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APRESENTAÇÃO
2018 foi um ano de muito trabalho, com ações importantes para o se

tor de Saúde filantrópico, que estão representadas neste Relatório Anual. 
A Femipa se mobilizou junto à Confederação das Santas Casas e Hospitais 
Filantrópicos (CMB) e às demais Federações estaduais na luta pela libera
ção de recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para 
operações de crédito às entidades filantrópicas, a juros mais baixos que 
os do mercado. Para isso, o presidente, Flaviano Feu Ventorim, participou 
de uma agenda na Presidência da República, no Congresso Nacional e no 
Ministério da Saúde. Além disso, logo no início do ano, foi realizada a 11ª 
edição do Seminário Femipa, evento que já se consolidou como um dos 
mais tradicionais e importantes do setor de Saúde filantrópico paranaen
se e que reuniu mais de 450 pessoas. 

Também em 2018, a entidade conheceu o novo secretário de Estado 
da Saúde, Antonio Carlos Nardi, que assumiu a pasta no lugar de Michele 
Caputo Neto, e manteve a relação de parceria de longos anos, participan
do das discussões pertinentes ao segmento. 

Outro ponto que merece destaque é a sabatina realizada com os can
didatos mais bem colocados nas pesquisas de intenção de votos e a en
trega do Caderno de Propostas a eles. Apesar de já ter realizado esse tipo 
de evento antes, essa foi a primeira vez que a Femipa recebeu os próprios 
candidatos para apresentar a eles as demandas dos filantrópicos para a 
Saúde, o que prova a importância que o setor e a Federação têm para o 
Estado. Na ocasião, Ratinho Junior, que foi eleito governador do Paraná, 
assumiu o compromisso de manter tudo aquilo que gerou resultados po
sitivos na gestão anterior e avançar no que for possível dentro do orça
mento. 

Veja nas próximas páginas os principais destaques de 2018 para setor 
filantrópico do Paraná.

DIRETORIA

PRESIDENTE

Flaviano Feu Ventorim
Grupo Nossa Senhora das Graças
 
1º VICE-PRESIDENTE

José Pereira
Santa Casa de Maringá

SECRETARIA GERAL

SECRETÁRIO

Alvaro Luis Lopes Quintas
Hospital Universitário Cajuru
 
1º SECRETÁRIO

José Roberto Campaner
Centro de Triagem e Obras Sociais  
do Vale do Ivaí

2º SECRETÁRIO

Ana Paula Cantelmo Luz
Irmandade da Santa Casa de Londrina

TESOURARIA

TESOUREIRO

Carlos Alberto Miguez de Senna Motta
Hospital da Cruz Vermelha Filial do Paraná
 
1º TESOUREIRO

Heracles Alencar Arrais
Santa Casa de Paranavaí

CONSELHO FISCAL

TITULARES

Fernando Cossa
Fundação de Saúde Itaguapy
Hospital Ministro Costa Cavalcanti

Conrado Beller Ferri
Rede de Assistência à Saúde Metropolitana

Oswaldo de Oliveira Alcântara
Casa de Misericórdia de Cornélio Procópio

SUPLENTES

1º Suplente:  
Lilian Rosana Kaiber Buse
Instituto Nacional de Desenvolvimento  
e Humano

2º Suplente:  
Antonia Isaira Donadel Bilinski
Associação de Proteção à Maternidade  
e Infância de União da Vitória

3º Suplente:  
Vaga não ocupada

MISSÃO
“Congregar e representar em âmbito estadual 

os interesses do setor filantrópico e sem fins 
lucrativos da saúde, em consonância com as 
diretrizes da CMB (Confederação das Santas 
Casas de Misericórdia, Hospitais e Entidades 
Filantrópicas), promovendo ações para o seu 
desenvolvimento e capacitação, proporcionando 
assistência de qualidade à saúde  
da população.”
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COMEMORAÇÃO

32 ANOS DA FEMIPA
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Para celebrar os 32 anos de história, 
a Femipa promoveu, no encerramen
to do 11º Seminário Femipa, um almo

ço de confraternização, reunindo auto
ridades, parceiros e afiliados. O evento 
contou com a presença de Ricardo Bar

ros, então ministro da Saúde, que apro
veitou a ocasião para fazer uma avalia
ção do trabalho à frente da pasta. 

Além de Barros, também parti
ciparam do almoço os deputados  
federais Christiane Yared e Luciano 
Ducci; a deputada estadual Maria Vi
tória; o presidente da Confederação 
das Santas Casas e Hospitais Filantró
picos (CMB), Edson Rogatti; e a secre
tária municipal de Saúde de Curitiba, 
Marcia Cecilia Huçulak.

O 11º Seminário Femipa aconteceu 
entre os dias 14 e 16 de março de 2018 
e reuniu mais de 450 participantes ao 
longo dos três dias de evento para de
bater “Políticas de gestão que impac
tam nas políticas de Saúde”. Como nos 
anos anteriores, o Seminário trouxe 
uma programação paralela, com o 5º 
Encontro de Assessores de Comunica
ção e o 4º Fórum de Direito da Saúde, 
além da sala de atendimento da Secre
taria de Estado da Saúde (Sesa) para 
solucionar dúvidas dos hospitais filan
trópicos sobre contratualização, con
vênios, vigilância sanitária e HospSUS.

A principal novidade da edição fo
ram as salas temáticas, que recebe
ram as apresentações dos três melho
res cases em cada categoria do Prê
mio Benchmarking Femipa, com os 
temas “Gestão de Recursos Huma
nos”, “Gestão da Assistência e Segu
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EVENTO

rança do Paciente” e “Gestão Hospita
lar”. A palestra magna ficou por con
ta de Alberto Leite, CEO da Healthers, 
tratando do tema “Inovação”.

Outro ponto alto do evento foi a 
discussão do cenário político para as 
Eleições de 2018. No debate estavam 
presentes o presidente da Femipa, Fla
viano Feu Ventorim; o presidente da 
Confederação das Santas Casas e Hos
pitais Filantrópicos (CMB), Edson Ro
gatti; o presidente da Associação Co
mercial do Paraná (ACP), Glaucio Gea

ra; a gerente executiva de Seguran
ça e Saúde para Indústria da Federa
ção das Indústrias do Estado do Para
ná (Fiep), Rosângela Fricke, que na oca
sião representou o presidente da ins
tituição, Edson Campagnolo; e o dire
tor de Saúde e Intercâmbio da Unimed 
Paraná, Faustino Garcia Alferez.

Vale ressaltar, ainda, que o 11º Se
minário Femipa contou com a par
ticipação de 25 empresas: Unimed
PR, como correalizadora do even
to, ao lado da Federação; Itaipu Bina
cional, Bionexo e MV como patrocina
dores; Air Liquide Healthcare, Apoio 
Cotações, Condor Soluções, Forma
thos, Isee, Sismatec, Spdata e Wareli
ne como copatrocinadores; apoio de 
Niwa Advogados, Planisa e Sollus; e 
apoio institucional da AMP, CCi França 
Brasil, CFA e CRA, CMB, CRMPR, FBAH, 
Fehosc, Fehosp, Ipass e Parlons Santé.

11º SEMINÁRIO FEMIPA
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Muitas foram as ações ao longo do 
ano para manter a representatividade 
da Femipa e, ao mesmo tempo, garantir 
que as demandas dos afiliados fossem 
ouvidas. Logo que assumiu a Secretaria 
de Estado da Saúde (Sesa), em abril, An
tonio Carlos Nardi recebeu a diretoria 
da Femipa para alinhar o trabalho com 
as instituições filantrópicas para 2018. 

Outra atuação da entidade foi no 
caso do Hospital Evangélico, em que a 
Federação participou de reuniões com 
a Secretaria Municipal de Saúde da ca
pital paranaense e o Ministério Público 
do Trabalho no Paraná (MPTPR) para 
discutir os impactos do leilão e de que 
forma a Femipa poderia ajudar para ga
rantir a manutenção da prestação do 
serviço para a população de Curitiba e 
do Estado do Paraná. 

A Federação também organizou um 
almoço na Associação Médica do Para
ná para homenagear o exsecretário de 
Estado da Saúde Michele Caputo Neto, 
que ficou à frente da pasta entre os anos 
de 2011 e 2018, pelo importante traba
lho de parceria mantido com os hospi
tais filantrópicos e santas casas do Es
tado. No encontro, o presidente da Fe
deração, Flaviano Feu Ventorim, entre
gou uma lembrança simbólica a Capu
to Neto: uma bandeira da entidade.

Outro importante momento do 
ano foi durante a greve dos caminho
neiros, em maio. Na ocasião, logo que 

REPRESENTATIVIDADE

ATUAÇÃO DA FEMIPA INTENSIFICA 
POSICIONAMENTO DO SETOR

a paralisação foi confirmada, a entida
de divulgou uma nota oficial à impren
sa como representante das instituições 
de Saúde filantrópicas. Ventorim con
cedeu diversas entrevistas para os veí
culos de comunicação e a Federação 
manteve contato direto com a Sesa 
para atualização em tempo real sobre 
a situação no Estado.   

Em agosto, a Femipa conseguiu 
uma importante participação no 28º 
Congresso Nacional das Santas Casas 
e Hospitais Filantrópicos, organizado 
pela Confederação das Santas Casas e 
Hospitais Filantrópicos (CMB), levando 
mais de 40 pessoas ao evento, o que, 
na opinião do presidente da Federação, 
fortalece o sistema associativo dos hos
pitais filantrópicos e a Confederação. 

A Femipa também exerceu um pa
pel fundamental na elaboração do 
Plano Estadual de Segurança do Pa
ciente, que resultou na publicação 
das diretrizes estaduais de segurança 
do paciente no Paraná.

No campo dos eventos, a Femipa 
apoiou o 4º esaúde, organizado pela 
Unimed Paraná, e também o 4º Con
gresso Paranaense de Saúde Pública/
Coletiva, promovido pelo Instituto de 
Estudos em Saúde Coletiva (iNESCO). 

Para fechar o ano, o deputado To
ninho Wandscheer, coordenador da 
bancada paranaense no Congresso 
Nacional, recebeu das mãos do presi
dente da Federação um documento 
solicitando que as santas casas e hos
pitais filantrópicos do Paraná sejam 
contemplados com recursos para cus
teio e/ou investimentos, mesmo que 

tenham que necessariamente passar 
pelos Fundos Estadual e Municipais.

CONTROLE SOCIAL
Uma das atuações da Femipa no 

campo da representação institucio
nal e de defesa de interesses do setor 
hospitalar filantrópico tem acontecido 
por meio da participação nos Conse
lhos Estadual de Saúde e municipal de  
Curitiba. Para o presidente do Conse
lho Estadual de Saúde e diretor exe
cutivo da Casa de Saúde Doutor João 
Lima, afiliada à Femipa, Rangel da  
Silva, a participação nos conselhos e 
nas conferências – municipais, distritais 
e estadual – são oportunidades para 
que os hospitais participem da gestão 
de maneira organizada, apresentando 
as demandas de cada região, cidade 
ou do segmento para a Saúde. 

Uma das ações relevantes realiza
das por representantes da Femipa no 
ano passado no âmbito do controle 
social foi a contribuição para a reda
ção de uma tese sobre financiamento 
do SUS em conjunto com a Secretaria 
Municipal de Saúde de Curitiba, para 
a 1ª Etapa da 14ª Conferência Muni
cipal de Saúde de Curitiba, realizada 
em fevereiro de 2019.
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No âmbito político, a Femipa se 
manteve presente nas principais dis
cussões que poderiam impactar o 
setor filantrópico, tanto no Estado, 
como em Brasília, para dar força às rei
vindicações lideradas pela CMB. 

Já em abril, o presidente Flaviano 
Feu Ventorim participou, juntamen
te com a CMB, a Frente Parlamen
tar de Apoio às Santas Casas e repre
sentantes das Federações estaduais 
e de hospitais sem fins lucrativos, de 
uma agenda na Presidência da Re
pública, Congresso Nacional e Minis
tério da Saúde, para apresentar plei
tos especialmente em relação à regu
lamentação da Lei PróSantas Casas 
(13.479/2017). O então presidente Mi
chel Temer e as demais autoridades 
visitadas se comprometeram a regu
lamentar a matéria e incluir os recur
sos necessários para a viabilização do 
Programa de Financiamento Especí

Pelo quinto ano consecutivo, a as
sessoria da Femipa organizou o En
contro de Assessores de Comunica
ção, evento que fez parte da progra
mação paralela do 11º Seminário Fe
mipa. Foram discutidos temas como a 
importância da presença online, revi
são e edição de texto, a visão de quem 
produz a notícia, além de um case de 
sucesso do Hospital Uopeccan. O en
contro recebeu mais de 20 pessoas, 
entre profissionais de Comunicação e 
Marketing de hospitais afiliados e ins
tituições do setor da Saúde.

Além de produzir matérias para o 
site da Federação, de preparar con

POLÍTICA

COMUNICAÇÃO

PLEITOS DO SETOR SÃO DEBATIDOS 
COM REPRESENTANTES POLÍTICOS

APROXIMAÇÃO COM AFILIADOS 

fico de Santas Casas e hospitais filan
trópicos que atuam no SUS. Ventorim 
também esteve em reunião do Con
selho de Administração da CMB para 
debater uma minuta de carta que foi 
entregue a todos os candidatos à Pre
sidência da República, contendo os 
pleitos do setor. 

No Paraná, o presidente da Fe
mipa esteve na solenidade organi
zada pela então governadora Cida 
Borghetti para anunciar um pacote 
de investimentos que fortalece hos

pitais públicos e filantrópicos. Além 
disso, a Federação organizou, em no
vembro, uma sabatina com os quatro 
principais candidatos ao governo do 
Estado, que estavam mais bem colo
cados nas pesquisas de intenção de 
votos à época: Cida Borghetti (PP), Dr. 
Rosinha (PT), João Arruda (MDB) e Ra
tinho Junior (PSD), e apenas Dr. Rosi
nha não pode comparecer por con
ta de um imprevisto na agenda. Os 
políticos foram recepcionados pelo 
presidente da Femipa, que destacou 
que o Caderno de Propostas elabora
do pela Federação traz propostas só
lidas, com ações que vêm se consoli
dando ao longo dos anos, e que po
dem contribuir para os planos de go
verno dos candidatos. O encontro 
aconteceu no Salão Nobre da Santa 
Casa de Curitiba e reuniu represen
tantes das santas casas e hospitais fi
lantrópicos de todo o Paraná.

teúdos relevantes para as redes so
ciais, como Facebook e Linkedin, e de 
montar 54 boletins online, o depar
tamento de Comunicação da Femi
pa idealizou uma campanha para co
memorar o Dia Nacional da Filantro
pia, batizada de “Filantropia: as pes
soas fazem a diferença”, trazendo 
uma série de depoimentos para mos
trar quem são as pessoas que estão 
por trás dos hospitais filantrópicos e 
a importância que elas dão às ativida
des que realizam. Ao todo, com sete 
postagens, a ação alcançou mais de 
15.700 pessoas, 328 curtidas, 86 com
partilhamentos e 35 comentários. 

Também foram preparadas seis 
edições do Jornal Voz Saúde, com mais 
de 40 grandes reportagens produzidas 
ao longo do ano. E para dar mais visi
bilidade às ações da Femipa e aos co
municados importantes, foi ampliada 
a utilização da rede social WhatsApp, 
já que a Federação entendeu que este 
é o meio mais rápido de se propagar 
a informação hoje. Outra ação impor
tante foi a de incentivar a maior parti
cipação dos afiliados nos meios de co
municação da Femipa com a amplia
ção da divulgação de notícias das insti
tuições no boletim semanal e nos con
teúdos para o Facebook.

Outra novidade de 2018 foi o 1º 
Prêmio Femipa de Jornalismo em Ges
tão da Saúde, lançado durante o 5º En
contro de Assessores de Comunica
ção, com o objetivo de ampliar a divul
gação das boas práticas de gestão dos 
hospitais filantrópicos do Estado. 
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Voz Saúde

H O S P I T A I S  H U M A N I T Á R I O S  D O  P A R A N Á

M A I O / J U N H O  D E  2 0 1 8   N º  1 0 3

Greve 

Os aprendizados para a gestão de 

suprim
entos dos hospitais com a 

paralisação dos caminhoneiros

Gestão 

Os desafios do gestor de 

RH na missão de apoiar o 

crescimento dos hospitais
Página 6

Página 6

Campeões em 

transplantes

Planejamento, equipes preparadas,  

mais notificações. O tra
balho alinhado  

entre hospitais beneficentes e o poder 

público tra
nsformou o Paraná em exemplo 

para o país na captação realização de 

transplantes de órgãos.

Página 4

Voz Saúde
H O S P I T A I S  H U M A N I T Á R I O S  D O  P A R A N Á

J A N E I R O / F E V E R E I R O  D E  2 0 1 8   N º  1 0 1

Gestão Pública 

Especialista sugere que 

saúde pública foque na 

atenção primária Entrevista 

Palestra magna do Seminário 

vai falar sobre criatividade e 

inovação Página 7

Página 4

Reconhecimento 

pelas melhores 

práticas

Seminário Femipa

Hospitais filantrópicos do 

Paraná poderão apresentar 

projetos de sucesso e 

concorrer  a prêmio

Página 3

Voz Saúde
H O S P I T A I S  H U M A N I T Á R I O S  D O  P A R A N Á

N O V E M B R O / D E Z E M B R O  D E  2 0 1 8   N º  1 0 6

Campanha 

Profissionais falam do 

orgulho de fazer parte da 

missão dos filantrópicos 

Política 
Prepare-se: 2019 é ano  

de Conferência Nacional  

de Saúde 

Página 8

Página 6

A norma é objeto de ações 

judiciais, mas cenário  

ainda é instável
Página 4

Resolução 
CMED vai 

exigir diálogo 

entre hospitais 

e operadoras

Voz SaúdeH O S P I T A I S  H U M A N I T Á R I O S  D O  P A R A N Á

J U L H O / A G O S T O  D E  2 0 1 8   N º  1 0 4

Qualidade Acreditação pode ajudar  a reduzir custos e a alcançar 
excelência nos serviços

Financiamento Especialistas defendem ampliar diálogo para adequar 
formas de remuneração

Página 6

Página 3

Com investimentos em tecnologia de ponta,  

hospitais adotam softwares, aplicativos  
e inteligência artificial para 
melhorar gestão e salvar  mais vidas

Página 4

O futuro é agora
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Em 2018, muitos assuntos jurídi
cos estiveram em pauta. Diversos pa
reces foram emitidos aos associados 
acerca do CEBAS e da imunidade/
isenção tributária dos hospitais filan
trópicos em relação ao PIS, ao ICMS, 
ao ISS e ao IPTU, por exemplo. Tam
bém foram feitas orientações sobre a 
atuação de farmacêuticos em hospi
tais com mais ou menos de cinquen
ta leitos; sobre os prazos, requisitos e 
procedimento para adequação e uti
lização do eSocial; e sobre aprendi
zagem, aposentadoria especial e ou
tros temas aplicáveis aos colabora
dores de hospitais e demais estabe
lecimentos de saúde.

A assessoria jurídica da Federa
ção esteve presente, ainda, no 28º 
Congresso da CMB, que aconteceu 
em agosto, e no Encontro de As
sessores Jurídicos das Federações, 
em novembro, e participou de reu
niões acerca da Resolução CMED N° 
02/2018 e seus impactos sobre a co
brança de materiais e medicamentos 
pelos hospitais, emitindo pareceres 
e orientações. O departamento tam
bém foi responsável pela coordena
ção do 4° Fórum de Direito da Saú
de da Femipa, que abordou assun
tos como Reforma Trabalhista; bene
fícios, desafios e impasses da presen

NOVOS AFILIADOS
Duas novas instituições passaram a fazer parte do quadro de associados em 2018: o Hospital Angelina Caron e 
a Santa Casa de Cianorte. A conquista de novos afiliados é sempre muito comemorada pela Femipa, e mostra 
que o trabalho em prol das instituições de Saúde filantrópicas do Paraná está no caminho certo. 

DIREITO

MONITORAMENTO DOS 
ASSUNTOS JURÍDICOS 

ça de médicos e hospitais nas redes 
sociais; Judicialização das políticas 
de saúde; e responsabilidade ética e 
cível de Diretores Técnicos e Clínicos 
por atividades hospitalares

Outra grande conquista do ano 
foi a nova edição da Revista Brasilei
ra de Direito da Saúde, publicação 
nacional da Femipa, de periodicida
de semestral, coordenada pelo Prof. 
Dr. Fernando Borges Mânica, que 

tem por objetivo discutir temas rela
cionados à prestação de serviços de 
Saúde, ampliar a divulgação do en
tendimento dos Tribunais sobre o 
tema e mobilizar a sociedade em tor
no de questões que afetam o direi
to fundamental à saúde. A partir des
ta edição, a revista passa a ser dispo
nibilizada em meio eletrônico, para 
que mais pessoas tenham acesso ao 
conteúdo.

DA SAÚDE
Ano VII - Número 7 - Julho a Dezembro de 2017
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Pensando sempre em ajudar as 
instituições a aprimorarem os co
nhecimentos de seus colaboradores, 
a Femipa selecionou, em 2018, dois 
temas de extrema importância para 
o setor filantrópico: novos modelos 
de remuneração e a aplicação da re
solução CMED nº 02/2018, com a pa

lestrante Daniela Weber, formada em 
Administração Hospitalar e especia
lista no assunto; e Gestão de convê
nios com utilização do Siconv, com o 
instrutor Alexandre Cedran, membro 
colaborador da Rede Siconv e multi
plicador habilitado dos conhecimen
tos do Portal de Convênios (Siconv). 

As primeiras turmas aconteceram 
em Curitiba, em outubro. Por con
ta do sucesso das capacitações e da 
grande procura pelos cursos, a Fede
ração abriu uma nova turma para o 
curso Siconv em Curitiba e organi
zou uma turma para o curso da reso
lução CMED em Foz do Iguaçu. 

Para difundir e reconhecer as 
boas práticas entre os hospitais filan
trópicos, divulgando ações que de
ram certo e que podem ser aplica
das em outras instituições, a Femipa 
criou, em 2018, o Prêmio Benchmar
king Femipa, dividido em três cate
gorias  “Gestão Hospitalar”, “Ges
tão de Pessoas” e “Gestão da Assis
tência e Segurança do Paciente” – e 

duas classes – Classe 1 para hospi
tais com menos de 100 leitos e Clas
se 2 para hospitais com mais de 100 
leitos. Foram inscritos 28 projetos e, 
desse total, a comissão julgadora se
lecionou nove trabalhos, três por ca
tegoria, além de um projeto da clas
se para hospitais com até 100 leitos. 
Os classificados apresentaram seus 
cases nas salas temáticas do 11º Se

minário Femipa. Após a apresenta
ção, a votação foi aberta ao públi
co do evento, e o vencedor de cada 
categoria foi conhecido no encerra
mento do evento. O sucesso foi tão 
grande que, no fim do ano, a Fede
ração anunciou a segunda edição do 
prêmio, que passou a se chamar Prê
mio Femipa de Melhores Práticas e 
Criatividade

CAPACITAÇÃO

PREMIAÇÃO

COM SUCESSO DE PÚBLICO, CURSOS LEVAM 
ATUALIZAÇÃO A PROFISSIONAIS DOS HOSPITAIS

VALORIZAÇÃO DAS BOAS PRÁTICAS DE GESTÃO 
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DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
   

 2018 

RECEITA OPERACIONAL BRUTA 996.583,64

 RECEITA BRUTA  996.583,64 

 RECEITAS ASSOCIATIVAS  668.106,89

  PROMOÇÃO DE EVENTOS  308.476,75

RECEITA LÍQUIDA  996.583,64

LUCRO BRUTO   996.583,64

DESPESAS OPERACIONAIS  876.398,17

 DESPESAS ADMINISTRATIVAS  876.400,99

  DESPESAS EVENTOS  1.243,85

  DESPESAS CURSOS/SEMINÁRIOS  174.044,90

  DESPESAS REVISTA BDS  13.840,00

  PESSOAL  118.110,23

  UTILIDADES E SERVIÇOS  26.755.57

  HONORÁRIOS  338.808,76 

  OCUPAÇÃO  41.530,48

  GERAIS  156.536,28

  REPRESENTAÇÃO SOCIAL DIRETORIA  0,00

  DESPESAS TRIBUTÁRIAS  5.530,92

 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS   

  DIVIDENDOS E JUROS  2,82

RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS  120.185,47

 RECEITAS FINANCEIRAS  24.447,70

  RECEITAS FINANCEIRAS  24.447,70 

 DESPESAS FINANCEIRAS  349,90

  DESPESAS FINANCEIRAS  349,90

SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO  144.283,27

EXPEDIENTE

2018
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