ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO
GABINETE DO SECRETÁRIO

Ofício GABS nº 073/2015

Florianópolis, 25 de junho de 2015.

Prezado Senhor,
Cumprimentando-o cordialmente, em atendimento ao ofício nº 426/2015,
encaminhamos as justificativas para afastar as restrições apontadas no processo RLA
14/002999400, na conclusão do Relatório nº 307/2014.

 Realização de Despesas com Propaganda Institucional Caracterizando
promoção Pessoal do Governo.

A Constituição Federal em seu art. 37 dispõe que “A administração pública
direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: [...] § 1º - A publicidade dos atos,
programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter
educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes,
símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores
públicos. Ou seja, divulgar os atos do governo é uma obrigação do gestor público.
Assim, verifica-se que as campanhas publicitárias destacadas divulgam as
atuações do Governo do Estado de Santa Catarina dentro de suas atribuições legais e
constitucionais, tendo como único objetivo demonstrar aos cidadãos o que está sendo
feito em favor do Estado.
As campanhas informam as principais realizações da gestão do Governo nas
áreas administrativa, social, cultural, esportiva, etc, resultando na notícia de
concretização e evolução dos principais programas governamentais, trazendo
informações sobre os projetos e programas desenvolvidos pela administração.
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Ressalte-se que em observância ao princípio da publicidade o administrador
público tem o dever de informar ao cidadão o que está realizando, obrigação natural de
quem gere coisa alheia.
Odete Medauar1 ao tratar do princípio da publicidade assevera que:
Ao discorrer sobre a democracia e poder invisível, Bobbio
caracteriza a democracia, sob tal prisma, como o “ governo do
poder público em público” atribuindo a este último vocábulo o
sentido de “manifesto”, “visível” ( o futuro da democracia, 1986, p.
84). Por sua vez, Celso Lafer pondera que “numa democracia a
visibilidade e a publicidade do poder são ingredientes básicos, posto
que permitem importante mecanismo de controle “ ex parte populi” da
conduta dos governantes. (...) Numa democracia a publicidade é
regra básica do poder e o segredo, a exceção, o que significa que é
extremamente limitado o espaço dos segredos do Estado” ( A
ruptura totalitária e a reconstrução dos direitos humanos, 1988, p. 243244).
O tema da transparência ou visibilidade, também tratado como
publicidade da atuação administrativa, encontra-se associado à
reivindicação geral de democracia administrativa. A partir da década
de 50, acentuando-se nos anos 70, surge o empenho em alterar a
tradição de “secreto” predominante na atividade administrativa. A
prevalência do Secreto na atividade administrativa mostra-se contrário
ao caráter democrático do Estado. A constituição de 1988 alinha-se a
essa tendência de publicidade ampla a reger as atividades da
Administração, invertendo a regra do segredo e do oculto que
predominava. O princípio da publicidade vigora para todos os setores
e todos os âmbitos da atividade administrativa.

Assim, tem-se que numa democracia a publicidade é regra básica que garante
mecanismos de controle das atividades desempenhadas pelo Governo.
Ora, as campanhas do Governo do Estado observaram o mandamento
constitucional insculpido no art. 37, garantindo que se cumpra a finalidade maior, que é
a publicidade de atos, programas e gestão, a fim de disponibilizar aos cidadãos
mecanismos de controle da atuação estatal.
É muito importante que os cidadãos saibam o que o governo está fazendo e tais
medidas não podem ser correlacionadas com atos de improbidade ou afronta aos
preceitos constitucionais.
1

Direito Administrativo Moderno. 10 ed. Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 128
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Portanto, as hipóteses descritas na Auditoria não se amoldam como afronta ao
disposto no art. 11 da Lei 8.429/1992, pelo contrário, o dispositivo em comento
prescreve que negar publicidade aos atos oficiais constitui ato de improbidade, vejamos:
Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra
os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que
viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade
às instituições, e notadamente:
I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou
diverso daquele previsto, na regra de competência;
II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício;
III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão
das atribuições e que deva permanecer em segredo;
IV - negar publicidade aos atos oficiais;
V - frustrar a licitude de concurso público;
VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo;
VII - revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro,
antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou
econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço.
VIII - XVI a XXI - (Vide Lei nº 13.019, de 2014) (Vigência)

Ora, negar publicidade aos atos oficiais é que constitui o ato de improbidade,
não se vislumbrando em nenhum momento nos fatos trazidos pela auditoria qualquer
infringência à referida Lei.
Ademais, o artigo 11 da Lei 8.429/92, que trata da ação de improbidade
administrativa, exige que a ação seja operada diante de inequívoca má-fé ou dolo por
parte do agente público, exigindo comprovação da intenção de beneficiar-se
pessoalmente, lesando o erário, ou agindo ilegal ou desonestamente, o que não restou
caracterizado na presente auditoria, pelo contrário as campanhas possuem caráter
meramente informativo.
Ressalte-se, ainda, que a presente auditoria utiliza em todo seu fundamento
suposta “promoção pessoal do governo”, ora, o Governo é um ente despersonalizado,
poderia haver promoção PESSOAL de um de seus agentes públicos e nunca promoção
PESSOAL de uma instituição. Desta forma, a Secom, ainda que indiretamente, promove
as ações do estado, como ente, divulgando seu nome e sua bandeira. Não há qualquer
publicidade oficial que promova a imagem pessoal do Governador, vice-Governador ou
qualquer um de seus integrantes.
Da mesma forma, as propagandas divulgadas não possuíram, em momento
algum, nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de
autoridades ou servidores públicos. Não há, em nenhuma das peças trazidas pela
auditoria, o nome dos principais mandatários do Estado, nem mesmo qualquer imagem.
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O relatório produzido pelos auditores faz apontamentos subjetivos deixando de
identificar de forma direta e objetiva qualquer infringência ao artigo 37 da Constituição
Federal ou ao artigo 11 da Lei 8.429/92. Não se pode considerar que divulgar os atos,
obras, serviços e conquistas de um governo signifique diretamente promover seu
mandatário. Ou que divulgar uma marca de governo, como o Pacto Por Santa Catarina,
significa dignificar uma pessoa. Neste sentido, pode-se traçar um paralelo entre o Pacto
Por Santa Catarina (nome dado a um conjunto de obras do governo estadual) com o
PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) do governo federal.
Conforme se pode verificar claramente em várias peças publicitárias, a Secom
federal segue, nos comercias de mídia feitos pela União, a mesma linha adotada pela
Secretaria estadual. Divulga obras e feitos, sem enaltecer o nome ou a imagem da
presidente da República. https://youtu.be/qAkvuiB4Vig
Deve-se considerar ainda que grande parte das publicidades veiculadas no ano
de 2013 e 2014 ocorreram no período eleitoral, sendo que diversas ações judiciais foram
intentadas no âmbito da Justiça Eleitoral alegando idênticos apontamentos destacados
na presente auditoria. Frisa-se que caso fosse reconhecida qualquer promoção pessoal
realizada à época nas peças publicitárias configuraria propaganda eleitoral
extemporânea e/ou abuso de poder econômico, o que não ocorreu.
Pelo contrário o Tribunal Regional Eleitoral entendeu que não havia indícios
de promoção pessoal nas peças publicitárias do governo estadual, afastando qualquer
cassação da candidatura Colombo/Moreira. O mesmo entendimento foi reiterado pelo
Tribunal Superior Eleitoral. Trata-se, portanto, de uma tese que já foi analisada pela
Justiça, com decisões, inclusive em instâncias superiores, a favor das ações adotadas
pela Secom. (Acórdãos 29.372 e 29.373 do TRE/SC, a representação 11728.2014.6.0000 e os Agravos de Instrumento de número 11.558 e 11.643 do TSE.)
No que tange ao apontamento que destaca o uso indevido de slogan
publicitário, a exemplo de “o governo faz e a vida das pessoas melhora”, importante
ressaltar que se trata de técnica publicitária que tem como finalidade maximizar o
investimento obtendo o maior aproveitamento com o maior retorno possível das
mensagens, em atenção ao princípio da eficiência. Os slogans são eficazes na maior
retenção da mensagem e são usualmente utilizados a exaustão em diversos governos,
vejamos:
- PAC2 (Governo Federal), usa o tema “Tem um Brasil melhor aqui
também”https://youtu.be/qAkvuiB4Vigcom obras ainda em andamento,
conforme mostram as imagens.
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- O Governo do Estado de São Paulo utiliza o slogan “É com trabalho sério que
São Paulo avança” https://youtu.be/EvDSzN_ZIHI. E também outro:
“Trabalhando por você” https://youtu.be/fe5aE7sUHqQ
Como se vê, não se trata de promoção pessoal, e sim uma técnica publicitária
de reforço que otimiza o investimento público com a melhor e maior retenção da
mensagem. Se a publicidade de atos governamentais é lícita e ocorre, que seja a mais
profissional possível, gerando um maior retorno sobre o investimento feito.
Ainda dentro desta seara, é extremamente subjetivo determinar que a expressão
PACTO, adotada nas comunicações do Estado, personaliza o governador Raimundo
Colombo. Novamente, não há menção ao nome nem são inseridas imagens do
governador nas peças, fato já analisado à exaustão e negado pela Justiça Eleitoral, que
considerou todas as peças como de caráter INFORMATIVO, conforme preconiza o
parágrafo 1o do artigo 37 da nossa Carta Magna.
Desta feita, ausente qualquer demonstração de vantagem pessoal, tampouco há
publicidade explícita ou implicitamente voltada a enaltecer pessoalmente determinado
autoridade, não há que se falar em „promoção pessoal do governo‟.

 Inexistência de processos consistente nos procedimentos que compõe a
estrutura e confecção de peças publicitárias
O Direito Administrativo pauta-se pelo princípio da legalidade representado
pela subordinação do gestor público à previsão legal, ou seja, o administrador público
deve atuar, sempre, de acordo com a determinação legal expressa.
O presente item objetiva adentrar no mérito administrativo de produção das
campanhas publicitárias, atividade que compete ao gestor público, no desempenho de
suas funções, a condução do processo de acordo com a discricionariedade que lhe é
conferida.
Logo, não se pode imputar elisão ao art. 37, XX, § 1º da CF que em nenhum
momento determina como deverá ser procedimentalmente produzida uma campanha
publicitária. Isto porque não há determinação legal que ampare as exigências
consistentes nos procedimentos que deverão estar presentes na confecção de peças
publicitárias, tampouco qualquer afronta ao dispositivo legal. Ressalte-se que não há
referência de quais os procedimentos que devem anteceder uma campanha, a
determinação legal limita-se a descrever que a publicidade deve ter caráter educativo ou
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informativo, apenas isso, sendo inviável a alegação de ofensa ao dispositivo com base
neste argumento.
A despeito do vazio normativo enfrentado a Secom, elaborou e distribuiu, entre
os funcionários e prestadores de serviços (em especial agências de publicidade), um
folder com objetivos, definições e ações da Secretaria (anexo). Entre eles, percebe-se
claramente um fluxograma para a produção de campanhas, que se inicia por lógica com
o briefing, avança pelo planejamento, validação, aprovação, autorização e finalmente
publicação das campanhas. Este regramento foi seguido durante os anos de 2013 e
2014, para todas as campanhas do governo. Tratou-se sempre de uma orientação interna
e, repisando a argumentação, como não havia obrigação legal para tanto, estas etapas
não foram obrigatoriamente registradas nem são parte integrante dos processos de
autorização de mídia.
Importante destacar ainda que é inconcebível pensar numa campanha completa
de comunicação, que inclui produção (de vídeos – neste caso com roteiros - ou peças
gráficas) e veiculação em diversos veículos de mídia impressa e eletrônica, não conte
com um briefing prévio. Seria impossível para a agência produzir um roteiro, gravá-lo,
editá-lo, finalizá-lo e comprar a mídia certa, no período certo, sem um briefing que lhe
diga qual o problema a resolver, em que período, por qual razão e qual o público a ser
atingido por aquela comunicação. Sem briefing (e todas as etapas de acompanhamento
posteriores) não haveria campanhas no ar.
 Inexistência de critérios de razoabilidade e proporcionalidade nos gastos
com campanhas publicitárias

A destinação dos recursos públicos utilizados em determinadas campanhas ou
projetos específicos não podem caracterizar desrespeito aos princípios da razoabilidade,
proporcionalidade e legalidade, muito menos afronta ao art. 37 da CF pelo simples fato
de, que nesse caso, o administrador usou da discricionariedade sem excedê-la e sem
extrapolar os limites legalmente impostos.
O gestor ao escolher determinada obra/ação/programa para destinar uma parte
das verbas aprovadas para publicidade, em detrimento de outras, utiliza da prerrogativa
que lhe é conferida (discricionariedade) por entender aquelas se revestem de maior
importância e impacto na vida da população.
Da mesma forma incabível sustentar ser o custo com publicidade excessivo de
modo a considerar que deveriam ser destinados as áreas A ou B. Tal apontamento tem
caráter subjetivo e não se sustenta, vez que adentra no mérito administrativo, julgando,
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indiretamente, como deveria ser distribuída a verba publicitária regularmente aprovada
no orçamento estadual. A medida implicaria na interferência de um Poder sobre o outro,
afetando o Princípio da Separação dos Poderes, pois há o risco de não ser analisado o
conjunto da gestão pública de maneira global e harmônica.
Saliente-se que os cidadãos podem e devem questionar a destinação das verbas
públicas, quando da elaboração da peça orçamentária estadual. Porém, não é cabível
responsabilizar o Administrador que, após aprovado o orçamento, o maneja, seguindo
critérios legais e administrativos dentro dos limites do poder discricionário.
Cabe esclarecer, no que tange ao exemplo utilizado pela auditoria, quando trata
da falta de proporcionalidade dos gastos com campanha publicitária, do programa Santa
Renda (pg.1541), que se deve analisá-lo dentro do contexto onde está inserido: a meta
de governo de erradicar a miséria em Santa Catarina. Dentro desta ação macro estão o
Santa Renda, que por meio de complementação ao “Bolsa Família” oferece a base para
construção de uma vida melhor. E o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e
Emprego (Pronatec) que oferece cursos de qualificação profissional visando a inserção
no mercado de trabalho. Para receber o Santa Renda algum familiar necessita estar
inscrito no Pronatec, revelando a ligação direta entre os programas.
Assim, cabe esclarecer que a realização de campanha publicitária para o
programa Santa Renda não pode ser considerada isoladamente. O objetivo estratégico
de sua execução está na mobilização social para inscrição das famílias necessitadas no
programa. Nesse sentido, Santa Catarina é considerado o estado brasileiro mais
próximo da concretização desta meta, isto é, o encaminhamento paralelo para formação
profissional, visando a gerar a garantia continuada de melhoria de vida para os cidadãos.
Para efeito ilustrativo, registra-se a significativa evolução no número de
inscrições no Pronatec entre os anos de 2012 e 2013:
Ano
2012
2013

Número de matrículas
20 mil
36 mil

Portanto, a publicidade é instrumento de mobilização social que pode e deve ser
utilizada como eixo estratégico para garantir a melhoria de vida dos cidadãos. Tanto é
que por intermédio de programas sociais divulgados, serviços, obras etc. há diretamente
uma melhora nos índices de abrangência dos programas e até superação das metas
estimadas com a divulgação das mensagens publicitárias, assim não se pode analisa-las
sob o prima objetivo dos seus custos, pois cada campanha possui em seu bojo um fim
específico.
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 Despesas empenhadas e não liquidadas
Em atenção ao apontamento que destaca que a Secretaria de Estado de
Comunicação, em tese, procederia ao empenhamento de despesa em desacordo com a
legislação, por não indicar o credor no empenho, resta esclarecer e apontar as
especificidades das despesas com publicidade no âmbito da SECOM.
Primeiramente cumpre esclarecer que a contratação de serviços de
publicidade e propaganda ocorre por meio de agências selecionadas por intermédio da
licitação 002/2011, cujo objeto consiste “a contratação de agências de propaganda e/ou
publicidade para a prestação de serviços de publicidade e propaganda, correspondentes
ao estudo, ao planejamento, à conceituação, à concepção, a criação, a execução interna,
a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de campanhas de
publicidade aos veículos e demais meios de divulgação” (Doc.anexo).
A contratada não só tem a responsabilidade de elaborar as campanhas
como também deve selecionar os veículos em que serão divulgadas. Logo a empresa
contratada deve selecionar e direcionar a campanha para os veículos, no entanto, o
pagamento é realizado entre a Secretaria e veículo, mediante apresentação da fatura,
conforme minuta do contrato anexo ao edital “ O Pagamento dos serviços efetivamente
prestados será realizado pela contratante diretamente ao veículo de
comunicação[...]”(Doc.1)
Por esta razão é que a Secretaria de Comunicação esta autorizada a
utilizar a inscrição genérica nos empenhos relativos às despesas com publicidade e
propaganda, tendo em vista sua especificidade, onde cada campanha publicitária será
divulgada em diversos veículos de comunicação do Estado de Santa Catarina
simultaneamente. Em algumas campanhas o número de veículos selecionados chega a
atingir o número de 600 (seiscentos), portanto, verifica-se a impossibilidade de no
momento da contratação das agências de existir previsão dos veículos que serão
utilizados em cada campanha, estas que nem mesmo foram iniciadas e dependem das
demandas originadas ao longo do contrato.
Assim, de acordo com a CI n º 77 (Doc. anexo), do Gerente de Sistema
de Gestão Fiscal, os empenhos por inscrição genérica são utilizados quando não é
possível identificar quem será o efetivo recebedor do valor indicado no empenho antes
do momento da liquidação de despesa. Isto porque um empenho realizado com credor
identificado não tem a possibilidade de mudança de credor no momento da liquidação
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de despesa e nos documentos de sistema posteriores, como preparação de pagamento e
ordem bancaria.
No mesmo sentido prescreve a Nota Técnica GENOC/DCOG n.
005/2011 (Doc.anexo), que versa sobre a possibilidade de empenhamento de despesa
mediante utilização de Inscrição Genérica, autorizando expressamente a sua aplicação
nas despesas com publicidade e propaganda, vejamos:
“6 A utilização da inscrição genérica aplica-se, portanto, a casos
específicos, listados a seguir:
Empenhos relativos a serviços de imprensa em vários veículos de
divulgação simultaneamente, conforme interesse da Secretaria de
Estado da Comunicação”

Portanto, caso a Secretaria identificasse o credor no empenho, no caso a
agência, não poderia efetivar o pagamento aos veículos de comunicação que também
fazem parte da contratação com as agências. Ou seja, a contratação é com a agência de
publicidade, porém, faz parte do objeto a distribuição e o pagamento diretamente aos
veículos.
Desta feita, o empenho geral é o único mecanismo que serve para
resguardar os recursos orçamentários e pagar na fase de liquidação os veículos de
comunicação, visto que conforme já apontado uma campanha é divulgada em muitos
veículos de comunicação chegando a atingir números significantes de aproximadamente
600 credores por campanha, tornando impraticável a emissão de um empenho para cada
credor, tendo em vista o número excessivo e o fato de os veículos só serem selecionados
após a conclusão da campanha publicitária produzida pela agência.
Diante das especificidades enfrentadas nas despesas com publicidade e
propaganda, onde a contratação é com as agências de publicidade e não com os
veículos, porém estes integram os serviços contratados, torna-se impraticável a emissão
de um empenho por veículo, até mesmo porque a seleção dos veículos é fase posterior a
definição e ao fechamento da campanha, razão pela qual se deve permitir a utilização da
inscrição genérica nas referidas despesas como ocorre no caso das despesas com folha
de pagamento.
Ressalte-se, ainda, que não merece prosperar a alegação de que na fase
de liquidação de despesa não há identificação do credor, vez que a liquidação identifica
o credor, não restando assim qualquer prejuízo a transparência dos gastos públicos, nem
mesmo qualquer limitação ao acesso à informação da gestão garantida pela LC nº 131,
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de 27 de maio de 2009, pois no próprio site do Governo no Portal de Transparência as
despesas encontram-se disponíveis inclusive identificando os credores por CNPJ
(Doc.6).
Diante do exposto, deve ser afastada a alegação de que a Secretaria procede ao
empenhamento e liquidação sem a identificação do credor, pois o empenhamento utiliza
a inscrição genérica vez que da relação com o contratado (agência) advirá outras
relações que também são objeto do contrato, qual seja o pagamento dos veículos de
comunicação. Caso o empenhamento fosse feito identificando a agência não seria
possível proceder à mudança do credor na hora de liquidação para se efetuar o
pagamento dos veículos. Ainda, cumpre destacar que na fase de liquidação os credores
são identificados, conforme consulta no portal de transparência e SIGEF.

 Irregularidades no empenhamento das despesas com propaganda e
publicidade
Conforme os apontamentos da auditoria contabilmente às despesas com
publicidade e propaganda da Secretaria de Estado de Comunicação - SECOM são
classificadas nas seguintes rubricas 3.3.90.39.88- despesas com propaganda e
publicidade do exercício e 3.3.90.92.39 – outros serviços de terceiros – pessoa jurídica,
despesas de exercícios anteriores.
No que concerne as despesas de exercícios anteriores constatou-se a
utilização indevida, em tese, de detalhamento de elemento de despesa que não identifica
as despesas como de propaganda e publicidade, motivo pelo qual não permitiria a
correta verificação das despesas classificadas como Despesas de exercícios anteriores.
Isto porque não teria sido utilizado o detalhamento 88 (que identifica as despesas com
publicidade do exercício) sendo utilizado o detalhamento 39 (que representa outras
despesas referentes a outros serviços de terceiros).
Pois bem, a classificação de Despesa Pública para o Estado de Santa
Catarina está disposta no Decreto nº 3.221, de 6 de maio de 2010, não havendo previsão
legal no referido diploma do detalhamento 88- despesas com publicidade do exercício
no elemento de despesa 92 – despesa de exercícios anteriores.
Portanto, não há previsão legal na classificação de despesa pública, no
âmbito do Estado de Santa Cataria, do detalhamento 88. no elemento 92.
Logo, o uso do detalhamento 39- despesas referentes a outros serviços de
terceiros - encontra-se justificado pelo fato de inexistir no Decreto Estadual
Centro Administrativo do Governo do Estado de Santa Catarina
Rodovia SC-401, nº 4.600 – Bairro Saco Grande II - CEP 88032-900 – Florianópolis/SC
Fone: (48) 3665-3038 / 3665-3043 Fax (48) 3665-3049

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO
GABINETE DO SECRETÁRIO

detalhamento 88- despesas com publicidade do exercício - no elemento 92 - despesa de
exercícios anteriores, bem como pela nota técnica expedida que trata sobre a sua
aplicação as despesas com publicidade e propaganda.
Assim, não há ocorrência de ato praticado com grave infração a norma
legal ou regulamentar, conforme a responsabilidade imputada pelo art. 70, inciso II, da
Lei Complementar 202/00, pelo contrário infere-se que se agiu com estrita obediência
aos termos do Decreto Estadual que trata da classificação de despesa pública, bem como
aos regulamentos que versam sobre a matéria no âmbito do Estado de Santa Catarina.

 Realização de despesas sem prévio empenho e a existência de programação
financeira
No tocante a realização de despesas sem prévio empenho e a existência de
programação financeira destaque-se que a pasta diretamente é a encarregada pela
execução orçamentária e financeira dos serviços administrativos que lhe dizem respeito.

Colocamo-nos à sua inteira disposição para os esclarecimentos que se fizerem
necessários.

Atenciosamente,

WALTER BIER HOECHNER
Secretário de Estado de Comunicação

Excelentíssimo Senhor
Névelis Scheffer Simão
Diretor de Controle da Administração Estadual
Rua Bulcão Viana, 90, Centro
Caixa Postal 733 - CEP 88.020-160
Florianópolis / SC
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