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RESUMO 
Pensando no bem-estar social na qualidade e na praticidade da população, optou-se por realizar o 
projeto de um Paço Municipal para a cidade de Siqueira Campos- PR, uma forma de compor um centro 
administrativo do Poder Executivo, e de centralizar os departamentos municipais, para melhor 
atendimento à população e qualidade de vida no trabalho, tem por objetivo fazer com que os 
trabalhadores se sintam bem em trabalhar na empresa e fazer do ambiente de trabalho, um lugar 
agradável e produtivo. A Prefeitura tem custos altos com alugueis, além de ter suas Secretarias 
Municipais espalhadas. Para a concretização do projeto, pensou-se também no crescimento da cidade 
que serão projetadas futuras ampliações turísticas e administrativas, criando-se então um centro cívico. 
Para a escolha do terreno, localizado na Rua Rio Grande do Norte, na cidade de Siqueira Campos – 
PR foram observados alguns fatores relevantes em relação à localização do entorno. A área encontra-
se na zona de uso misto do município, em área de perímetro urbano, uma localização privilegiada, onde 
há acesso fácil ao centro e às edificações de grande importância, como Fórum Eleitoral e Fórum Cívico, 
fomentando a viabilidade da implantação e a facilidade em se locomover entre as Secretarias e Fóruns, 
além de permitir fácil acesso aos munícipes pelo fato da proximidade com as vias estruturais. 
 
Palavras-chave: Paço Municipal. Siqueira Campos. Organizações Públicas. 
 

 

ABSTRACT 
Thinking about social welfare in the quality and practicality of the population, it was decided to carry out 
the project of a Municipal Hall for the city of Siqueira Campos-PR, a way to compose an administrative 
center of the executive power, and to centralize the department’s municipalities, to better serve the 
population. Quality of life at work aims to make workers feel good about working in the company and 
making the work environment a pleasant and productive place. The city hall generates high costs with 
rents, in addition to having its municipal secretaries scattered. For the realization of the project was also 
thought about the growth of the city where future tourist and administrative expansions will be projected, 
being created then in a civic center. In the city of Siqueira Campos - PR, some important factors were 
observed for the location of the surroundings, in the Rio Grande do Norte Street. The area is in the 
mixed use zone, the municipality in an urban perimeter area, in a privileged location, where it has access 
to the center and buildings of great importance, as an electoral forum and civic forum. Fostering the 
viability of the implementation and the ease of getting around the secretariats and forums, besides 
allowing easy access to the residents due to the proximity to the structural routes. 
 
Keywords: City Hall. Siqueira Campos. Public. Organizations 

 

 

INTRODUÇÃO 

As administrações públicas estão cada vez mais voltadas para a criação de 

condições acessíveis para a população, diminuindo gastos para uma gestão 

transparente, em que o cidadão consiga usufruir dos seus diretos com livre acesso. 

Para aqueles que lidam com o interesse do patrimônio público devem-se adotar 
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conceitos éticos e seguindo o princípio da moralidade, a sede de uma empresa, tanto 

pública como privada, é de grande importância para o sucesso de uma boa 

administração.  

No caso das Prefeituras, suas funções variam de acordo com a realidade 

local, suas obrigações e as estruturas culturais. Por isso, é fundamental a análise da 

história do município, a sua atual situação econômico-financeiro para que a 

elaboração do projeto seja realmente adequada para aquele local. 

Este trabalho apresenta a estrutura administrativa da Prefeitura da cidade de 

Siqueira Campos-PR. Os dados levantados servirão de aporte a um programa de 

necessidades para a realização do projeto de um Paço Municipal, levando em conta 

as características do município, bem como a viabilidade urbana, além de considerar o 

espaço hoje utilizado, criando um novo conceito, e propondo um projeto que vise à 

adequação do espaço físico e da legislação vigente e aplique um conceito de 

arquitetura contemporânea e acessível, integrando o edifício a ser construído como 

seu entorno. Siqueira Campos é um polo regional, seja no âmbito industrial ou 

comercial, um município com crescimento populacional considerável a cada ano, e 

com um histórico de representatividade política notória a nível estadual. 

Diante desta análise, e levando em consideração os fatores descritos, 

justifica-se a grande importância para o município a implantação de uma nova sede 

administrativa que centralize os departamentos. Pois o prédio da atual Prefeitura 

encontra-se na zona central, com pouco espaço para estacionamento já que fica em 

uma das principais ruas da cidade, movimentada e sem estrutura alguma para vagas 

voltadas a idosos e a pessoas com necessidades especiais. Além disso, o prédio atual 

também não oferece nenhum tipo de acessibilidade, pois se encontra no segundo 

pavimento de uma edificação com acesso único por escadas e sem elevadores. 

 

METODOLOGIA 

Para desenvolvimento do levantamento teórico, foi realizado pesquisas 

bibliográficas, voltadas para compreensão do tema e eficiência do cinema como forma 

de ensino, mais adiante também sua importância e inserção no mundo 

contemporâneo. 
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Também foram analisados para base de sistemas construtivos, formas e 

organização espacial, dois arquitetos, sendo eles Mies Van der Rohe, Tadao Ando e 

Paulo Mendes da Rocha.   

Para obter uma melhor percepção de um futuro projeto de um Paço Municipal 

para a cidade foram realizados dois estudos de caso, buscando abranger fluxos, 

layout, dimensões para auxiliar na criação do programa de necessidades. 

 Na busca de compreender e respeitar a legislação vigente no município de 

Siqueira Campos - PR, foi consultado todas as leis e o código de obras, que dão 

suporte para melhor desenvolvimento do projeto, analisando seu zoneamento, 

gabarito de pavimentos, recuos mínimos, ocupação do solo, taxa de aproveitamento 

e número máximo de pavimentos permitidos pela lei.  

 

DESENVOLVIMENTO 

Paço Municipal 

 Os edifícios públicos começaram a ser construídos no Brasil inicialmente no 

século XIX, com a ajuda da comunidade eram somente caracterizados por praças, 

jardins e ruas, que ainda hoje são utilizadas para a realização de feiras e eventos. As 

universidades, igrejas, e teatros não eram totalmente públicos na época, pois os 

proprietários exigiam restrições. Com a revolução industrial, despertou-se o caminho 

para o crescimento para esses tipos de obras públicas, acelerando o crescimento das 

cidades e as produções. (Bruxel; Debarba; Franken; Gregory, 2009) 

 A definição de que temos de público é tudo que compete ao povo para o uso 

de todos. Se tratando de uma edificação política que o mesmo tem o dever de servir 

à população, a sede administrativa deveria ser acessível a qualquer momento. Para a 

sociedade, um espaço público é uma imposição distante, como se a prefeitura não 

fosse destinada por meio legal à população, deixando transparecer que o único 

beneficiado seria o departamento que o criou. Por isso o dever dos arquitetos é criar 

um espaço que se adequasse à realidade do município e fazer com que a população 

se sinta acolhida pelo Poder Executivo, criando um efeito de uma sociedade unida, 

projetando ambientes que, mesmo em coletividade, faz com que a população se sinta 

parte daquele espaço.  

 No geral o próprio sistema da Prefeitura dificulta as condições de 

acessibilidade para a população. A burocracia assume uma liderança, as regras 
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tomam conta da sociedade, as intenções pelas quais os espaços públicos foram 

idealizados se tornam irrelevantes, pois distanciam os que deveriam ser beneficiados. 

O resultado desse distanciamento é a depredação às sedes municipais, fazendo com 

que essa circunstância se torne rotineiras e que passem por várias manutenções, visto 

não ser um ambiente acolhedor, mostrando a falta de envolvimento da sociedade com 

a vida política, tornando-a subalternas ao invés de participante. 

 

Prefeitura Municipal De Siqueira Campos 

 

Siqueira Campos localiza-se no interior do Estado do Paraná, surgiu com o 

desmembramento da cidade de Tomazina – PR, dividindo-se em duas cidades, no dia 

23 de setembro de 1920 criou-se a cidade denominada como Colônia Mineira. Com 

evento da Revolução de 1930, pelo Decreto nº 323 de 05 de novembro de 1930, do 

interventor do Estado General Mário Tourinho, o nome de Colônia Mineira mudou para 

Siqueira Campos. Isto em homenagem ao bravo militar, Tenente Antônio Siqueira 

Campos, natural de Rio Claro – São Paulo.  

Com uma população estimada em 20.508 habitantes, de acordo com IBGE a 

cidade aumentou sua população aproximadamente 20% entre o ano de 2012 a 2018. 

Siqueira Campos tem se tornado referência de polo comercial e industrial, Sede da 

primeira Fábrica de motocicletas do sul do Brasil PRO TORK que se torna hoje a maior 

fabricante de moto peças da América Latina.  

 
Figura 01- Prefeitura Municipal de Siqueira Campos- PR 

 
Fonte: disponível em Acervo pessoal 
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 Encontram-se hoje na Prefeitura Municipal de Siqueira Campos os seguintes 

departamentos e serviços.  

 Protocolo Geral 

 Assessoria Jurídica  

 Assessoria de Planejamento e Projetos 

 Departamento Administrativo 

 Divisão Pessoal 

 Divisão de Materiais  

 Licitação  

 Divisão de Previdência  

 Divisão de Informativa 

 Controle Interno 

 Departamento de Fazenda 

 Divisão de Tributação  

 Divisão de Tesouraria  

 Divisão de contabilidade 

 Divisão de Arrecadação 

 Vice-Prefeito  

 Gabinete do Prefeito  

 

 Em 1998 a prefeitura começou a ocupar esse local que é domínio público e 

não requer gastos com alugueis. 

  O Edifício apresenta planta livre, com repartições dos setores feitas por 

divisórias de Eucatex. Sendo composto por três pavimentos, no subsolo fica a 

disposição do arquivo geral, banheiros externos e garagem para funcionários 

contendo apenas cinco vagas, pavimento térreo encontra-se a telefonista e o hall com 

único acesso à escada para o primeiro pavimento onde ficam instaladas as divisões 

da sede, junto com o gabinete do prefeito e seu vice, o espaço em si não apresenta 

nenhuma acessibilidade e não há possibilidade de ampliações. 

 A estrutura que compõe a Prefeitura é minimizada em relação ao primeiro 

estudo de caso por se tratar de um município consideravelmente menor, mas que 
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consequentemente obtém a mesma problemática devido à desagregação das 

secretarias em relação à sede administrativa.  

 

 

 

 

 

Secretarias na Malha Urbana 

 A cidade de Siqueira Campos possui uma estrutura física 

administrativa precária. A Prefeitura, embora localizada no centro da cidade, não 

comporta os espaços necessários para todas as suas secretarias, que estão são 

espalhadas na malha urbana, figura abaixo, o que, além de dificultar a integração entre 

os vários setores, dificulta o atendimento ao público, principalmente para aqueles que 

dependem de transporte coletivo. 

 

Figura 02- Localização das Secretarias Municipais na Malha Urbana 

 
Fonte disponível em: Mapa da Cidade 
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Secretaria de Administração e Planejamento Urbano 

 

A Secretaria de administração e a Assessoria de Planejamento Urbano e 

projetos residem na própria Prefeitura Municipal, com endereço:  

 
Secretaria de Administração  
Endereço: Rua Marechal Deodoro, 1837- Centro. 
Fone: (43) 3571-1122 
Ramal:  
gabinete@siqueiracampos.pr.gov.br 

 
Secretaria de Planejamento Urbano 
Endereço: Rua Marechal Deodoro, 1837- Centro. 
Fone: (43) 3571-1122 
Ramal:  
planejamento@siqueiracampos.pr.gov.br 
 

Departamento de Agricultura 
 
Secretaria de Agricultura  
Endereço: Rua Maria Carolina, 1659, Vila Barbosa. 
Fone: (43) 3571-3239 
agricultura@siqueiracampos.pr.gov.br 
 

 

 A Secretaria de agricultura encontra-se em um lugar de difícil acesso 

e distante da sede administrativa, com as instalações precárias. 

 
Figura 03- Secretaria de Cultura 

 
Fonte disponível em: Acervo pessoal 

 

Departamento de Meio Ambiente 

 

Secretaria de Meio Ambiente 
Endereço: Rua Amazonas, 271, Centro. 

mailto:planejamento@siqueiracampos.pr.gov.br
mailto:agricultura@siqueiracampos.pr.gov.br
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Sala: 01 
Fone: (43) 3571- 4181 
meioambiente@siqueiracampos.pr.gov.br 
 
Secretaria de Indústria e Comércio 
Endereço: Rua Amazonas, 271, Centro. 
Sala: 02 
Fone: (43) 3571- 4181 
industriaecomercio@siqueiracampos.pr.gov.br 
 
 
Secretaria de Habitação 
Endereço: Rua Amazonas, 271, Centro. 
Sala: 03 
Fone: (43) 3571- 4181 
habitacao@siqueiracampos.pr.gov.br 

 As secretarias encontram-se juntamente em um local com nenhuma 

identificação dos departamentos, dificultando a localização e a acessibilidade das 

pessoas que precisam do espaço.  

 
Figura 04 - Secretaria de Meio Ambiente/Habitação/Indústria e Comércio 

 
Fonte disponível em: Acervo pessoal 

 

Secretaria de Esporte Lazer 
 
Secretaria de Esporte e Lazer 
Endereço: Rua Espírito Santo, 049, Santuário. 
Fone: (43) 3571- 3174 
esportes@siqueiracampos.pr.gov.br 

 

A secretaria de esportes fica na mesma estrutura do Ginásio, o mesmo não 

possui infraestrutura de escritório e isso pode prejudicar o atendimento a população.  

 

  

mailto:industriaecomercio@siqueiracampos.pr.gov.br
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Figura 05 - Secretaria de Esportes e Lazer 

 
Fonte disponível em: Acervo pessoal 

 

Secretaria de Assistência Social 
 
Secretaria de Assistência Social 
Endereço: Rua Pernambuco, 1219, Centro. 
Fone: (43) 3571- 1513 
associal@siqueiracampos.pr.gov.br 

 

A secretaria de Assistência Social encontra-se no mesmo prédio da Câmara 

Municipal, passou recentemente por pequenas reformas, melhorando o acesso da 

população.  

 

Figura 06 – Secretaria de Assistência Social 

 
Fonte disponível em: Acervo pessoa 

 

Secretaria de Cultura  
 
Secretaria de Cultura 
Endereço: Rua Pernambuco, 1253, Centro. 
Fone: (43) 3571- 3176 
cultura@siqueiracampos.pr.gov.br 
 

 

mailto:cultura@siqueiracampos.pr.gov.br
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 A secretaria de cultura localiza-se no Museu Histórico Joaquim 

Vicente de Souza, o espaço abriga tanto a administração do museu, quanto à 

secretaria, tornando o espaço insuficiente para o atendimento à população e sem 

nenhuma acessibilidade. 

Figura 07 - Secretaria de Cultura 

.  
Fonte disponível em: Acervo pessoal 

Secretaria de Saúde 

 

Secretaria de Saúde 
Endereço: Rua Pernambuco, 276, Centro. 
Fone: (43) 3571-3114 ou (43) 3571-3169 
saude@siqueiracampos.pr.gov.br 

 

 Localizada no mesmo prédio que o posto de saúde, com uma acessibilidade 

precária, com somente um acesso pela garagem para os cadeirantes e idosos, um 

local extremamente inacessível para as pessoas que queiram ter acesso à secretaria 

e ao atendimento ao posto de saúde sem condições de atendimento aos munícipes. 

 

Figura 08 - Secretaria de Saúde 

 
Fonte disponível em: Acervo pessoal 
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Secretaria de Educação 

 

Secretaria de Educação 
Endereço: Rua Paraná, 271, Centro. 
Fone: (43) 3571-4197 ou (43) 3571-3177 
educacao@siqueiracampos.pr.gov.br 
 

 

 A secretaria de educação fica localizada no antigo fórum, e instalada 

no primeiro pavimento, no térreo fica a disposição da UAB - Universidade Aberta do 

Brasil, o único acesso à secretaria é por uma escada, sem nenhuma acessibilidade 

dificultando a passagem de cadeirantes, crianças e idosos.  

 

 

 

 

Figura 09 - Secretaria de Educação 

 
Fonte disponível em: Acervo pessoal 

 

Departamento de Obras 
 
Secretaria de Obras  
Endereço: Rua Estada do Rio, S/N, Centro. 
Fone:  
obras@siqueiracampos.pr.gov.br 

 

A secretaria de obras fica localizada na garagem de ônibus e veículos da 

Prefeitura, no centro de uma quadra com uma boa localização, mais sem 

acessibilidade para portadores e idosos, fazendo divisa com moradores atrapalhando-

os os barulhos que os veículos lhes proporcionam, e fazendo fundo com os fóruns 

eleitorais e cíveis.  

mailto:educacao@siqueiracampos.pr.gov.br
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Figura 10 - Secretaria de Obras  

 
Fonte disponível em: Acervo pessoal 

 

Com a análise de todos os pontos administrativos corporativos à Prefeitura 

Municipal, concluímos que existe necessidade de melhorias logísticas e atendimento 

destes serviços, portanto exige uma nova concepção de projeto. 

ÁREA DE INTERVENÇÃO 

Localização do Terreno e Diretrizes 

 

O terreno da proposta para o Paço Municipal contém 15.452,70m² e fica 

localizado na Rua Estado do Rio com a Rua Rio Grande do Norte, na cidade de 

Siqueira Campos – PR. Á área é um dos fatores relevantes do projeto, pois sua 

localização tem acesso para as vias estruturais de entrada e saída da cidade. 

Atualmente o terreno abriga o departamento de obras da Prefeitura, garagem de carro, 

ônibus, oficinas, causando incômodos para os funcionários dos Fóruns e para a 

pequena quantidade de moradores na região, para a proposta do Paço a garagem da 

Prefeitura será relocada para uma área industrial que possa agregar todos os tipos de 

serviço relacionados às obras, inclusive os materiais e equipamentos obrigatórios.  
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Figura 11- Área de Intervenção 

 
Fonte disponível em: Acervo pessoal 

 
Figura 12 - Área de Intervenção 

 
Fonte disponível em: Acervo pessoal 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13 - Zoneamento Urbano 

 
Fonte disponível em: Acervo pessoal 
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Características do Terreno 

Em visita in loco foi possível observar diversas características do terreno, 

onde o projeto será implantado. Sendo perceptível a olho nu que o local de 

implantação é caracterizado existência de pouca curva de nível, ou seja, não existe 

declividade acentuada no terreno. O que facilita a implantação do prédio municipal, 

sem a necessidade de movimentação de terra, sendo a topografia local um fator 

contribuinte aos custos de implantação. 

 

O PROJETO 

Objetivo 

A proposta do projeto da Prefeitura Municipal de Siqueira Campos tem 

objetivo de centralizar os atendimentos públicos, obtendo uma área acessível para a 

população, realizando pré-atendimento de todos os setores e secretarias, assim 

sendo, sem a necessidade de uma circulação por toda a cidade e priorizando a 

mobilidade urbana e obtendo uma facilidade das resoluções dos problemas dos 

setores apontados. Além da centralização, será projetada uma praça humanizada, e 

reservando uma área para Câmara Municipal, tornando a quadra da instalação do 

projeto um Centro Cívico, fazendo que se torne um lugar agradável, e acessível para 

a sociedade. 

Partido Arquitetônico 

 

O conceito utilizado para o partido arquitetônico foi baseado aos estudos em 

arquitetura contemporânea, a qual a proposta se enquadra na funcionalidade de um 

órgão público e seguindo uma forma simples utilizando linhas retas e simétricas, 

humanização nos ambientes externos e internos com uma proposta de planta livre, 

usando materiais simples e de um conceito sustentável, buscando econômica para a 

cidade e consequentemente para a população.  

 

Programa de Necessidades 

 

O programa de necessidades será baseado na necessidade administrativa de 

toda a estrutura pública, contendo os principais atendimentos. 
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PROGRAMA DE NECESSIDADES 

SETOR ATENDIMENTO  

HALL/SAGUÃO 

TELEFONISTA/INFORMAÇÃO 

SANITÁRIOS PÚBLICOS 

SANITÁRIOS ACESSÍVEIS 

CAIXA ELETÔNICO 

PROTOCOLO GERAL 

PATRIMÔNIO 

JUNTA MILITAR 

SETOR COMPRAS 

ÁREA DE APOIO/CÓPIAS E CORRESP. 

CENTRO TÉCNICO DE INFORMAÇÃO/SERVIÇOS 

DÍVIDA ATIVA 

OUVIDORIA 

RECURSOS HUMANOS 

ARQUIVO GERAL 

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO 

RECEPÇÃO 

SALA DO SECRETÁRIO  

ARQUIVO 

SECRETARIA DE FINANÇAS 

ATENDIMENTO AO CIDADÃO 

SALA DO SECRETÁRIO  

CONTROLADOR INTERNO 

CONTADOR 

TESOUREIRO 

COMPRAS 

ARQUIVO 

DEPARTAMENTO JURÍDICO 

RECEPÇÃO 

SALA DO PROCURADOR JUD.MUN/ PROCURADOR GERAL 
DO MUNICÍPIO 

SALA DOS COORD. DE GABINETE DA PROCURADORIA 
JURÍDICA. 

SALA DO ACESSOR JURÍDICO DO GABINETE 

SALA DE REUNIÃO 

ARQUIVO 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO 

RECEPÇÃO 

SALA DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMETO URBANO 

SALA DE REUNIÃO 

ARQUITETO  
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ENGENHEIRO  

SALA DO SECRETARIO DE OBRAS 

ÁREA DE TRABALHO 

SECRETARIA DE SAÚDE 

SECRETARIA DE SAÚDE 

SECRETARIA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

SALA DE REUNIÃO 

ÁREA DE TRABALHO 

ARQUIVO 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

RECEPÇÃO 

SALA DO SECRETÁRIO 

SALA DE REUNIÃO 

ÁREA DE TRABALHO 

ARQUIVO 

SECRETÁRIA DE CULTURA 

RECEPÇÃO 

SALA DO SECRETÁRIO 

SALA DE REUNIÃO 

ARQUIVO 

SECRETARIA DE ESPORTES 

RECEPÇÃO 

SALA DO SECRETÁRIO 

ARQUIVO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

ATENDIMENTO TRANSPORTE ESCOLAR 

ATENDIMENTO MERENDA ESCOLAR 

ATENDIMENTO MATRÍCULAS 

SELA DO SECRETÁRIO 

SALA DE REUNIÃO 

ÁREA DE TRABALHO 

ARQUIVO DE ALIMENTOS 

ARQUIVO GERAL 

SECRETARIA DE AGRICULTURA 

RECEPÇÃO 

SALA DO SECRETÁRIO 

SALA DE REUNIÃO 

ÁREA DE TRABALHO 

ARQUIVO 

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 

RECEPÇÃO 

SALA DO SECRETÁRIO 

SALA DE REUNIÃO 
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ÁREA DE TRABALHO 

ARQUIVO 

SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

RECEPÇÃO 

SALA DO SECRETÁRIO 

SALA DE REUNIÃO 

ÁREA DE TRABALHO 

ARQUIVO 

SECRETARIA DE HABITAÇÃO 

RECEPÇÃO 

SALA DO SECRETÁRIO 

SALA DE REUNIÃO 

ÁREA DE TRABALHO 

ARQUIVO 

VICE-PREFEITO 

RECEPÇÃO 

SALA DO VICE 

SALA DE REUNIÃO 

BANHEIRO 

GABINETE DO PREFEITO 

RECEPÇÃO 

GABINETE DO PREFEITO 

ACESSORIA DE GOVERNO 

SALA DE REUNIÃO 

BANHEIRO 

 

Além da estrutura administrativa compondo o programa de necessidades, e 

os fóruns existentes, será reservada uma área para a Câmara Municipal, criando-se 

assim espaços para a proposta do Paço Municipal. 

 

CONCLUSÕES 

O estudo realizado conclui uma proposta para a implantação da nova sede 

administrativa para Siqueira Campos, propondo uma administração acessível e 

transparente onde as pessoas possam usufruir com facilidade, a edificação contém 

três pavimentos atendendo aos conceitos de acessibilidade e flexibilidade. Nota-se 

auma necessidade de melhoria tanto estruturais, quanto em atendimento e condições 

de trabalho na Prefeitura de Siqueira Campos. A prefeitura deverá se conceituar não 

só na rigidez e hierarquia, mas também em buscar um convívio harmônico, ético, 

respeitável além de tudo responsável, o que sempre foi um desafio para a 
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humanidade. O comportamento ético e acessível deve ser o princípio de vida de toda 

e qualquer organização.  
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