
DOCUMENTO DESCRITIVO 2020/2021 
PEQUENO COLOLENGO DO PARANÁ DOM ORIONE 

1. INTRODUÇÃO 
O presente Documento Descritivo é parte integrante do Contrato celebrado entre o 

Município de Curitiba e o Pequeno Cotolengo do Paraná Dom Orione, por meio da matriz 
Orionópolis Paranaense, CNPJ nº 76.610.690/0001-62 e CNES nº 3895343, e filial 
Unidade Cuidados Continuados e Integrados Santa Terezinha (UCCI), CNPJ nº 
76.610.690/0002-43 e CNES nº 9907939, entidade de natureza jurídica sem fins lucrativos, 
que tem por objetivo a prestação de serviços de atenção à saúde de usuários do SUS na 
UCCI, com abrangência de cuidados integrais às pessoas com múltiplas deficiências (física 
e mental), vinculadas ao Pequeno Cotolengo, efetuando reabilitação multiprofissional. 
  

2. IDENTIFICAÇÃO 

Nome:  ORIONÓPOLIS PARANAENSE CNES 3895343 

Endereço: Rua: José Gonçalves Junior n°140, Campo Comprido CEP 81220-210 

Caracterização Geral 

Tipo de Estabelecimento: CLÍNICA/CENTRO DE ESPECIALIDADE 

Natureza: SEM FINS LUCRATIVOS PRIVADO 

Nome:  UNIDADE CUDADOS CONTINUADOS E 
INTEGRADOS SANTA TEREZINHA 

CNES 9907939 

Endereço: Rua: José Gonçalves Junior n°140, Campo Comprido CEP 81220-210 

Caracterização Geral 

Tipo de Estabelecimento: HOSPITAL GERAL 

Natureza: SEM FINS LUCRATIVOS  

Número de Leitos SUS 31 leitos  

3. CARACTERIZAÇÃO DA INSTITUIÇÂO 
O Pequeno Cotolengo Paranaense Dom Orione está inserido na rede de 

estabelecimentos de saúde vinculados ao SUS, é de natureza filantrópica, presta 
atendimento ao SUS para pessoas com deficiências múltiplas (físicas e intelectuais) de 
todas as idades e de qualquer região do estado do Paraná que foram abandonadas por 
suas famílias, sofreram maus tratos ou viviam em situação de risco.  

O serviço disponibilizará ao SUS Curitiba 31 leitos na UCCI para os usuários do 
SUS egressos de hospitais gerais da REDE SUS, servindo de retaguarda para a Rede de 
Atenção às Urgências e demais Redes de Atenção à Saúde.  

As ações e serviços da UCCI são destinados aos usuários do SUS em situação 
clínica estável, que necessitam de cuidados integrais para a manutenção da estabilidade 



hemodinâmica, de reabilitação e/ou adaptação a sequelas decorrentes de processo clínico, 
cirúrgico ou traumatológico a ser desenvolvido por equipe multiprofissional de saúde. 

As ações e serviços a serem prestados pelo serviço abrangem também os cuidados 
integrais às pessoas com múltiplas deficiências (física e mental), vinculadas ao Pequeno 
Cotolengo do Paraná Dom Orione, por meio da matriz Orionópolis Paranaense, efetuando 
reabilitação multiprofissional e terapias. 

 
4. ASSISTÊNCIA À SAÚDE 

Considerando a necessidade de desenvolver uma estratégia multidisciplinar de 
assistência integral, humanizada e individualizada, articulada com os demais pontos de 
atenção da Rede de Atenção à Saúde para o usuário com necessidade de cuidados 
prolongados, o serviço do Pequeno Cotolengo Paranaense  Dom Orione atende aos 
requisitos necessários para dar continuidade nos cuidados ao paciente crônico ou em 
reabilitação temporária dentro do processo assistencial, em conformidade com os 
princípios da integralidade, equidade e universalidade da assistência à saúde no âmbito do 
SUS, atendendo estratégias de cuidados intermediários entre a atenção hospitalar de 
caráter agudo e crônico reagudizado e a atenção básica. 

5. ORGANIZAÇÃO DO CUIDADO 
Os cuidados prolongados têm como objetivo geral a recuperação clínica e 

funcional, a avaliação e a reabilitação da pessoa com perda transitória ou permanente de 
autonomia potencialmente recuperável, de forma parcial ou total, e que não necessite de 
cuidados hospitalares em estágio agudo. 

Poderão se organizar nas seguintes formas: 
 

5.1. Elegibilidade do Usuário 
São elegíveis usuários em situação clínica estável, que necessitem de 

reabilitação e/ou adaptação a sequelas decorrentes de processo clínico, cirúrgico ou 
traumatológico, com alguma patologia crônica ou deficiência, cujos vínculos familiares 
estejam rompidos ou fragilizados e que não possuam condição de auto-sustentabilidade, de 
retaguarda familiar temporária ou permanente, ou que estejam em processo de 
desligamento de instituições de longa permanência. 

São considerados usuários em situação de perda de autonomia, aqueles com 
limitações psicossociais, físicas, funcionais, neurológicas, e/ou motoras, restritos ao leito, ou 
em qualquer condição clínica que indique a necessidade de cuidados prolongados. 

Poderá ser admitido o usuário em situação clínica estável, cronificado, cujo 
quadro clínico apresente uma das seguintes características: 

a) Necessidade de cuidados prolongados para manutenção da saúde, 
reabilitação, adaptação a sequelas decorrentes de um processo clínico, 
cirúrgico ou traumatológico; 

b) Dependência funcional permanente ou provisória, física, motora ou 
neurológica parcial ou total; 

c) Transtorno mental apresentando dependência parcial ou dependência total 
que necessitem de cuidados permanentes específicos; 

d) Usuários em suporte respiratório, como ventilação mecânica não invasiva, 
oxigenoterapia ou higiene brônquica; 

e) Usuários estáveis, sem vínculo familiar, que requeiram cuidados paliativos 
realizados por equipe multidisciplinar; 

f) Usuários submetidos a antibioticoterapia venosa prolongada, terapia com 
antifúngicos, dietoterapia enteral ou nasogástrica, portadores de outras 
sondas, drenos ou ostomias; 



g) Usuários submetidos aos procedimentos clínicos e/ou cirúrgicos que se 
encontrem em recuperação e necessitem de acompanhamento 
multidisciplinar, cuidados assistenciais e reabilitação físico-funcional; 

h) Usuários em reabilitação motora por Acidente Vascular Cerebral (AVC), 
Neuropatias, Traumatismo Crânio Encefálico (TCE), Hematoma Sub-
Aracnóide Traumático (HSAT), Hematoma Sub-Aracnóide Espontâneo 
(HSAE) e Traumatismo Raquimedular (TRM); 

i) Usuários traqueostomizados em fase de decanulação; 
j) Usuários que necessitem de curativos em úlceras por pressão grau III e IV; 
k) Usuários com incapacidade transitória de deambulação ou mobilidade; 

 
São inelegíveis para o cuidado em leitos prolongados, os seguintes usuários: 
a) Usuários com episódio de doença em fase aguda ou crítica, em quadro 

clinicamente instável; 
b) Usuário em tratamento com nutrição parenteral; 
c) Usuário exclusivamente em terapia renal substitutiva; 
d) Usuário que apresente autonomia e independência para as atividades 

básicas de vida diária e que apresente risco de evasão; 
e) Usuário que faça uso de oxigenoterapia invasiva instável; 
f) Usuário somente com transtorno psiquiátrico agudo; 
g) Usuário menor de 18 (dezoito) anos. 

5.2. Equipe Multidisciplinar 
A equipe multidisciplinar compreende: 

a) Médico: vinte horas semanais distribuídas de forma horizontal, de segunda 
a sexta-feira; 

b) Enfermeiro: sessenta horas semanais; 
c) Enfermeiro Plantonista noturno disponível nas vinte e quatro horas do dia e 

em todos os dias da semana; 
d) Técnico de enfermagem: no mínimo um técnico para cada cinco usuários 

hospitalizados, disponível nas vinte e quatro horas do dia e nos sete dias 
da semana; 

e) Assistente social: trinta horas semanais; 
f) Fisioterapeuta: sessenta horas semanais; 
g) Psicólogo: vinte horas semanais; 
h) Fonoaudiólogo: trinta horas semanais; 
i) Terapeuta ocupacional: trinta horas semanais. 

 
São atribuições da equipe multidisciplinar: 
a) Avaliação global do usuário no momento da internação ou reinternação em 

conjunto, quando couber, com as equipes: 
 Da Porta de Entrada Hospitalar de Urgência; 
 Do Leito de Retaguarda; 
 Da Unidade de Pronto Atendimento (UPA); e/ou 
 Do Serviço de Atenção Domiciliar. 

b) Utilização de protocolos de acesso regulado, em conformidade com a 
Política Nacional de Regulação do SUS; 

c) Elaboração de Plano Terapêutico, quando couber, permitindo-se 
tratamento e controle de sintomas e/ou sequelas do processo agudo ou 
crônico, visando à reabilitação funcional parcial ou total; 

d) Utilização de prontuário clínico unificado; 



e) Identificação precoce de problemas de saúde potenciais ou já instalados, 
cujo avanço poderá pôr em risco as habilidades e a autonomia dos 
usuários; 

f) Articulação conjunta com as equipes de Atenção Básica, inclusive as da 
Atenção Domiciliar, para o planejamento da alta hospitalar em tempo 
oportuno; 

g) Elaboração de relatório que informe as condições atuais do usuário e 
proposta de cuidados necessários em domicílio; 

h) Orientação e apoio à família e ao cuidador para a continuidade dos 
cuidados do usuário em domicílio; 

i) Articulação com demais serviços da rede social de apoio, com proposta de 
alianças intersetoriais para a potencialização do cuidado; 

j) Participação nos processos formativos da educação permanente em 
Saúde. 

5.3. Estrutura 
O estabelecimento deverá dispor de estrutura adequada e com acessibilidade 

de forma a atender as condições necessárias para que o usuário realize qualquer 
movimentação ou deslocamento dentro de suas capacidades individuais, por seus próprios 
meios ou com o auxílio de um profissional, em condições seguras, mesmo que para isso 
necessite de aparelhos ou equipamentos específicos. 

A estrutura deverá ter: 
 31 leitos; 
 Salas de Reabilitação; 
 5 (cinco) quartos; 
 2 (duas) rouparias; 
 6 (seis) banheiros PNE adaptados (louças, barras de apoio e torneiras) 

atendendo a NBR 9050  Acessibilidade; 
 1 (um) banheiro BWC; 
 1 (um) banheiro para funcionários; 
 1 (um) quarto isolamento; 
 1 (uma) Sala de coordenação de enfermagem; 
 1 (um) Posto de enfermagem; 
 1 (uma) Varanda coberta; 
 1 (um) Terraço descoberto; 
 1 (uma) Sala de Nutrição/Nutricionista; 
 1 (um) Refeitório; 
 1 (uma) Copa; 
 1 (uma) Área técnica para gases medicinais; 
 1 (um) DML  Área de serviço; 
 9 (nove) Chuveiros com sistema de aquecimento misto (Solar/Gás); 
 6 (seis) Chuveiros elétricos (para emergência); 
 1 (uma) Chamada de enfermagem que atende os 5 (cinco) quartos, 

isolamento e Banheiros PNE; 
 1 (um) Painel de alarme de emergência  Nível de O2 (Oxigênio); 
 Placas de identificação, extintores, iluminação de balizamento, alarme 

de incêndio (luminoso/sonoro), hidrante e alarme banheiro PNE 
conforme projeto aprovado no Corpo de Bombeiros; 

 Sistema de aquecimento solar misto com gás armazenando de 2.400L, 
4 caldeiras e 10 painéis de aquecimento solar; 



 28 (vinte e oito) réguas para cabeceira de leito com tomadas (ambas 
tensões  127/220V), sendo que dessas 6 (seis) réguas possuem 
pontos de gases medicinais, e todas as 25 com ponto de chamada de 
enfermagem; 

 Sinaleiros Luminoso/sonoro em todas as portas dos quartos e 
isolamento, esses interligados às réguas de cada leito e também a 
chamada de emergência situada no posto de enfermagem; 

 1 (uma) Rack para T.I. localizada no posto de enfermagem; 
 1 (um) Bebedouro fixo no corredor; 
 Pias para higienização em todos os quartos, reabilitações, isolamento e 

refeitório; 
 Infraestrutura para ar condicionado em todos os quartos e também no 

isolamento; 
 2 (dois) pontos para TV em cada quarto, nas reabilitações e no refeitório 

 Totalizando 14 pontos; 
 Bate macas em todo perímetro dos corredores; 
 Telefonia e internet atendendo o posto de enfermagem e a coordenação 

de enfermagem; 
 1 (um) ponto de água quente  Aquecimento Misto (Solar/Gás)  

localizado na pia para atender a copa; 
 Cada quarto possui um QD - quadro de distribuição elétrica 

intermediário aos dois QDG - quadro de distribuição geral principais 
 

5.4. Regulação do Acesso 
O serviço deverá atender aos usuários SUS/Curitiba egressos das instituições 

hospitalares após a avaliação da condição de alta hospitalar pelo Centro de Controle, 
Avaliação e Auditoria da Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba  CCAA/SMS, em 
conjunto com a equipe multiprofissional da Instituição. 

O acesso à UCCI será regulado, seguindo as definições estabelecidas pelo 
gestor local de saúde, conforme o seguinte fluxo: 

a) O hospital de origem solicita à SMS/Superintendência de Gestão a 
transferência do paciente em alta médica para a UCCI; 

b) A Superintendência de Gestão em Saúde encaminha ao CCAA a 
solicitação para a verificação in loco das condições de transferência 
para a UCCI. A auditoria fará a avaliação clínica do usuário no 
estabelecimento hospitalar. Esta avaliação poderá ser em conjunto com 
a equipe multiprofissional do Orionópolis/Pequeno Cotolengo. A 
avaliação clínica terá validade de 48 horas, após este período será 
necessária a reavaliação presencial; 

c) Ao cumprir os critérios de elegibilidade para essa tipologia de cuidado, o 
CCAA emitirá parecer e encaminhará à Superintendência de Gestão, 
que articulará com o Complexo Regulador, se necessário, para a 
efetivação da transferência do paciente para a Instituição 
Orionópolis/Pequeno Cotolengo; 

d) A unidade de origem/Hospital ficará responsável pelo usuário até a 
efetivação da transferência à UCCI. A transferência dar-se-á pelo 
Complexo Regulador, se necessário; 

e) Após a transferência do paciente, se nas primeiras 48 horas a equipe 
multiprofissional do Pequeno Cotolengo identificar situação clínica ou 
social que inviabilize a permanência do paciente na UCCI, a auditoria 
deverá ser comunicada para encaminhar junto ao Complexo Regulador 
o retorno do paciente ao hospital de origem. 



 
5.5. Obrigações da Instituição 

I. Desenvolver um sistema diferenciado de cuidados, por meio da 
introdução de intervenções inovadoras e adaptadas às necessidades 
dos usuários; 

II. Garantir o acolhimento, acessibilidade e humanização do cuidado ao 
usuário, apoiando a manutenção da sua capacidade funcional, 
garantindo os cuidados terapêuticos e o apoio psicossocial necessários, 
com o intuito de promover a independência funcional e a autonomia; 

III. Prestação individualizada e humanizada do cuidado ao usuário para o 
restabelecimento das funções e atividades, bem como para a 
recuperação de sequelas; 

IV. Oferecer equipe multidisciplinar composta por enfermeiro, médico, 
fisioterapeuta, assistente social, psicólogo e nutricionista a fim de 
desenvolver um trabalho articulado com troca de informações e ações 
conjuntas que resultem no atendimento humanizado e resolutivo, de 
acordo com as condições do usuário. As equipes multiprofissionais 
serão organizadas de forma horizontalizada e funcionarão nos sete dias 
da semana. Entende-se por horizontalizada a forma de organização do 
trabalho em saúde na qual existe uma equipe multiprofissional de 
referência que atua diariamente no serviço, em contraposição à forma 
de organização do trabalho em que os profissionais têm uma carga 
horária distribuída por plantão; 

V. Contar com hospital de retaguarda para a solicitação de transferência 
de pacientes da UCCI que apresentarem condição de agudização; 

VI. Avaliar, de forma global, por meio de atuação multidisciplinar integrada, 
as necessidades do usuário, considerando sua situação de 
dependência e os seus objetivos de funcionalidade e autonomia 
definidos periodicamente; 

VII. Incentivar e apoiar a adaptação dos usuários à incapacidade e 
aprendizagem do auto-cuidado; 

VIII. Acompanhar o usuário por meio de Plano Terapêutico revisado 
semanalmente, oferecendo cuidados médicos pelo menos uma vez por 
semana e retaguarda da Unidade Básica de Saúde, cuidados 
permanentes de enfermagem (diurno e noturno), serviço de reabilitação 
diária e serviço social; 

IX. Garantir a continuidade do acompanhamento do usuário admitido na 
UCCI, promovendo a articulação entre as equipes multidisciplinares da 
instituição e as equipes de Atenção Primária à Saúde, centros de 
referência em reabilitação, bem como com outras equipes que atuem 
nos demais pontos de atenção do território, permitindo a efetivação da 
integralidade da assistência e a continuidade do cuidado; 

X. Manter atualizado o registro do estabelecimento no sistema de 
Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde  CNES; 

XI. Atender as definições do modelo de regulação estabelecida pelo gestor 
municipal; 

XII. Atender as definições do Sistema Nacional de Auditoria e do Sistema 
Municipal da Auditoria; 

XIII. Registrar e apresentar de forma regular e sistemática a produção das 
ações e serviços de saúde contratados, de acordo com as normas 
estabelecidas pelo gestor;  



XIV. Manter Comissões Assessoras Técnicas (Controle de Infecção 
Hospitalar, Revisão de Prontuários, Óbito, etc.) conforme legislação 
vigente; 

XV. Responsabilizar-se pelas questões administrativas referentes à óbito e 
curatela dos usuários do SUS durante sua vinculação na UCCI 

 
5.6. Obrigações do Município 

I. Acompanhar, fiscalizar, supervisionar e auditar as ações desenvolvidas 
pelo serviço; 

II. Gerenciar o fluxo de ingresso dos usuários ao serviço; 
III. Realizar o pagamento mensal ao serviço, de acordo com os valores 

unitários estabelecidos no Sistema de Gerenciamento da Tabela de 
Procedimentos  SIGTAP do Ministério da Saúde vigente na 
competência da prestação dos serviços, dos procedimentos 
programados e autorizados e dos valores correspondentes aos leitos 
contratados; 

IV. Aplicar as sanções previstas em contrato caso os serviços não sejam 
executados pela instituição para fins de medidas corretivas; 

V. Articular com as equipes de atenção básica, atenção domiciliar, centros 
de referência em reabilitação e demais pontos de atenção do território, 
além da equipe multidisciplinar da UCCI, para garantir a integralidade 
da assistência e a continuidade do cuidado. 

 
6. FINANCIAMENTO 

Em função da necessidade deste serviço no SUS Curitiba e nas condições 
propostas de funcionamento, o financiamento inclui a participação do Ministério da Saúde 
para os procedimentos médico, enfermagem, exames e terapias e no custeio das diárias 
dos leitos implantados na UCCI. O repasse de valores ao serviço está descrito no Anexo I - 
Programação Físico-Financeira. 

 
        7. AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL  COVID-19 

Considerando a Lei Federal nº 13.995 de 05 de maio de 2020 que dispõe sobre a 
prestação de auxílio financeiro pela União às Santas Casas e Hospitais Filantrópicos, sem 
fins lucrativos, que participam de forma complementar do Sistema Único de Saúde (SUS), 
no exercício de 2020, com o objetivo de permitir-lhes atuar de forma coordenada no 
combate à pandemia da Covid-19.  

Tendo em vista a Portaria MS/GM nº 1393 de 21 de maio de 2020 que dispõe sobre 
a primeira parcela do auxílio financeiro emergencial às Santas Casas e aos Hospitais 
Filantrópicos sem fins lucrativos que participam de forma complementar do Sistema Único 
de Saúde (SUS), no exercício de 2020, com o objetivo de permitir-lhes atuar de forma 
coordenada no controle do avanço da pandemia da Covid-19. 

Considerando o Art. 3º Lei Federal nº 13.995 de 05 de maio de 2020 e o Art. 5º da 
A integralidade do valor do auxílio 

financeiro recebido às entidades beneficiadas deverá ser, obrigatoriamente, aplicada na 

aquisição de medicamentos, de suprimentos, de insumos e de produtos hospitalares para 

o atendimento adequado à população, na aquisição de equipamentos e na realização de 

pequenas reformas e adaptações físicas para aumento da oferta de leitos de terapia 



intensiva, bem como no respaldo ao aumento de gastos que as entidades terão com a 

definição de protocolos assistenciais específicos para enfrentar a pandemia da Covid-19 e 

com a contratação e o pagamento dos profissionais de saúde necessários para atender à 

demanda adicional  

Considerando a Portaria nº 1448 de 29 de maio de 2020 que dispõe sobre a 
transferência da segunda parcela do auxílio financeiro emergencial às santas casas e aos 
hospitais filantrópicos sem fins lucrativos, nos termos da Lei nº 13.995, de 05 de maio de 
2020 e do art. 3º da Portaria nº 1393/GM/MS de 21 de maio de 2020.  

O Pequeno Cotolengo do Paraná Dom Orione foi contemplado nesta Lei por ser 
entidade filantrópica e que integra a Rede SUS Curitiba e receberá duas parcelas para 
aplicação conforme estabelecido no Art. 3º Lei Federal nº 13.995 de 05 de maio de 2020 e 
o Art. 5º da Portaria MS/GM nº 1393 de 21 de maio de 2020. 

Visto que o Pequeno Cotolengo do Paraná Dom Orione presta serviço de atenção à 
saúde de usuários do SUS na Unidade Cuidados Continuados e Integrados - UCCI, com 
abrangência de cuidados integrais às pessoas com múltiplas deficiências (física e mental) 
cabe considerar que dentro este universo também efetua o atendimento aos pacientes com 
caso suspeito ou confirmado da COVID-19. Para esta ação o serviço deve estar 
organizado como ponto de atenção para o atendimento da COVID-19, necessitando 
adquirir todos os insumos, medicamentos, equipamentos e recursos humanos 
especializados indispensáveis para o atendimento com segurança, bem como para as 
complicações causadas pelo tempo de permanência de internamento destes pacientes, 
garantindo assim atenção integral ao usuário do SUS. 

Neste contexto, o Pequeno Cotolengo do Paraná Dom Orione, que atua no 
atendimento aos pacientes do SUS acometidos por infecção pelo Novo Coronavírus, fará 
jus ao auxílio financeiro emergencial do governo federal, direcionado às Santas Casas e 
hospitais filantrópicos sem fins lucrativos, conforme estabelecido na Lei Federal nº 13.995 
de 05 de maio de 2020 e Portaria MS/GM nº 1393 de 21 de maio de 2020.  

 O valor estabelecido na Portaria nº 1393 de 21/05/2021 para o Pequeno Cotolengo 
do Paraná Dom Orione referente a primeira parcela é de R$ 251.811,13 (duzentos e 
cinquenta e um reais oitocentos e onze mil e treze centavos) e o valor estabelecido pela 
Portaria nº 1448 de 29 de maio de 2020 referente à segunda parcela é de R$ 106.279,97 
(cento e seis mil duzentos e setenta e nove reais e noventa e sete centavos) e serão 
repassados pela Secretaria Municipal de Saúde ao Hospital conforme determinado no teor 
da dita Portaria para atuar de forma coordenada no combate à pandemia da COVID-19. 

 Caberá ao Pequeno Cotolengo do Paraná Dom Orione prestar contas da utilização 
dos recursos até o final do exercício 2020, sendo a aplicação do recurso exclusivo no que 
determina o Art. 5º da Portaria GM/MS 1393/2020, e de acordo com o Plano de Trabalho, 
Anexo I do Ofício nº 88/2020  DIREXE. A comprovação da utilização dos recursos deverá 
ser apresentada ao Centro de Controle, Avaliação e Auditoria. Ressalta-se que a prestação 
de contas em desacordo com o previsto na referida Portaria poderá ensejar processo 
administrativo, bem como restituição do recurso. 



 
8. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

As metas quantitativas e qualitativas estão definidas nos Anexos I e II. 
A Comissão de Acompanhamento do Contrato reunir-se-á anualmente para realizar 

o monitoramento do cumprimento das condições estabelecidas no Documento Descritivo e 
seus Anexos, e fará o relatório anual de desempenho do serviço. 

Essa avaliação subsidiará o gestor do contrato no encaminhamento de eventuais 
ajustes contratuais, conforme rege o Decreto Municipal nº 610 de 2019. 
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