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POLÍTICAS PÚBLICAS

1 – Interesse público subjacente às atividades empresariais:
O Consórcio de Transportes da Região Metropolitana do Recife - CTM, entidade
multifederativa, empresa pública dotada de personalidade jurídica de direito privado, sem fins
lucrativos, criada nos termos da Lei Federal n.º 11.107, de 06 de Abril de 2005 regulamentada pelo
Decreto 6.017 de 17 de Janeiro de 2007, Lei Estadual n.º 13.235, de 24 de maio de 2007, da Lei
Municipal do Recife n.º 17.360, de 10 de outubro de 2007, e da Lei Municipal de Olinda n.º 5.553,
de 04 de julho de 2007, sob a forma de sociedade limitada, e tem como objeto social a gestão
associada plena do Sistema de Transporte Público Coletivo de Passageiros da Região Metropolitana
do Recife – STPP/RMR, incluindo as atividades de planejamento, fiscalização, regulação e outorga
dos referidos serviços a terceiros.
2 – Políticas Públicas:
Em conformidade com a Lei Orçamentária Anual (LOA) 2017 nº 15.979 de 26.12.2016, são
Programas e ações do CTM:
O Grande Recife Consórcio de Transporte Metropolitano empresa 100% pública que exerce
papel fundamental no desenvolvimento urbano, na Região Metropolitana do Recife/PE, uma vez
que, em sua atuação, prioriza o setor de transportes públicos de passageiros da RMR,
contribuindo significativamente pra melhorar a qualidade de vida das pessoas no que diz respeito
a mobilidade urbana.
Além disso, o CTM apoia atividades educacionais voltadas para o bom uso do transporte
coletivo de passageiros, de forma a exercer o planejamento, fiscalização, regulação e outorga dos
referidos serviços a terceiros, estando, ainda, presente no dia a dia da população por meio do
atendimento da central 0800, bem como, pela Ouvidoria.
3 - Metas relativas ao desenvolvimento de atividades que atendam aos objetivos de políticas
públicas:
O Grande Recife - Consórcio de Transporte Metropolitano realiza seu planejamento
estratégico e monitora suas metas e iniciativas de forma a cumprir a sua finalidade. Além do
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referencial estratégico interno da Empresa, atua alinhada às prioridades consignadas no Plano
Plurianual (PPA).
O Grande Recife Consórcio de Transporte, por sua vez, buscou traduzir os objetivos
estratégicos por meio da identificação das estratégias de atuação frente a 10 (dez) desafios focados
na área de Pessoas e Recursos, Processos Internos e Resultados:
Ι− Estruturar a Gestão das Receitas e Despesas;
ΙΙ− Promover a Valorização e Qualidade de Vida dos Colaboradores;
ΙΙΙ− Fortalecer a Comunicação e a Integração;
Ις− Aprimorar a Gestão da Informação;
ς− Estruturar os Processos de Gestão e Planejamento;
ςΙ− Fortalecer a Comunicação e a Integração;
ςΙΙ− Ampliar a Articulação Política e Institucional;
ςΙΙΙ− Realizar a Licitação das Linhas do STPP/RMR;
ΙΞ− Implantar o SIMOP;
Ξ− Melhorar o Atendimento e os Serviços ao Usuário.
Os resultados corporativos que estão associados aos direcionadores acima citados são
monitorados quinzenalmente por meio de reuniões de monitoramento, onde participam todos os
Diretores do Grande Recife Consórcio de Transporte. Nas reuniões é apresentada e discutida todas
as metas e iniciativas de forma dinâmica expressa por meio de recomendações de ações preventivas
e corretivas para as diferentes unidades da empresa e, quando necessário, orientam a repactuação
de metas.
A seguir, o quadro do mapa da estratégica contendo os objetivos estratégicos prioritários, a
missão, visão de futuro e os valores da empresa.
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Quadro 1: Mapa Estratégico do Grande Recife Consórcio de Transporte
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4 – Recursos para custeio das políticas públicas:
DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA 2017
(LEI Nº 15.979 DE 26.12.2016)

PROGRAMA

Ação /
Projeto/
Atividade

DOTAÇÃO
INICIAL

CRÉDITO
SUPLEMENTAR
(CONCEDIDO)

CRÉDITO
SUPLEMENTAR
(CANCELADO)

DOTAÇÃO
FINAL

1077 FORTALECIMENTO DO
CONTRÔLE SOCIAL NA
ESFERA
GOVERNAMENTAL
1085 - COMUNICAÇÃO
COM OS
USUÁRIOS DO
STPP/RMR

4694

3.000,00

0

3.000,00

0

4677

135.000,00

0

135.000,00

0

4678

1.180.000,00

86.488,00

35.765,80

1.230.722,20

1086 OPERACIONALIZAÇÃO
DO
SISTEMA DE
TRANSPORTE
PÚBLICO DE
PASSAGEIROS
STPP/RMR

1313

20.900.000,00

13.376.608,90

2.500.000,00

31.776.608,90

4679

5.000,00

1.820.000,00

555.000,00

1.270.000,00

4680

5.000,00

65.600,00

5.000,00

65.600,00

4681

28.674.000,00

7.867.634,00

8.445.225,46

28.096.408,54

4682

8.183.000,00

3.000.503,00

530.278,41

10.653.224,59

4685

33.501.600,00

4.961.384,12

5.634.177,19

32.828.806,93

4686

6.053.100,00

3.000.000,00

6.053.100,00

3.000.000,00

4693

3.000,00

0

3.000,00

0

4687

3.000,00

0

3.000,00

0

4688

1.000.000,00

92.000,00

0

1.092.000,00

4691

57.500.000,00

11.711.400,88

3.031.249,43

66.180.151,45

4695

1.100.000,00

285.000,00

0

1.385.000,00

4696

220.000,00

0

0

220.000,00

4697

3.000,00

0

3.000,00

0

4698

3.200.000,00

517.000,00

0

3.717.000,00

4699

60.000,00

0

39.714,80

20.285,20

4700

37.500,00

801.098,39

16.109,79

822.488,60

4701

10.000,00

200.000,00

10.000,00

200.000,00

161.776.200,00

47.784.717,29

27.002.620,88

182.558.296,41

1087 -APOIO
GERENCIAL E
TECNOLÓGICO ÀS
AÇÕES DO CTM

Total
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5 – Impactos econômico-financeiros da operacionalização das políticas públicas:
A programação e execução orçamentária do CTM, pelo fato de ser empresa pública, se dá através
do Orçamento Fiscal do Estado, aprovado pela Lei 15.979/17 (LOA 2017).

DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA
ANUAL - LOA 2017
PROGRAMA

PREVISTO

1086 - OPERACIONALIZAÇÃO
DO SISTEMA DE TRANSPORTE
PÚBLICO DE PASSAGEIROS
STPP/RMR
1087 -APOIO GERENCIAL E
TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DO
CTM

Total

REALIZADO

% DE
REALIZAÇÃO

4.657.643,78

4.116.839,24

88,39%

200.000,00

76.991,42

38,50%

4.857.643,78

4.193.830,66

86,33%
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COBERTURA FINANCEIRA PELO ESTADO
PROGRAMA
REALIZADO COBERTUR
A DO

1086

4.116.839,24

2.656.708,29

1087

76.991,42

0,00

4.193.830,66

2.656.708,29

Total

IMPACTO ECONÔMICO-FINANCEIRO
VALOR EM R$
%

(4.193.831)
DESPESA DE CAPITAL
PREJUÍZO OPER. LÍQ. DO
EXERCÍCIO

6,88%
(60.916.790)
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% DE
REALIZAÇÃO

64,53%

63,35%

6 – Comentários dos administradores:
Mais Qualidade no atendimento ao usuário.
Com o objetivo de oferecer mais praticidade e conforto aos usuários do Sistema de
Transporte Público da Região Metropolitana do Recife, o Grande Recife Consórcio de Transporte
implantou um novo canal de atendimento via o aplicativo WhatsApp. O aplicativo registra as
reclamações realizadas por usuários que estejam nas paradas de ônibus, Terminais Integrados e
Estações de BRT, onde não possuem acesso a telefone fixo. Dessa forma, é possível registrar em
tempo real qualquer tipo de reclamação.
No ano de 2017, foram registrados 5.801 atendimentos e solucionadas aproximadamente
cerca de 4.500.
Central 0800
Para informações e reclamações sobre o Sistema de Transporte Público de Passageiros, o
Grande Recife Consórcio de Transporte disponibiliza serviço com ligação gratuita, pelo telefone
0800.0810158, das 7h às 19h, de domingo a domingo. Os dados repassados pelos usuários são
registrados e respondidos com urgência máxima. Mensalmente, a Central recebe cerca de oito mil
ligações, 70% para informações sobre questões como o VEM Estudante, carteira estudantil e
itinerário dos ônibus. As reclamações são protocoladas e, uma vez constatadas, o Grande Recife
aplica as punições previstas no Regulamento do Sistema. As queixas também resultam em
pontuação negativa para as empresas e pesam na avaliação de desempenho realizada pelo Grande
Recife Consórcio de Transporte semestralmente, podendo até levar a operadora a ter cassada sua
concessão. Em 2017 o Grande Recife Consórcio de Transporte investiu cerca de R$ 1,2 milhão na
reestruturação do sistema de atendimento ao usuário.
Relacionamento com os usuários e entidades representantes das comunidades

A Gerência de Relacionamento do Grande Recife atende aos usuários e entidades
representantes das comunidades, a fim de solucionar seus questionamentos, pedidos e
reclamações sobre o Sistema de Transporte da Região Metropolitana do Recife (STPP/RMR).
Mensalmente, cerca de 60 atendimentos são feitos pelo telefone, outros 50 atendimentos pessoais,
além de 10 reuniões com as comunidades e em média duas visitas técnicas nos locais solicitados.
Os usuários e lideranças comunitárias podem entrar em contato com a Gerência de
Relacionamento através dos telefones: 3182.5552 / 3182.5553 / 3182.5554. O horário de
atendimento é de 8h às 17h.
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Mídias Sociais

Também com o objetivo de se aproximar cada vez mais dos usuários o Grande Recife
Consórcio de Transporte passou a fazer parte das mídias sociais Facebook, Twitter e Instagram.
Através destas redes sociais todos podem acompanhar as melhorias que estão sendo implantadas,
saber rapidamente quando ocorre alguma mudança de itinerário, receber informações sobre
transporte público, e diversos assuntos relacionados a mobilidade urbana. O link para acompanhar
a página do Facebook é www.facebook.com/consorcio.oficial, no Twitter@GrandeRecife.
Programas Educativos
Com o objetivo de sensibilizar os operadores do Sistema de Transporte Público de
Passageiros da Região Metropolitana do Recife – STPP/RMR, sobre a importância de manter uma
relação respeitosa e gentil com os passageiros de diferentes condições de mobilidade. O Grande
Recife Consórcio de Transporte possui o programa Gentileza Faz toda a Diferença. As blitzes são
realizadas com a presença de fiscais do Grande Recife Consórcio de Transporte e de voluntários com
mobilidade reduzida. O motorista e o cobrador são avaliados desde a solicitação da parada até o
manuseio da PEV - Plataforma Elevatória Veicular. Sendo prestado um bom atendimento, os
funcionários recebem um selo do programa e uma carta elogiosa do presidente do Grande Recife
Consórcio de Transporte. Em 2017, 5.611 motoristas e cobradores foram avaliados no programa.
O Grande Recife Consórcio de Transporte também possui o programa Educa Transporte
onde são direcionados para dois caminhos: alunos de escolas públicas e privadas e outro para o
público em geral, que utiliza os Terminais Integrados. O Educa Transporte Escola conta com quatro
profissionais das áreas de pedagogia, relações públicas, comunicação e psicologia do Grande Recife
que visitam escolas da RMR para discutir sobre os direitos e deveres dos usuários de transporte
público. Os alunos participam de uma conversa educativa, assistem a um teatro de fantoches e
participam de uma contação de história, nos quais são abordados temas como preservação da
parada, apresentação da carteira de estudante, segurança no coletivo, além de respeito aos
assentos e filas reservados a pessoas com deficiência, gestantes e idosos. Em 2017, 803 alunos
participaram do programa.
Já o Educa Transporte nos Terminais Integrados do Recife e Região Metropolitana conta com
artistas educadores que realizam pequenas peças teatrais e dinâmicas lúdicas junto aos passageiros.
São abordados temas como respeito às filas, embarque e desembarque com segurança, além de
limpeza dentro dos terminais e veículos.
Carteira de Estudante
O Grande Recife Consórcio de Transporte também produz a Carteira de Identidade
Estudantil (CIE) para mais de 400 mil alunos do ensino Infantil, Fundamental, Médio, Técnico e de
cursinhos pré-vestibulares. Esses alunos precisam está matriculados em instituições de ensino
localizadas na Região Metropolitana do Recife e em curso regular com duração mínima de um ano,
além de frequentar a escola regularmente. A carteira estudantil junto com o cartão VEM Estudante,
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garante o abatimento de 50% na tarifa de todas as linhas convencionais do Sistema de Transporte
Público de Passageiros da Região Metropolitana do Recife. Em 2017 o Grande Recife Consórcio de
Transporte investiu cerca de 846 mil reais na confecção das carteiras de estudantes.

Reforma e Manutenção dos Terminais e Miniterminais
Com o objetivo de melhorar o atendimento e os serviços aos usuários do sistema de
transporte público o Grande Recife Consórcio de Transporte realizou em 2017 as reformas e
manutenções em 15 terminais e 2 miniterminais. Houve o investimento no ano de 2017 em
reformas e manutenções o valor de 45.500 mil reais e na operacionalização dos terminais
integrados e miniterminais o valor de 26,5 milhões de reais.
Reforma e Manutenção das Estações BRT
Com o objetivo de melhorar o atendimento e os serviços aos usuários do sistema de transporte
público o Grande Recife Consórcio de Transporte realizou em 2017 as reformas e manutenções em
42 nas estações BRT. Houve o investimento no ano de 2017 em operacionalização das estações BRT
no valor de 10,5 milhões de reais.
Implantação do Sistema Inteligente de Monitoramento da Operação-SIMOP
Com o objetivo de melhorar a qualidade dos usuários de transporte público e planejar,
otimizar, regulamentar e fiscalizar as viagens de ônibus realizadas pelos usuários o Grande Recife
Consórcio de Transporte está implantando o Sistema Inteligente de Monitoramento da OperaçãoSIMOP. Com esse novo sistema, os usuários que estiverem nas plataformas dos BRTS e nos
Terminais Integrados, receberão informações dos horários das partidas dos coletivos. Além disso, os
passageiros poderão obter informações de tempo de chegada dos ônibus e itinerários das linhas
através da internet ou por meio de um aplicativo de smartphone que será disponibilizado tanto no
sistema IOS e Android. Em 2017 foram investidos aproximadamente o valor de 2,7 milhões de reais
na infraestrutura e operação do sistema.
Gratuidade do VEM Estudantil
O Grande Recife Consórcio de Transporte também tem o objetivo de proporcionar e garantir
a passagem em gratuidade para os estudantes da Rede Pública da RMR no transporte coletivo
urbano, através do Passe Livre Estudantil, recebem os benefícios os alunos das escolas da rede
estadual que moram e estudam na Região Metropolitana e também os estudantes que entraram na
Universidade de Pernambuco (UPE) através do sistema de cotas. No ano de 2017 o Grande Recife
Consórcio de Transporte investiu aproximadamente um valor de 31,7 milhões de reais para a
manutenção da gratuidade.
7 – Estruturas de controles internos e gerenciamento de riscos:
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Atualmente, o Grande Recife Consórcio de Transporte conta com as seguintes estruturas de
controle interno:

• Conselho Fiscal
• Ouvidoria
Para atender a Lei nº 13.303/16, está em trâmite processo de alteração do Estatuto Social
para criar em 2018 as seguintes estruturas para reforçar o controle interno e o gerenciamento de
riscos:
• Comitê de Auditoria
• Auditoria Interna
8 - Fatores de Risco:
Existem inúmeros e imprevisíveis fatores de risco que poderiam impactar as políticas
públicas perseguidas pelo Grande Recife Consórcio de Transporte, conforme delineado no
Planejamento Estratégico 2016/2019 e no Plano de Negócios do CTM de 2017, assim como para o
Planejamento anual de 2018.
Entretanto, pode-se dizer que em 2017 os fatores de risco mais relevantes foram: (i) a crise
econômica na RMR, aliada às limitações da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF; (ii) a incerteza de
obtenção de recursos estaduais para investimento em projetos de grande porte; (iii) a greve
deflagrada pelo Sindicato dos Rodoviários.
9- Remuneração
Atualmente, a remuneração de administradores e empregados do CTM não sofreram
alterações pelo atendimento de metas ou indicadores de atuação, individuais ou coletivos, não
havendo a distribuição de lucros ou o pagamento de gratificações ou bônus com base em
resultados.
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GOVERNANÇA CORPORATIVA

A Lei 13.303/16, em seu art. 8º, incisos III e VIII, exige a elaboração de “carta anual de
governança corporativa, que consolide em um único documento escrito (...) informações
relevantes, em especial as relativas a atividades desenvolvidas, estrutura de controle, fatores de
risco, dados econômico-financeiros, comentários dos administradores sobre o desempenho,
políticas e práticas de governança corporativa e descrição da composição e da remuneração da
administração”.
Em relação às empresas estatais de capital aberto, tais informações já se encontram
detalhadas no Formulário de Referência, documento anual de divulgação pública que segue o
modelo da Comissão de Valores Mobiliários – CVM, nos termos da Instrução CVM n. 480, de 2009.
Por esse motivo, essas companhias não necessitam divulgar as informações indicadas nos itens
abaixo, mas devem informar em quais itens de seu Formulário de Referência podem ser
consultadas as informações requeridas pelo inciso III do art. 8º da Lei 13.303/16.
1 - Atividades desenvolvidas
O Grande Recife Consórcio de Transporte Metropolitano – CTM, criado nos termos da Lei
Estadual nº 13.235/2007, da Lei Municipal do Recife nº 17.360/2007 e Lei Municipal de Olinda nº
5.553/2007, sob a forma e sociedade limitada. A empresa é controlada pelo Estado de
Pernambuco, cujo objeto social é de planejamento, fiscalização, regulação e outorga dos
referentes serviços a terceiros do STPP/RMR.
As principais atividades desenvolvidas pelo CTM na consecução do eu objeto social se dá por meio
de concessão de permissão na exploração da operação do transporte público de passageiros por
empresas de transporte coletivo privado O faturamento extratarifário advém dos seguintes
produtos comercializados: Receita por veiculação de propagandas em ônibus – RVPO, Propagandas
em paradas e abrigos, locação de boxes/lanchonetes nos interiores dos Terminais Integrados.

Grande Recife Consórcio de Transporte
Cais de Santa Rita, 600 | Santo Antônio | CEP: 50.020-360 | Recife – PE
Fone: (81) 3182.5555 Fax: (81) 3182.5511 | www.granderecife.pe.gov.br

2 – Estrutura de controles internos e gerenciamento de risco
Para atender a Lei nº 13.303/16, está em trâmite processo de alteração do Estatuto Social para
criar em 2018 as seguintes estruturas para reforçar o controle interno e o gerenciamento de riscos:
Comitê de Auditoria Estatutário
Comitê Consultivo e de Elegibilidade
Área de Conformidade e de Gestão de Riscos

Ainda que não seja controle interno, merece igual destaque a contratação anual, por licitação
pública, de empresa de auditoria independente para auditar as contas anuais, por meio de Termo
Aditivo a contrato vigente em 2017, da RBO Auditores Independentes para auditar as
demonstrações contábeis.
3 – Fatores de risco
• Existência de diversas ações judiciais que podem ter efeito adverso relevante sobre o
negócio, caso se seu desfecho seja desfavorável à empresa.
• A crise econômica do País com reflexos negativos sobre o nível de atividade econômica,

provocando o aumento do desemprego, a redução da renda da população que afetaram
negativamente a arrecadação do Estado, gerando algumas dificuldades na execução das
obras previstas para 2017 e que ainda guardam restrições para 2018. A crise também
afetou a arrecadação tarifária, comprometendo o equilíbrio financeiro;
4 – Dados econômico-financeiros e comentários sobre o desempenho

Reais)
Patrimônio
Líquido
Ativo Total
Receita Líquida
Resultado Bruto
Resultado Líquido
Prejuízo por

Exercício
Social
31/12/17

Exercício
Social
31/12/16

(184.817.748) (123.200.468)
84.736.226
167.966.412
123.482.012
(60.916.790)
(60,93)
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83.314.323
152.534.175
107.374.943
(30.699.764)
(30,71)

Exercício Social
31/12/15
(97.966.098)
92.429.173
106.535.833
71.234.885
(27.798.743)
(27,80)

quotas
O patrimônio líquido teve seu aumento em função dos prejuízos acumulados.
O aumento do ativo, deu-se basicamente pelo ingresso de valores de arrecadação de
bilhetes na Conta Garantia de Tarifas.
Em relação a receita líquida, o aumento se deu em função dos repasses do Estado de
Pernambuco ter sido superior aos repasses do ano anterior.
O resultado bruto foi ocasionado pela redução dos custos dos serviços prestados, com o
concomitante aumento das transferências efetuadas pelo Estado de Pernambuco.

O aumento do prejuízo foi determinado pelo atendimento de serviços públicos de cunho
essencial e exclusivo, transporte público de passageiros, considerando que o CTM é uma estatal
dependente do tesouro estadual, em conformidade com a lei de responsabilidade fiscal – LRF.

5 – Políticas e práticas de governança corporativa
Os seguintes princípios orientam a governança corporativa da empresa: transparência,
equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa. Com base nesses princípios, a
Política de Governança tem como objetivo principal contribuir para a perenidade do Grande
Recife Consórcio de Transporte Metropolitano e estabelecer o padrão e as melhores práticas de
governança corporativa a serem adotadas. As práticas de governança corporativa adotadas
cumprem as exigências estabelecidas. Adotamos também como referência o Código de Melhores
Práticas de Governança Corporativa do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – IBGC.
(Acessar).
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6 – Descrição da composição e da remuneração da administração
REMUNERAÇÃO TOTAL DOS DIRETORES E CONSELHEIROS DO GRCT NO PERÍODO DE JAN/2017 À DEZ/2017
REMUNERAÇÃO FIXA
ANUAL

CARGO

BENEFÍCIOS

TOTAL DE MEMBROS POR
CARGO

PRESIDÊNCIA
DIRETOR PRESIDENTE

R$ 129.566,06

TOTAL: DIRETOR PRESIDENTE

R$ 129.566,06

R$
10.144,34
R$
10.144,34

1

DIRETORIAS
DIRETOR DE PLANEJAMENTO

R$ 212.862,04

TOTAL: DIRETOR DE PLANEJAMENTO

R$ 212.862,04

DIRETOR DE GESTÃO ORGANIZACIONAL

R$ 90.751,56

TOTAL: DIRETOR DE GESTÃO ORGANIZACIONAL

R$ 90.751,56

R$
48.278,72
R$
48.278,72
R$
19.164,05
R$
19.164,05

DIRETOR DE OPERAÇÕES

R$ 72.113,99

R$ 7.796,10

TOTAL: DIRETOR DE OPERAÇÕES

R$ 72.113,99

R$ 7.796,10

DIRETOR DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO

R$ 90.824,65

TOTAL: DIRETOR DE ENGENHARIA E MANUT

R$ 90.824,65
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R$
11.243,27
R$
11.243,27

1

1

1

1

DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

R$ 72.172,46

TOTAL: DIRETOR DE TECNOL DA INFORMAÇÃO

R$ 72.172,46

DIRETOR DE PROJETOS ESPECIAIS

R$ 103.167,35

TOTAL: DIRETOR DE PROJETOS ESPECIAIS

R$ 103.167,35

R$
17.390,46
R$
17.390,46
R$
20.377,38
R$
20.377,38

CONSELHO FISCAL

R$ 2.646,00

R$ 0,00

TOTAL: CONSELHO FISCAL

R$ 2.646,00

R$ 0,00

TOTAL DE REMUNERAÇÃO GLOBAL DOS DIRETORES E CONSELHEIROS DURANTE O
PERÍODO DE JAN À DEZ/2017

R$ 908.498,43

1

1

3
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1. O período da remuneração total dos Diretores e Conselheiros está compreendido entre 01/01/2017 à 31/12/2017.
2. Na remuneração fixa anual foram considerados os valores referentes a: Vencimento, Salário, Anuênio, FGS, Comissão de Licitação e Representação
de Cargo Comissionado.
3. Nos Benefícios, foram considerados os valores máximos para: Gratificação de Férias, Auxílio Alimentação, Auxílio Educação e Plano de Saúde.
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