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GESTÃO DE CONVÊNIOS 
APLICADO AO SIGA –

CONVENENTES
Material Prático /SIGA

Trilha Compras e Contratos



SISTEMA SIGA

2

Acesso:

siga-treinamento.dchm.es.gov.br/gconv-web

Entre no navegador e digite

o seguinte endereço:
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Acesso para o treinamento:

Perfil 

Proponente/Convenente
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Clique em “Área do Proponente””



5

1. Digite o login e senha:

Login: alunoxxx 

Senha: xxxxx

2. Clique no botão “Logar”
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Acesso para o treinamento:

Perfil Concedente
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Clique em “Área do Concedente”
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1. Digite o login e senha:

Login: xxx

Senha: xxx

2. Clique no botão “Logar”
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Consultando um programa 

de trabalho no SIGA

PERFIL: Convenente
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Clique em “Cadastrar proposta”

OBS: Também é possível consultar os programas 

de trabalho diretamente no Portal de Convênios, 

no menu CONSULTAR / PROGRAMAS DISPONÍVEIS.



11

Em “Lista de programa” o 

sistema lista todos os 

programas cadastrados e 

permite filtrar por órgão. 



12

Ainda na tela de consulta ao programa, 

repare que alguns programas estão com 

os ícones para cadastrar nova proposta 

visíveis, já outros não.

Caso o programa que você procura não esteja com o ícone para 

cadastrar “Nova Proposta” ativo, recomenda-se o contato com o 

órgão concedente para providenciarem eventual atualização das 

informações do programa no SIGA. Se estiver ativo, para 

cadastrar nova proposta basta clicar sobre o ícone.



Atualizando o CRCC e 

enviando para aprovação

PERFIL: Convenente
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Primeiro, clique em “Cadastro do proponente” 

para consultar a situação atual do CRCC 

do município e levantar as informações

que precisarão ser atualizadas.
Obs: Esse menu permite apenas a visualização.
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Clique no botão “Imprimir Certificado de Registro

Cadastral de Convênios”. O sistema gerará o CRCC,

conforme slides seguintes.
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Com base no CRCC, analise:

 Se o município encontra-se Adimplente ou Inadimplente. No caso de Inadimplência, identificar o convênio cuja prestação de contas está

pendente, e providenciar a regularização;

 A situação das certidões, providenciando a atualização daquelas que eventualmente estiverem vencidas, conforme próximos slides;

 A situação das declarações, providenciando a atualização daquelas que eventualmente estiverem desatualizadas, conforme próximos slides;

 Se o certificado encontra-se ativo ou Inativo. Esse quesito está relacionado ao prazo de validade do Certificado, que é de 01 ano, a contar

da última renovação. Caso esteja inativo, providenciar a renovação, com base no procedimento estabelecido pela Portaria nº 010-R/2016.
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De posse das informações que precisam ser atualizadas,

retorne à página principal do sistema e clique em

“Alterar Cadastro”.

Obs: Esse menu permite a edição das informações.
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O sistema disponibiliza as abas Dados, Membros,

Certidões, Declarações e Histórico. A seguir veremos

as orientações sobre cada uma dessas abas.
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Na aba “Dados” o sistema disponibiliza informações

relativas ao proponente, basicamente para visualização.

É nessa aba que se encontra o botão “Enviar para

aprovação”, que será acionado após todas as atualizações

nas abas seguintes serem concluídas.
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Na aba “Membros”, devem ser inseridas as informações

relativas ao prefeito, caso identifique a necessidade de 

atualizá-las. Além disso, deve-se encaminhar a devida 

documentação física para a SUCAF/SEGER, que fará a 

validação e aprovação das informações inseridas nessa aba.
(ver Portaria nº 010-R/2016)
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Na aba “Certidões”, devem ser inseridas as 

informações das certidões que precisam ser 

atualizadas, uma de cada vez, clicando no 

botão “Incluir certidão” após cada inserção.

Além disso, observar os procedimentos 

estabelecidos na Portaria nº 010-R/2016.
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Na aba “Declarações”, devem ser inseridas as 

informações das declarações que precisam ser 

atualizadas, uma de cada vez, clicando no 

botão “Incluir declaração” após cada inserção.

Além disso, observar os procedimentos 

estabelecidos na Portaria nº 010-R/2016.
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Na aba “Histórico”, o sistema permite consultar 

todas as alterações realizadas no 

credenciamento, informando qual o usuário que 

realizou cada ação.
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Pronto! O cadastro está pronto para ser 

encaminhado para análise da 

SUCAF/SEGER. Retorne à aba “Dados” e 

clique no botão “Enviar para aprovação”.
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O sistema exibe a mensagem “O cadastro foi 

enviado com sucesso”. Acompanhe o retorno da 

SUCAF/SEGER que poderá aprovar o cadastro ou 

solicitar complementação do cadastro.
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Cadastrando uma proposta

PERFIL: Convenente
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Clique em “Cadastrar Proposta”
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Localize o programa de trabalho desejado e certifique-se de

que está na situação “disponível”. Clique em “Nova Proposta”
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Na aba “Dados” preencha os campos necessários
1

2 Em seguida clique no botão “Salvar proposta”
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Na aba “Participantes” preencha os campos necessários 

e clique no botão “Incluir Participante”.
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Na aba Crono Físico preencha as informações da(s) 

meta(s) e clique no botão “Incluir Meta”
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Ainda na aba “Crono Físico” localize na lista de metas

(encontrada na parte inferior da tela) a meta cadastrada

e clique em “Incluir Etapa”
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Na aba Crono Físico preencha as informações da(s) 

etapa(s) e clique no botão “Incluir Etapa”.
Obs: No campo “Possui Fase” se escolher a opção “Não”

o sistema irá replicar as mesmas informações da etapa para a fase. 

Se escolher a opção “Sim”, deverá ser seguido o procedimento a 

seguir para cadastrar a fase.
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Ainda na aba “Crono Físico” localize na lista de etapas

(encontrada na parte inferior da tela) a etapa cadastrada

e clique em “Incluir Fase”
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Na aba Crono Físico preencha as informações da(s) 

fases(s) e clique no botão “Incluir Fase”
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Na aba “Crono Desembolso”, preencha os 

campos necessários, informando o responsável 

pelo desembolso, mês/ano e valor, e clique no 

botão “Incluir Desembolso”
obs: Se houver contrapartida do município, as informações 

desse desembolso também devem ser registrada, informando 

como responsável o “convenente”. 
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Ainda na aba “Crono Desembolso” localize na lista de 

parcelas do desembolso (encontrada na parte inferior da

tela) o desembolso cadastrado e clique em “Associar Metas”
Obs: Realizar a associação para todos os desembolsos cadastrados
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Escolha a meta a ser associada, informe o valor a ser 

associado e clique no botão “Incluir Associação”
Obs: Realizar a associação para todos os desembolsos cadastrados
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Na aba “Bens e Serviços”, preencha os campos necessários 

e clique no botão “Incluir Bens e Serviços”
Obs: No campo “Meta Desembolso” deve ser realizada associação.
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A aba “Plano de Aplicação” migra automaticamente as 

informações da aba “Bens e Serviços”, listando os bens e 

serviços de acordo com os códigos da natureza de despesa 

informados.
Obs: Aba de consulta, não sendo necessário nenhuma ação nessa 

aba.
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A aba “Anexos”, selecione o tipo de documento a ser 

anexado.
Obs: Caso escolha a opção “outros”, é necessário infomar a 

descrição no campo “Descrição”.

Adicione o arquivo e clique no botão “Salvar”

Após preenchidos todos os campos necessários e 

adicionados os arquivos, clique no botão “Salvar”

1

2

3
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Pronto! A proposta está pronta para ser encaminhada 

para análise do Concedente. Volte a aba “Dados” e 

clique no botão “Enviar proposta”.
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O sistema exibe a mensagem “A proposta foi enviada 

com sucesso” e gera o nº da proposta.

Acompanhe o andamento da análise do concedente 

e o seu retorno, que poderá aprovar a proposta, 

rejeitar a proposta ou solicitar complementação da 

proposta ao município.
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Execução do convênio

PERFIL: Convenente
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Na página principal do sistema, clique 

na opção “Meus Convênios”.

OBS: Após celebrado o convênio, a pesquisa 

passar a ser por meio do menu “Meus Convênios” 

e não mais no menu “Minhas Propostas”.
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Localize o convênio desejado, 

informando no campo “Número do 

Convênio” o número do convênio 

(ou utilizando outro filtro)
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Na aba “Processo de Aquisição”, preencha 

os campos necessários e clique no botão 

“Incluir Processo de Aquisição”.  

(O sistema emitirá a mensagem “Processo de 

aquisição salvo com sucesso”)

Inserindo o Processo de Aquisição
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Em “Lista de Aquisições”, encontrada ao final 

da tela, clique na opção “Incluir Fornecedor”
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Preencha os campos necessários e clique no 

botão “Incluir Fornecedor”

Após isso clique no botão “Voltar” para incluir 

os itens.

1

2
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Em “Lista de Aquisições”, encontrada ao final 

da tela, clique na opção “Adicionar Item” para 

incluir os itens do processo de aquisição.



51

Preencha os campos necessários e clique no 

botão “Adicionar Itens”. Repita o mesmo 

procedimento, caso haja outros itens.

Após adicionados todos os itens, clique no 

botão “Voltar” para retornar à tela principal do 

convênio.

1

2
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Na aba “Empenho”, preencha os campos 

necessários e clique no botão “Incluir Empenho”

Inserindo o Empenho

*O sistema emitirá a mensagem 

“Empenho salvo com sucesso”
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Observe que o sistema lista os 

empenhos já registrados, inclusive o do 

concedente.
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Inserindo o Contrato

Na aba “Contrato”, preencha os campos 

necessários e clique no botão “Incluir Contrato”

*O sistema emitirá a mensagem 

“Contrato salvo com sucesso”
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Em “Lista de Contratos”, encontrada ao final 

da tela, clique na opção “Adicionar Item” para 

incluir os itens do Contrato.
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Preencha os campos necessários e clique no 

botão “Incluir item do Contrato”. Repita o 

mesmo procedimento, caso haja outros itens.

Após adicionados todos os itens, clique no 

botão “Voltar” para retornar à tela principal do 

convênio.

1

2
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Na aba “Documento Contábil”, preencha os 

campos necessários e clique no botão “Incluir 

documento contábil”

Inserindo o Documento Contábil
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*O sistema emitirá a mensagem 

“Documento contábil incluído com 

sucesso”

Após adicionados todos os itens, clique no 

botão “Voltar” para retornar à tela principal do 

convênio.
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Incluindo as Ordens Bancárias
(OB’s de débito do convenente)

Na aba “OB”, registre as 

informações da Ordem Bancária, 

começando pela escolha da 

“Finalidade Despesa”

Obs: Caso seja uma OB de débito, associada ao 

repasse do concedente, escolha a opção “Despesas 

Gerais”. Caso seja OB relativa à contrapartida, escolha 

a opção “Transferências Contrapartida”.
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Obs: Caso seja uma OB de débito, associada ao 

repasse do concedente, escolha a opção “Despesas 

Gerais”. Caso seja OB relativa à contrapartida, escolha 

a opção “Transferências Contrapartida”.
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Em “Vinculações a OB”, selecione 

a Meta, a Etapa e a Fase que 

serão vinculadas à OB, e informe 

o valor a ser associado.

Continuando o preenchimento, 

registre agora as informações da 

Ordem Bancária.

2

1

Obs 1: O valor vinculado não pode ser maior do que o valor 

da Fase e da OB.

Obs 2: É possível realizar várias vinculações, desde que o 

somatório do valor informado não ultrapasse o valor da OB.
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Após cada vinculação, clique no 

botão “Vincular OB” (pois pode 

ocorrer de existir mais de uma 

vinculação)

Após concluídas as vinculações, clique no 

botão “Incluir OB”

1

2
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O sistema emite a mensagem “Ordem 

Bancária Incluída com Sucesso”

Pronto! A OB foi incluída.

Perceba que o sistema gera uma lista das OB’s incluídas.
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Inserindo Receita Diversas

Na aba “Receitas Diversas”, preencha os campos 

necessários e clique no botão “Incluir Receita”
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Observe que o sistema lista as receitas 

diversas já registradas.

O sistema emite a mensagem “Receita 

diversa salva com sucesso”
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Na aba “Gestores/Fiscais”, preencha os campos 

necessários e clique no botão “Incluir 

Gestor/Fiscal”
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Observe que o sistema lista os 

gestores/fiscais já registrados.

O sistema emite a mensagem 

“Gestor/Fiscal incluído com sucesso”
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Criando um Apostilamento

PERFIL: Convenente
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Na aba “Aditamento/Apostilamento”, comece 

selecionando o Tipo de Registro. Escolha a opção 

“Apostilamento”
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Preencha os campos necessários e em seguida 

clique no botão “Alterar Plano de Trabalho”

O campo “Número do Protocolo 

não precisa ser preenchido.
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O sistema exibirá a mensagem “O Plano de 

Trabalho pode ser alterado”

Após isso, clique em “Voltar”

1

2
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Após retornar à tela de consulta do convênio, 

clique na opção “Plano de Trabalho” para fazer 

as alterações

Obs: Observe que o convênio passa para a situação 

“Alterando Plano de Trabalho do Apostilamento”
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Faça as edições necessárias na aba “Dados” 

(se houver) e em seguida clique no botão 

“Salvar proposta”

Obs: Sempre que forem editadas informações 

na aba “Dados” é necessário clicar no botão 

“Salvar Proposta” antes de mudar para a aba 

seguinte.
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O sistema exibirá a mensagem “A proposta 

foi salva com sucesso”
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Caso haja a necessidade de realizar 

alterações em outra aba (Bens e 

Serviços por exemplo), vá para a aba e 

realize as edições. Em seguida, retorne a 

aba “Dados” e clique no botão “Enviar 

para aprovação”

Obs: Conforme prevê o Decreto 2737-R/2011 deve-

se realizar apostilamento apenas quando se fizer 

necessário alterar a classificação orçamentária da 

despesa ou alterar a conta corrente específica do 

convênio.

2
1
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Após retornar à tela de consulta do convênio, 

observe que o ícone do Plano de Trabalho não 

está mais editável e que o convênio passa 

para a situação “Aguardando Apostilamento”

Agora é só aguardar o Concedente realizar a análise 

do apostilamento!!!
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Criando um Aditivo

PERFIL: Convenente
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Na aba “Aditamento/Apostilamento”, comece 

selecionando o Tipo de Registro. Escolha a opção 

“Aditivo”
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Preencha os campos necessários e em seguida 

clique no botão “Alterar Plano de Trabalho”

O campo “Número do Protocolo 

não precisa ser preenchido.
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O sistema exibirá a mensagem “O Plano de 

Trabalho pode ser alterado”

Clique em “Voltar”

1

2
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Após retornar à tela de consulta do convênio, 

clique na opção “Plano de Trabalho” para fazer 

as alterações

Obs: Observe que o convênio passa para a situação 

“Alterando Plano de Trabalho do Aditivo”
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Na aba “Dados” faça as edições necessárias.

Obs: Sempre que forem editadas informações 

na aba “Dados” é necessário clicar no botão 

“Salvar Proposta” antes de mudar para a aba 

seguinte.
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Ainda na aba “Dados” se o aditivo for de 

alteração de vigência, faça as alterações nos 

campos relativos à “Informações de Datas” e 

após alterado clique no botão “Salvar 

proposta” antes de passar para a aba 

seguinte.
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Ainda na aba “Dados” se o aditivo for de 

alteração de valor, faça as alterações nos 

campos relativos à “Informações de Valores” e 

após alterado clique no botão “Salvar 

proposta” antes de passar para a aba 

seguinte.
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Após concluir todas as edições na aba 

“Dados” e clicar no botão “Salvar proposta”, 

certifique-se de que o sistema emitiu a 

mensagem “A proposta foi salva com sucesso” 

e então vá para a aba “Crono Físico”.
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Na aba “Crono Físico” primeiramente devem 

ser editadas as informações relativas às 

Metas. Na lista de Metas, identifique a meta a 

ser editada e clique na opção “Editar”.
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Edite as informações necessárias e em 

seguida clique no botão “Incluir Meta”.
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O sistema exibirá a mensagem “A meta foi 

incluída com sucesso”.

Após isso deverão ser realizadas as edições 

na Etapas. Clique no botão “Incluir Etapa”.
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Identifique a etapa que sofrerá alterações e 

clique na opção “Editar” correspondente.
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Edite as informações necessárias e em 

seguida clique no botão “Incluir Etapa”.
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O sistema exibirá a mensagem “A meta foi 

incluída com sucesso”.

Após isso deverão ser realizadas as edições 

nas Fases. Role a barrinha até o final da tela e 

localize a Lista de Fases (próximo slide).
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Identifique a fase que sofrerá alterações e 

clique na opção “Editar” correspondente.
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Edite as informações necessárias e em 

seguida clique no botão “Incluir Fase ”.
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O sistema exibirá a mensagem “Fase incluída 

com sucesso”.

Após isso clique na opção “Voltar” até retornar 

à tela de abas.
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Concluídas todas as alterações, retorne a aba 

“Dados” e clique na opção “Enviar para 

Aprovação”.

Se necessário editar informações nas demais abas, clique na aba 

correspondente e realize a edição.
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O sistema exibirá a mensagem “O 

Aditivo/Apostilamento” foi enviado para 

aprovação.

A situação do convênio passa para “Aguardando 

aditamento”.

Agora é só aguardar o Concedente realizar a análise 

do aditivo!!!
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Criando 

Prorrogação de Ofício / 

PERFIL: Concedente
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Na aba “Prorrogação de Ofício”, 

preencha os campos necessários e 

clique no botão “Enviar para 

aprovação”

Nesse momento o plano de trabalho fica 

editável para que o município faça as 

alterações necessárias e em seguida 

devolva para o concedente finalizar o 

procedimento. 
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O sistema emite a mensagem 

“Prorrrogação de Ofício incluída com 

sucesso. Necessário ajustar o plano 

de trabalho.”

Nesse momento o plano de trabalho fica 

editável para que o município faça as 

alterações necessárias e em seguida 

devolva para o concedente finalizar o 

procedimento. 
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O convênio passa para a situação 

“Alterando Plano de Trabalho da 

Prorrogação”.

Aguarde o município realizar as 

alterações no Plano de Trabalho.
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Alterando Plano de Trabalho 

da Prorrogação de Ofício

PERFIL: Convenente
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Na tela de consulta do convênio, 

localize na situação “Alterando 

Plano de Trabalho da Prorrogação”

1

Escolha a opção “Editar” para consultar as 

informações propostas na Prorrogação de 

Ofício

(entre na aba “Prorrogação de Ofício” e 

consulte a nova data de vigência proposta. 

Após isso retorne para a tela atual e siga o 

passo 3)  

2
Em seguida, clique na 

opção “Plano de Trabalho”

3
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Faça as alterações necessárias no Plano de 

Trabalho (Aba Dados, aba CronoFísico e aba 

Crono Desembolso). Em seguida cique na 

opção “Enviar para Aprovação”
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O sistema emite a mensagem “Alteração do 

plano de trabalho foi enviado para aprovação”.

(Nesse momento a prorrogação de ofício 

retorna ao concedente para aprovação).



105

Aprovando 

Prorrogação de Ofício

PERFIL: Concedente
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Na tela de consulta do convênio, 

localize na situação “Aguardando 

Prorrogação”

1

Em seguida, clique na opção “Plano de 

Trabalho” para conferir as alterações 

realizadas pelo município.

2
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Analise as alterações 

realizadas pelo convenente 

em todas as abas. Para 

aprovar, clique em “Voltar”.

1

(Caso identifique alguma inconsistência, 

clique em “Solicitar Complementação” 

para devolver para o município 

providenciar a correção.)
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Ao retornar à tela de consulta, 

clique na opção “Editar”.
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Na aba “Prorrogação de Ofício”, 

localize a prorrogação na situação 

“Aguardando Aprovação” e clique 

na opção “Visualizar”
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De acordo com a conclusão da 

análise, escolha a opção “Aprovar 

Prorrogação de Ofício” ou “Recusar 

Prorrogação de Ofício.
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O sistema emite a mensagem “A 

prorrogação de Ofício foi Aprovada” 

(ou mensagem confirmando a rejeição, caso a 

prorrogação tenha sido recusada no slide 

anterior)
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Criando Liberação 

de Parcelas

PERFIL: Convenente



113

Na tela inicial do sistema escolha a 

opção “Liberação de Parcelas”



114

Clique na opção “Novo” para cadastrar 

Uma nova liberação de parcelas.
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Informe o número do convênio e clique 

na opção “Buscar”
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Na aba “Liberação de Parcelas” o 

sistema gera algumas informações do 

convênio. 

Informe a “data de início” de a “data de 

término” do período executado. Em 

seguida clique em “Buscar”.
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O sistema carrega as informações físicas e 

financeiras do convênio.

Na lista de “Detalhes do Físico”, selecione a etapa executada 

clicando no “|+|” da coluna “Incluir”.
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O Sistema inclui o registro na lista de “Parcelas 

Selecionadas”. Informar no campo “Executado” a 

quantidade executada.
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Observe que o sistema disponibiliza os “Detalhes do Financeiro” que são informações 

migradas das Ordens Bancárias registradas. Por isso é importante que as informações 

relativas à execução do convênio (OB’s, aditivos, etc) sejam atualizadas antes da 

criação da liberação de parcelas.

Após informar no campo “Executado”, as quantidade 

executada, clique no botão “Salvar”.
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O sistema emite a mensagem “A Liberação de Parcela 

foi salva com sucesso” e disponibiliza as abas 

“Justificativa” e “Anexo” para edição.
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Na aba “Justificativa”, preencha as informações 

necessárias e clique no botão “Incluir Justificativa”
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Na aba “Anexo”, Insira os anexos necessários e clique 

no botão “Salvar”.



123

Retorne à aba “Liberação de Parcelas”, e clique no 

botão “Enviar para Análise”



124

A liberação de parcelas passa para a situação 

“Liberação em Análise” e somente o concedente 

consegue editá-la.

Agora é só aguardar o Concedente realizar a análise 

da liberação de parcelas!!!
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Elaborando 

Prestação de Contas

PERFIL: Convenente
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Na tela inicial do sistema escolha a 

opção “Prestação de Contas”
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Clique na opção “Novo” para criar a 

prestação de contas.
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Na aba “Execução Físico-Financeira”, 

informe o número do convênio e clique 

na opção “Buscar”
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O sistema carrega algumas 

informações do convênios.

Na lista de Detalhes do Físico, expandir 

a árvore das Metas, Etapas e Fases 

clicando na “setinha”.
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Após expandir a árvore das Metas, 

Etapas e Fases, informe no campo 

“Executado” a quantidade executada 

para cada fase.

e em seguida clica no botão “Salvar”.
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Após informar a quantidade executada 

em todos os campos “Executado”, 

clique no botão “Salvar”.

Observe que o sistema disponibiliza os “Detalhes do Financeiro” que 

são informações migradas das Ordens Bancárias registradas. Por isso é 

importante que as informações relativas à execução do convênio (OB’s

etc) sejam atualizadas antes da criação da prestação de contas.
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Após salvar, o sistema libera as Abas: 

Relação Receita e Despesa, Relação de 

Pagamentos, Relação de Bens, 

Conciliação Bancária e Anexos.
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Na Aba Relação Receita e Despesa, o sistema exibe a 

relação das Receitas e Despesas do convênio, 

separados pelos tipos (Repasse, Aplicação Financeira, 

Contrapartida, Outras Receitas e Despesas). 

Se necessário registrar uma nova OB ou uma nova Receita Diversas, 

clique nos botões indicados. O sistema migrará o usuário direto para a 

tela da execução do convênio para fazer a atualização.
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Na Aba Relação de Pagamentos, o sistema exibe a 

relação dos pagamentos do convênio, separados pelos 

tipos.

Se necessário registrar uma nova OB, clique no botão indicado. O 

sistema migrará o usuário direto para a tela da execução do convênio 

para fazer a atualização.
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Na aba Relação de Bens, o sistema exibe a relação 

dos bens do convênio, separados pelos tipos.

Se necessário registrar um novo documento contábil, clique no botão 

indicado. O sistema migrará o usuário direto para a tela da execução do 

convênio para fazer a atualização.
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Na aba Conciliação Bancária, o usuário do 

município deve registrar todas as conciliações 

bancárias do convênio, uma por vez, selecionando 

o tipo “Crédito” ou “Débito”.

Após cada registro, clique no botão “Incluir 

Conciliação Bancária”
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As Conciliações Bancárias adicionados pelo usuário 

são listadas na “Lista de Conciliação Bancária”

Ao final da listagem, há o campo “Saldo da Conciliação”.
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Na aba “Anexo”, Insira os anexos necessários e clique 

no botão “Salvar”.
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Após registrar todas as informações necessárias, 

retorne à aba “Execução Físico-Financeira” e clique no 

botão “Enviar prestação para Análise”
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O sistema emite a mensagem “Prestação enviada para 

análise com sucesso” e a prestação de contas passa 

para a situação “Prestação em análise” (somente o 

concedente consegue editá-la).

Agora é só aguardar o Concedente realizar a análise 

da Prestação de Contas!!!




