sustentabilidade, que deve ser incorporada em todas as operações do modelo de 
negócio: “Precisamos utilizar os recursos, como a água, de maneira mais eficiente e 
evitar ou reduzir os impactos negativos para o meio ambiente. Isso só é possível com 
ideias que pensem fora da caixa e ofereçam soluções realmente ecoinovadoras para 
produtos e processos, ao mesmo tempo que contribuem para o melhor desempenho 
das empresas e sua competitividade”. 

O Camp será realizado no Espaço Green Nation, na Vila Cidadã, durante o Fórum 
Mundial da Água. Para o diretor do Green Nation, Marcos Didonet, a iniciativa tem 



papel fundamental na construção de um novo cenário de soluções com potencial de 
impactar milhares de pessoas, negócios e o planeta. “As ideias inovadoras que irão 
revolucionar a humanidade estão sendo pensadas, consolidadas e executadas por 
diversas pessoas de múltiplas experiências e conhecimentos. Realizar o Camp é 
potencializar essas possibilidades de transição, promovendo a colaboração, o 
compartilhamento e a cocriação”, afirma. 

O Fórum Mundial da Água será sediado pela primeira vez no Hemisfério Sul, 
estimulando o diálogo e a mobilização de diversos atores em torno do desafio global 
da água. A expectativa é de que se reunirão em Brasília cerca de 40 mil representantes 
de 170 países. 

Para mais informações,  
Camp de Ecoinovação: Desafio Água 
Quando: 19 a 21 de março de 2018 
Onde: Espaço Green Nation, na Vila Cidadã, no Estádio Nacional de Brasília Mané 
Garrincha (SRPN, Asa Norte, Brasília, DF) 
Quanto: A inscrição é gratuita. Todos os custos relacionados ao deslocamento, 
hospedagem, alimentação e de qualquer outra natureza serão de responsabilidade dos 
participantes. 

Cronograma: 
Período de inscrição: 30/01 a 18/02/2018 
Análise e seleção: 19 a 21/02/2018 
Divulgação do resultado: 22/02/2018 
Realização: 19 a 21/03/2018 
Mais informações: http://sebrae.com.br/desafioagua 

Sobre a ONU Meio Ambiente 
A ONU Meio Ambiente é a principal voz global em temas ambientais. Ela promove 
liderança e encoraja parcerias para cuidar do meio ambiente, inspirando, informando e 
capacitando nações e pessoas a melhorarem a sua qualidade de vida sem 
comprometer a das futuras gerações. A ONU Meio Ambiente trabalha com governos, 
com o setor privado, com a sociedade civil e com outras instituições das Nações Unidas 
e organizações internacionais pelo mundo. www.unep.org/americalatinacaribe/br 

Para imprensa, contatar: ONU Meio Ambiente, comunicacao@pnuma.org 

FONTE:http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/noticias/camp-de-ecoinovacao-desafio-

agua,9813175e4be11610VgnVCM1000004c00210aRCRD 

 



 

 

 

Portal Emergência On Line 

http://www.emergenciaonline.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMAÇÕES 

        PROMOTOR BRASIL 

          http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/Home/viewalladvocates#page-3 

          CAMPINAS RESILIENTE -  OBSERVATÓRIO 

          https://resiliente.campinas.sp.gov.br/observatorio 

          INFORMATIVOS UNISDR 

         http://www.eird.org/camp-10-15 

         PREVENTIONWEB 

        http://www.preventionweb.net/english/ 

         SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 

         http://www.mi.gov.br/web/guest/cidades-resilientes 

         CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE DESASTRES - PARANÁ 

         http://www.ceped.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=16 

         COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL SP 

         http://www.defesacivil.sp.gov.br/  

          SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL – RIO DE JANEIRO 

         http://www.rj.gov.br/web/sedec/exibeconteudo?article-id=4173185  

         COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL DE MINAS GERAIS 

        http://www.defesacivil.mg.gov.br/index.php/ajuda/page/280-programa-minas-mais-  resiliente-edital-de-

chamamento-publico-n-01-2016-resultado-de-analise-das-propostas 

           

 

 

 

 


