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DECRETON° 2.534 DE 19 DE NOVEMBRODE 2015

"Institui o Regimento Interno da Biblioteca Pública Municipal
Adernara Prézia".

SAMUEL DA SILVA BINATI,
Prefeito do Município de Águas da Prata - (Estância Hidromineral),

DECRETA:

ARTIGO 1° - Fica Instituído o Regimento Interno da
Biblioteca Pública Municipal Adernara Prézia, de conformidade
com o texto em anexo e que se torna parte integrante deste
Decreto.

ARTIGO 2° - Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Município de Águas da Prata - (Estância Hidromineral), aos
dezenove dias do mês de novembro de dois mil e quinze.

Samuel d
Prefeito

Silva Binati
~nicipal
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Município de .Águas da Prata
(Estância Hidromineral)

CNP J 44.831.733/0001-43 Inscrição Estadual: Isenta

REGIMENTO INTERNO
BIBLIOTECA MUNICIPAL ADEMARO PRÉZIA

CONTEÚDO

CAPITULO DESCRICAO
I NATUREZA, MISSAO, FINALIDADE, COMPETENCIA,

SERVIÇOS OFERECIDOS, SUBORDINAÇÃO,
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E HORARIO DE
FUNCIONAMENTO

II ATRIBUIÇOES DO BIBLIOTECARIO

III USUARIOS

IV UTILIZAÇAO DO ACERVO

V ORGANIZAÇAO E CONSULTA DO CATALOGO DE OBRAS

VI POLITICA DE DOAÇOES

VII RESTAURAÇAO E DESCARTE DE ITENS DO ACERVO

VIII DISPOSIÇOES FINAIS
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CAPÍTULO I
NATUREZA, MISSÃO, FINALIDADE, COMPETÊNCIA, SERVICOS

OFERECIDOS, SUBORDINACÃO, ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

Art. 1° - Natureza

A Biblioteca Pública Municipal é entidade cultural da comunidade e foi criada
pela Lei Municipal No 132/57 de 16/08/1957, tendo sua denominação alterada
para Biblioteca Municipal Ademaro Prézia através da Lei 1461 de 19/03/2001.

Art. 2° - Missão

Proporcionar à comunidade acesso à informação, ao conhecimento e à cultura
de forma universal, livre e gratuita com assistência especializada e apoiar a
criação, o acesso e a preservação do patrimônio documental histórico e cultural
para futuras gerações.

Art. 3° - Finalidade

Manter e enriquecer continuamente um acervo variado e atualizado de obras
didáticas, técnicas, de literatura, periódicos, obras de interesse específico do
município e outros que apoiem a aprendizagem e contribuam para o
conhecimento e lazer em qualquer estágio da vida dos cidadãos.

Art. 40

Compete à Biblioteca Municipal Ademaro Prézia:

Art. 5°

I.

11.

III.

Centralizar todas as atividades relacionadas à aquisição, registro, guarda
e conservação de acervo bibliográfico e documental, composto por
material impresso ou gerado por outros meios, cumprindo assim sua
missão e finalidade.
Centralizar todas as atividades relacionadas à recepção e acolhimento do
seu público, incluindo registro, atendimento e orientação, de modo a
cumprir sua missão.
Manter continuada mente intercâmbio com outras bibliotecas e órgãos
afins visando o enriquecimento de seu acervo e melhoria crescente do
atendimento ao seu público.

A Biblioteca Municipal Ademaro Prézia está estruturada para oferecer os
seguintes serviços à comunidade:
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I. Acesso a material de pesquisa e leitura no ambiente da biblioteca.
11. Empréstimo de obras do acervo circulante

lII. Orientação na localização de obras e na condução de pesquisas.
IV. Acesso a tecnologia de informação.
V. Fomento a atividades culturais.

Art. 6° - Subordinação

A Biblioteca Municipal Ademaro Prézia é órgão subordinado à Secretaria de
Turismo e Cultura do Município de Águas da Prata.

Art. 7° - Estrutura organizacional

A Biblioteca Municipal Ademaro Prézia terá em sua estrutura um Bibliotecário.

Parágrafo Único - A estrutura organizacional da biblioteca poderá ser
alterada mediante autorização expressa da Secretaria de Turismo e Cultura.

Art. 8° - Horário de funcionamento

A Biblioteca Municipal Ademaro Prézia funcionará de segunda a sexta-feira, das
8h30 às 12h30 e das 13h30 às 17h30.

Parágrafo Único - O horário da biblioteca poderá ser modificado mediante
autorização expressa da Secretaria de Turismo e Cultura.

CAPÍTULO 11
ATRIBUICÕES DO BIBLIOTECÁRIO

Art. 90 - Atribuições relacionadas ao planejamento

Compete ao bibliotecário desenvolver ações de planejamento para que a
biblioteca tenha cumpridas permanentemente sua missão e finalidade:

I. Planejar, organizar e supervisionar as atividades da biblioteca.
11. Solicitar à Secretaria de Turismo e Cultura, órgão ao qual está

subordinada a biblioteca, os recursos necessários para o seu adequado
funcionamento.

IlI. Realizar intercâmbio com outras bibiiotecas e órgãos afins com o objetivo
de obter subsídios para atualização contínuas do acervo e dos serviços
prestados pela biblioteca à comunidade.
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IV. Coletar sugestões e informações da comunidade e usuários para
atualização do acervo.

Art. 10 - Atribuições relacionadas à manutenção do acervo

Compete ao bibliotecário desenvolver ações que mantenham o acervo
atualizado e adequado à demanda dos usuários:

I. Solicitar a compra de obras para complementar o acervo, seja por
decorrência de pesquisa própria ou por sugestão de usuários.

H. Recepcionar doações, seguindo as normas deste regimento constantes no
capitulo VI.

IH. Realizar o tombamento dos itens incorporados ao acervo, por compra ou
doação, incluindo classificação, indexação, catalogação, alimentação do
banco de dados, preparação e guarda.

IV. Realizar serviços de restauração de itens do acervo seguindo as normas
deste regimento constantes no capítulo VH.

V. Realizar o descarte de itens do acervo seguindo as normas deste
regimento constante no capitulo VII.

Art. 11 - Atribuições relacionadas ao atendimento de usuários.

Compete ao bibliotecário desenvolver ações que promovam o atendimento
pleno das demandas dos usuários da biblioteca, sem prejuízo da manutenção
adequada do acervo:

I. Atender os usuários em suas demandas, orientando-os no uso de
catálogos, localização nas estantes e prestando assessoria na pesquisa
em obras de referência, quando assim solicitado.

H. Realizar o cadastro de leitores seguindo as normas de cadastramento
deste regimento constante no capítulo IH.

IH. Controlar o empréstimo e a devolução de itens do acervo de leitores
cadastrados seguindo as normas de empréstimo e devolução deste
regimento constante no capítulo IV.

IV. Controlar a utilização de computadores da biblioteca, registrando data,
hora e assunto pesquisado por cada usuário, orientando-os na utilização
exclusiva para pesquisas.

V. Controlar o empréstimo de periódicos no recinto da biblioteca.
VI. Manter registro de visitação, com anotação de data, nome e idade, para

fins de segurança e de estatística.
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Art. 12 - Atribuições relacionadas à administração geral

Compete ao bibliotecário manter em dia as atividades administrativas da
biblioteca, bem como cuidar de seus bens e ambiente:

I. Manter a ordem, limpeza e disciplina no ambiente da biblioteca,
garantindo que seja utilizado exclusivamente para seus fins.

11. Cuidar dos bens materiais da biblioteca zelando por sua correta
conservação.

lII. Examinar, encaminhar e assinar a correspondência.
IV. Manter em ordem o arquivo administrativo da biblioteca.
V. Elaborar relatórios sobre visitação e utilização do acervo para apreciação

da Secretaria de Turismo e Cultura e avaliação dos serviços oferecidos.

CAPÍTULO IH
USUÁRIOS

Art. 13 - Habilitação como leitor

A habilitação como leitor é condição necessária e suficiente para usufruir dos
serviços da biblioteca.

!i 10: Para usufruir dos serviços prestados pela biblioteca é necessário o
preenchimento de um cadastro de leitor.

!i 2°: Qualquer pessoa, residente ou não no município, pode ser cadastrada
como leitor, desde que cumpra as normas do presente regimento.

Art. 14 - Cadastro de leitor

!i 10: Para cadastrar-se como leitor o usuário deve preencher uma ficha
cadastral padronizada pela biblioteca e apresentar a documentação abaixo:

I. Documento de identidade com foto.
lI. Comprovante de residência do mês corrente ou anterior.
lII. Termo de responsabilidade padronizado pela biblioteca assinado no ato

da inscrição pelo responsável por usuários menores de dez anos.

!i 20: O cadastro é gratuito e tem validade por dois anos, após o que deve ser
renovado mediante reapresentação dos documentos constantes no parágrafo 1.

!i 30: Uma vez cadastrado o usuário receberá um cartão de identificação, de
uso pessoal e intransferível, que o habilitará a usufruir dos serviços da

biblioteca. ~ ;
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!1i 40: Como leitor cadastrado o usuário se submete às regras deste regimento
e em caso de descumprimento pode ter sua inscrição suspensa.

Art. 15 - Normas de conduta

Contribuindo para que a biblioteca cumpra sua missão e finalidade, prestando
os serviços a que se propõe de forma organizada e eficiente, os usuários
devem comprometer-se a seguir as normas de conduta descritas neste
regimento.

!1i 10: Ao entrar no recinto da biblioteca o usuário deve dirigir-se ao balcão de
atendimento e preencher o livro de presença.

!1i 20: Sendo vedado portar bolsas, sacolas, pastas, envelopes e materiais
similares durante a utilização dos serviços da biblioteca, o usuário deve deixar
seus pertences no guarda volumes, mantendo a chave sob sua
responsabilidade.

I. O guarda volumes deve ser usado somente enquanto o usuário estiver na
biblioteca, ou seja, o usuário não pode sair da biblioteca com a chave do
guarda volumes.

11. Em caso de extravio da chave do guarda volumes a responsabilidade será
exclusiva do usuário, que deverá arcar com o custo de chaveiro.

III. Os pertences no guarda volumes serão de responsabilidade exclusiva. do
usuário.

IV. A biblioteca não se responsabiliza pelos materiais depositados no guarda
volumes e por pertences dos usuários deixados em suas dependências.

!1i 30: É vedado fumar, comer, falar em aparelho celular, utilizar aparelho
sonoro e portar objetos cortantes na biblioteca, assim como entrar no recinto
conduzindo animais.

!1i 40: Todo material bibliográfico consultado deverá, após o uso, ser sempre
depositado sobre o balcão de atendimento e nunca recolocado nas estantes.

!1i 50: Os computadores da biblioteca são destinados exclusivamente para
pesquisas e para utilizá-los o usuário deverá solicitar o acesso ao bibliotecário
que registrará o horário de entrada, saída e assunto pesquisado.

I.

lI.

Apenas usuários cadastrados como leitores podem utilizar os
computadores.
O bibliotecário poderá restringir o tempo de utilização dos computadores
quando houver fila de espera.

7



Inscrição Estadual: Isenta

,
Município de Aguas da Prata

(Estância Hidromineral)
CNPJ 44.831.733/0001-43

Av. Washington Luiz. 485 - Fone (19) 3642-1021 - Fax 3642-1200 - CEP 13890-000 - Águas da Prata - SI'

111. É vedada a utilização dos computadores para correio eletrônico, consulta
de sites de relacionamento e sites de conteúdo inadequado, podendo o
usuário nestas situações ter seu cadastro suspenso.

~ 60: O usuário flagrado em atitude não condizente com o ambiente da
biblioteca ou provocando danos ao acervo e patrimônio será advertido pelo
bibliotecário e poderá ter seu cadastro suspenso além de arcar com os custos
advindos do prejuízo material causado.

~ 70: Cabe também ao usuário acatar todas as normas relativas a empréstimo,
devolução e reserva de obras, constantes neste regimento.

CAPÍTULO IV
UTILIZACÃO DO ACERVO

O acervo, cuja composição é descrita a seguir, é de livre acesso a todos os
usuários cadastrados, desde que respeitadas as normas deste regimento:

I. Coleção geral, composta de livros didáticos, para didáticos e literatura.
11. Coleção infanto-juvenil.
m. Coleção de jornais e revistas.
IV. Periódicos.
V. Obras de referência.

VI. Áudio- visuais.
VII. Reserva Técnica.

Art. 16 - Leitura na biblioteca

Todas as obras do acervo podem ser requisitadas para consulta no recinto da
biblioteca, com exceção das obras do grupo Reserva Técnica.

~ 10: Para leitura exclusiva na biblioteca, a critério do bibliotecário, o acesso
poderá ser feito mesmo por usuários não cadastrados.

~ 20: As obras de Reserva Técnica, dentre as quais se encontram obras
consideradas raras, podem eventualmente ser consultadas com
acompanhamento permanente e previamente agendado como bibliotecário.

~ 30: As obras de referência, como dicionários e enciclopédias, só podem ser
utilizadas no recinto da biblioteca, sendo totalmente vedado o empréstimo.

~ 40: Usuários menores de 10 anos só podem utilizar os serviços da biblioteca
acompanhados de maior responsável.



Av. Washington Luiz. 485 - Fone (19) 3642-1021 - Fax 3642-1200 - CEP 13890-000 - Águas da Prata - SP

Inscriç~o Estadual: Isenta

,
Município de Aguas da Prata

(Estância Hidromineral)
CNP J 44.831.733/0001-43

Art. 17 - Empréstimo

Todas obras do acervo podem ser requisitadas para empréstimo, com exceção
das obras do grupo Reserva Técnica e Obras de Referência.O grupo de obras
passíveis de empréstimo é neste regimento categorizado como acervo
circulante.

!i 1°: Só podem usufruir do serviço de empréstimo os usuários cadastrados.

!i 20: O usuário pode retirar como empréstimo até duas obras por vez, desde
que não sejam do mesmo título.

!i 30: O período de empréstimo é de duas semanas, ou dez dias úteis, podendo
ser prorrogado por mais dez dias a pedido do usuário, desde que não haja
registro de reserva. O usuário pode fazer a renovação pessoalmente e de posse
da obra. Não havendo expediente na biblioteca na data marcada para
devolução, a obra poderá ser devolvida no dia útil imediatamente posterior.

!i 40: A reserva de uma obra deve ser feita pessoalmente ao bibliotecário, que
informará a data em que a obra estará disponível para empréstimo, seguindo a
ordem cronológica do registro de reserva. Se no dia posterior à data da
primeira reserva o usuário não comparecer para retirada da obra, a prioridade
passará para a segunda reserva e assim sucessivamente.

!i 50: As obras da biblioteca fazem parte do patrimônio cultural do município e
são emprestadas em absoluta confiança, cabendo ao usuário:

1. Zelar por seu adequado manuseio, devolvendo-as em seu perfeito estado
de conservação.

lI. Devolver as obras emprestadas até a data indicada.
III. Ter em mãos a obra para a qual deseja efetuar renovação de

empréstimo.
IV. Somente proceder às ações de empréstimo e devolução no balcão de

atendimento, com o bibliotecário, entendendo que as obras somente
deixadas no recinto da biblioteca, sem o procedimento adequado com o
bibliotecário não serão consideradas devolvidas.

!i 60: A biblioteca poderá recusar a devolução de obra que, como resultado da
análise do bibliotecário, demonstrem manuseio indevido.

!i 70: Ao usuário que não cumprir o disposto neste regimento, no que se refere
aos procedimentos de empréstimo e devolução, caberão as seguintes medidas:

r 9
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I. Será advertido verbalmente no primeiro atraso ocorrido em devolução de
obras emprestadas, sendo a ocorrência registrada no cadastro interno da
biblioteca.

lI. Terá seu cadastro suspenso por noventa dias, podendo somente utilizar-
se dos serviços internos da biblioteca, no caso de um segundo atraso
consecutivo.

II I. Terá seu cadastro suspenso por um ano, podendo somente utilizar-se dos
serviços internos da biblioteca, no caso de reincidência de atraso.

IV. Deverá repor à biblioteca título igual à obra extraviada ou danificada e
em caso de obra esgotada deverá fazer a reposição com obra de assunto
e valor equivalente ao extraviado ou danificado, obedecendo indicação do
bibliotecário.

V. Terá seu cadastro suspenso, não podendo usufruir de qualquer serviço da
biblioteca, se estiver em débito com a biblioteca no que se refere a item
IV.

li 80: É de responsabilidade do bibliotecário acompanhar a movimentação de
empréstimo, devolução e reserva, devendo comunicar o usuário em atraso,
preferivelmente por correio eletrônico, no dia seguinte à data prevista para a
devolução. Não havendo endereço eletrônico, a comunicação poderá ser feita
por telefone ou carta simples. Todas as ocorrências de extravio ou dano
deverão ser comunicadas formalmente à Secretaria de Turismo e Cultura.

CAPÍTULO V
ORGANIZACÃO E CONSULTA DO CATÁLOGO DE OBRAS

A organização do catálogo será informatizada e acessível aos usuários.

Art. 18 - Forma de localização

o catálogo informatizado permitirá a localização da obra desejada por título,
assunto ou por sobrenome do autor.

Parágrafo único: Não encontrando a obra desejada o usuário poderá recorrer
ao bibliotecário que o auxiliará na pesquisa do catálogo e/ou na localização da
obra na prateleira.

10



Inscrição Estadual: Isenta

,
Município de Aguas da Prata

(Estância Hidromineral)
CNPJ 44.831.733/0001-43

Av. Washington Luiz, 485 - Fone (19) 3642-1021 - Fax 3642-1200 - CEP 13890-000 - Águas da Prata - SP

CAPÍTULO VI
POLÍTICA DE DOACÕES

o recebimento de doações é importante forma de enriquecimento do acervo da
biblioteca devendo ser tratado estritamente dentro dos parâmetros
estabelecidos neste regimento:

Art. 19 - Procedimentos de doação

As doações poderão ser feitas pessoalmente ou com comunicação prévia à
biblioteca feita por telefone ou e-mai!o

!!i 1°: O doador deverá fornecer uma listagem (preferivelmente em formato
Excel) contendo obrigatoriamente os seguintes dados das obras a serem
doadas: título, autor e ano de publicação.

!!i 2°: O bibliotecário fará análise da listagem, considerando os critérios para
aceitação de doações constantes no art. 2, e informará sobre a aceitação ou
não das obras.

!i 3°: Em caso de aceite, o doador deverá assinar o Termo de Doação
padronizado pela biblioteca, onde fica esclarecido que:

r. os itens cedidos à biblioteca a isentam de qualquer restrição quanto aos
efeitos patrimoniais financeiros;

lI. o doador concorda que a biblioteca passa a ter plena propriedade das
publicações doadas;

m. após avaliação técnica e cultural, a biblioteca ficará autorizada a
incorporar a seu acervo, utilizar e divulgar as publicações para fins
culturais, bem como a descartar o que não for conveniente à sua coleção
direcionando-as a outra instituição, público interessado ou uso.

Art. 20 - Critérios para aceitação de doações

Para que uma obra doada seja aceita é necessário que:
r. Seja adequada aos objetivos e interesses da instituição, considerando

que não são de interesse livros e outras mídias de caráter didático,
enciclopédias desatualizadas, apostilas, jornais e revistas de variedades e
atualidades correntes.

lI. Apresente boas condições físicas, sendo vedada a aceitação de obras
incompletas, rasgadas, rabiscadas e com infestação de insetos ou fungos.

m. Esteja atualizada, podendo o bibliotecário, para efeito desta avaliação,
orientar-se pela tabela abaixo:
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ÁREAS DE CONHECIMENTO ÁREA DE AVALIAÇÃO PUBLICAÇÃO

CIÊNCIAS EXATAS E DA MATEMÁTICA 5
PROBABILIDADE E ESTATíSTICA 5
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 2
ASTRONOMIA 5
FíSICA 5
QUíMICA 5
GEOCIÊNCIAS 5

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS BIOLOGIA GERAL 5
GENÉTICA 5
MORFOLOGIA 5
FISIOLOGIA 5
BIOQuíMICA 5
BIOFíSICA 5
FARMACOLOGIA 5
IMUNOLOGIA 5
MICROBIOLOGIA 5
PARASITOLOGIA 5
ECOLOGIA 5
OCEANOGRAFIA 5
BOTÂNICA 5
ZOOLOGIA 5

ENGENHARIAS ENGENHARIA CIVIL 5
ENGENHARIA SANITÁRIA 5
ENGENHARIA DE TRANSPORTE 5
ENGENHARIA DE MINAS 5
ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALÚRGICA 5
ENGENHARIA QUíMICA 5
ENGENHARIA NUCLEAR 5
ENGENHARIA MECÂNICA 5
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 5
ENGENHARIA NAVAL E OCEÂNICA 5
ENGENHARIA AEROESPACIAL 5
ENGENHARIA ELÉTRICA 5
ENGENHARIA BIOMÉDICA 5

CIÊNCIAS DA SAÚDE MEDICINA 5
NUTRiÇÃO 5 I
ODONTOLOGIA 5 /'

FARMÁCIA 5
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ENFERMAGEM 5
SAÚDE COLETIVA 5
EDUCAÇÃO FíSICA 5
FONOAUDIOLOGIA 5
FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 5

CIÊNCIAS AGRÁRIAS AGRONOMIA 5
RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA 5
ENGENHARIA AGRíCOLA 5
ZOOTECNIA 5
RECURSOS PESQUEIROS E ENGENHARIA DE 5
MEDICINA VETERINÁRIA 5
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS 5

CIÊNCIAS SOCIAIS DIREITO 3
ADMINISTRAÇÃO 3
TURISMO 3
ECONOMIA 3
ARQUITETURA E URBANISMO 3
DESENHO INDUSTRIAL 3
PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL 3
DEMOGRAFIA 3
CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO 3
MUSEOLOGIA 3
COMUNICAÇÃO 3
SERViÇO SOCIAL 3

CIÊNCIAS HUMANAS FILOSOFIA SEM LIMITE
TEOLOGIA SEM LIMITE
SOCIOLOGIA SEM LIMITE
ANTROPOLOGIA SEM LIMITE
ARQUEOLOGIA SEM LIMITE
HISTÓRIA SEM LIMITE
GEOGRAFIA 2
PSICOLOGIA SEM LIMITE
EDUCAÇÃO SEM LIMITE
CIÊNCIA POLíTICA SEM LIMITE

L1NGUISTICA, LETRAS E L1NGUISTICA SEM LIMITE

LETRAS SEM LIMITE
ARTES SEM LIMITE
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Parágrafo único: Excepcionalmente e com autorização expressa da Secretaria
de Turismo e Cultura poderão ser aceitas doações de obras que não atendam
aos critérios acima, desde que se trate de obras raras.

CAPÍTULO VII
RESTAURACÃO E DESCARTE DE ITENS DO ACERVO

Art. 21 - Restauração

É atribuição do bibliotecário realizar serviços de restauração de itens do acervo,
cuidando para que mantenham suas características originais e tenham sua
durabilidade prolongada.

Parágrafo único: O bibliotecário poderá solicitar à Secretaria de Turismo e
Cultura a autorização para que seja contratado serviço externo de restauro,
quando não for possível fazê-lo internamente e quando se justificar a
relevância do item a ser restaurado.

Art. 22 - Descarte

O bibliotecário poderá realizar o descarte de obras do acervo quando for
constatada sua deterioração ou desatualização.

~ 10: Em caso de deterioração, o descarte só ocorrerá quando forem esgotadas
todas as possibilidades de restauração.

~ 30: Em caso de deterioração a substituição do item ficará a critério do
bibliotecário.

~ 20: Obras da Reserva Técnica não podem sofrer descarte em nenhuma
hipótese.

~ 10: Todo descarte de obras deverá ser formalmente relatado à Secretaria de
Turismo e Cultura.

CAPÍTULO VIII
DISPOSICÕES FINAIS

Art. 23 - Regimento interno e sua aplicação
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Este regimento contém as normas que orientam as rotinas da Biblioteca
Municipal Ademaro Prézia, ficando sujeitos a ele os prestadores de serviços da
entidade e os usuários deste equipamento cultural.

~ 10: Os eventos não contemplados neste regimento devem ser encaminhados
formalmente à Secretaria de Turismo e Cultura, órgão ao qual a biblioteca está
subordinada.

~ 20: Este regulamento entra em vigor na data de sua publicação.

Águas da Prata, dezenove de novembro de dois mil e quinze.
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