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Acta da reunião extraordinária da 

Câmara Municipal da Marinha 

Grande, realizada no dia um de 

Julho de dois mil e dez.    

 

 

 

 

 

Ao primeiro dia do mês de Julho de dois mil e dez, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, 

reuniu a Câmara Municipal da Marinha Grande, sob a presidência do Presidente, Dr. Álvaro 

Manuel Marques Pereira, com a presença dos seguintes Senhores Vereadores:  
 

 Alberto Filomeno Esteves Cascalho; 
 Alexandra Filipa de Araújo Seara Dengucho; 
 António Manuel Jesus Ferreira dos Santos; 
 Cidália Maria de Oliveira Rosa Ferreira; 
 Paulo Jorge Campos Vicente; 
 Vítor Manuel Fernandes Pereira. 

 
O Sr. Presidente abriu a reunião, eram 14:50 horas, com a ordem do dia abaixo 

relacionada.  
    

Nenhum dos membros do executivo presentes declarou qualquer impedimento na 
votação dos assuntos objecto de deliberação nesta reunião, salvo os casos em que na 
deliberação se menciona expressamente a causa do impedimento. 

 
 



 
 

ORDEM DO DIA 
 
 
 

1. 14ª MODIFICAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2010 

 

2. REQUALIFICAÇÃO URBANA DAS INSTALAÇÕES DA ANTIGA FÁBRICA J. 

F. CUSTÓDIO: APROVAÇÃO DO PROJECTO DE EXECUÇÃO 

 

3. REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO DA ANTIGA FÁBRICA DE RESINAGEM DA 

MARINHA GRANDE � APROVAÇÃO DO PROJECTO DE EXECUÇÃO 

 

4. REQUALIFICAÇÃO DO AUDITÓRIO JOSÉ VAREDA DO SPORT OPERÁRIO 

MARINHENSE � APROVAÇÃO DO PROJECTO DE EXECUÇÃO 
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5. �REABILITAÇÃO DO SISTEMA ESTUARINO DO RIO LIS� � ABERTURA DE 

CONCURSO � AGRUPAMENTO DE ENTIDADES ADJUDICANTES 

 

6. �REQUALIFICAÇÃO DE DIVERSOS ARRUAMENTOS NA VÁRZEA � RUA 

NATÁLIA CORREIA E TROÇO DA RUA MIGUEL TORGA (ANTIGA RUA 4)� � 

CONCURSO PÚBLICO N.º 03/2010 � ABERTURA DE CONCURSO. 

 

7. �BENEFICIAÇÃO DA RUA ANTÓNIO MARIA DA SILVA� � CONCURSO 

PÚBLICO N.º 01/2009 (DIRM) � APROVAÇÃO DE ERROS E OMISSÕES; 

PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E SUSPENSÃO PARCIAL 

 

8. PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE O IPS - INSTITUTO 

POLITÉCNICO DE SANTARÉM E A CÂMARA MUNICIPAL DA MARINHA 

GRANDE 

 
 







Antes de se entrar na discussão e votação dos assuntos que constituem a ordem do dia da 

presente reunião, e apesar de se tratar de uma reunião extraordinária, o Sr. Presidente não quis 

deixar de dar a conhecer a todos os membros do executivo, antes da sua divulgação pública, a 

data da realização da Bienal Internacional de Artes Plásticas e Design Industrial da Marinha 

Grande, assim como o nome do homenageado nacional e do marinhense e ainda o valor do 
prémio oferecido pelo patrocinador, referindo que este assunto será agendado para a próxima 

reunião ordinária.   
 
 









1 - 14ª MODIFICAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2010 

 

 

543 - Presente proposta da 14ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2010, 

acompanhada de mapa justificativo, constituída pelas seguintes alterações: 
 
12ª Alteração ao Orçamento da Despesa para 2010, no valor de 25.000,00 euros nos reforços 

e de 25.000,00 euros nas anulações; 
11ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos para 2010 no valor de 25.000,00 euros 
nos reforços, e de 25.000,00 euros nas anulações. 
 
Considerando que de acordo com o ponto 8.3.1. do POCAL aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-
A/99 de 22 de Fevereiro, � (�) o orçamento pode ser objecto de revisões e de alterações (�).�, 

sendo que: � (�) As alterações podem incluir reforços de dotações de despesas resultantes da 

diminuição ou anulação de outras dotações (�).�, mantendo - se o valor global do orçamento, 

a Câmara Municipal depois de analisar a proposta apresentada, delibera aprovar a 14ª 

Modificação aos Documentos Previsionais de 2010, nos termos da alínea d), do nº 2, do 
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art. 64º, da Lei 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 5-

A/2002, de 11 de Janeiro. 
  
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 





2 - REQUALIFICAÇÃO URBANA DAS INSTALAÇÕES DA ANTIGA FÁBRICA J. F. 

CUSTÓDIO: APROVAÇÃO DO PROJECTO DE EXECUÇÃO. 

 

 

544 - Presente projecto de execução relativo à Requalificação Urbana da Antiga Fábrica J. F. 

Custódio, desenvolvido pela arqt.ª Margarida Abraúl da DOPU, pela EDP no que respeita às 

Infraestruturas Eléctricas e pela DATLO no que toca às Infraestruturas Viárias, Rede de 

Abastecimento de Água, e Rede Drenagem de Águas Residuais e Pluviais.  
 
O projecto é constituído por 7 Volumes, a saber: 
Volume I � Infraestruturas Viárias, Rede de Abastecimento de Água, Drenagem de Águas 

Residuais e Pluviais � Projecto de Execução 

Volume II � Projecto de Arquitectura � Projecto de Execução 

Volume III � Infra-Estruturas Eléctricas � Projecto de Execução 

Volume IV � Processo de Concurso 

Volume V � Plano de Segurança e Saúde 

Volume VI � Medições e Orçamento 

Volume VII � Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos 

 
A Câmara Municipal, depois de apreciar os elementos referidos, delibera aprovar o 

Projecto de Execução da Requalificação da Antiga Fábrica J. F. Custódio, nos termos dos 

artigos 40.º, n.º 2 e 43.º, ambos do Código dos Contratos Públicos. 

  

A presente deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

3 � REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO DA ANTIGA FÁBRICA DE RESINAGEM DA 

MARINHA GRANDE � APROVAÇÃO DO PROJECTO DE EXECUÇÃO 

 

 

545 - Presente Projecto de Execução referente à Reabilitação do Edifício da antiga Fábrica de 

Resinagem da Marinha Grande, localizado na Praça Guilherme Stephens, Freguesia de Marinha 

Grande, a levar a efeito pelo Município da Marinha Grande na qualidade de proprietária do 

imóvel, dispondo de parecer prévio favorável condicionado à realização da referida obra, 

emitido pela Direcção Regional de Cultura do Centro do Ministério da Cultura, pelo facto do 

mesmo se encontrar abrangido pela Servidão Administrativa relativa ao Edifício que foi 

residência de Guilherme e João Diogo Stephens.  
 
Presentes Projectos das Especialidades relativos à operação urbanística em referência, 

nomeadamente das Rede de Abastecimento de Água, Meios de Combate a Incêndio, Rede de 

Drenagem de Águas Residuais Domésticas e Pluviais, Instalações de Infra-estruturas da Rede 
Interior de Gás, Instalações e Equipamentos Eléctricos, de Telecomunicações e Segurança 

Activa Contra Riscos de Incêndio e Intrusão, Estabilidade, Escavação e Contenção Periférica, 

Relatório Geotécnico, Instalações e Equipamentos Mecânicos de Aquecimento, Ventilação e Ar 
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Condicionado, Regulamento dos Sistemas Energéticos e de Climatização dos Edifícios, 

dispondo dos Termos de Responsabilidade dos respectivos autores, para efeitos do n.º 7 do art. 

7.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, com a redacção que lhe foi conferida pela Lei n.º 

60/2007, de 04/09. 
 
Após análise da pretensão, considerando tratar-se de uma operação urbanística 

promovida pela Administração Pública, encontrando-se assim isenta de licença ao abrigo 

do n.º 1 do artigo 7.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, publicado pelo 

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, com a redacção que lhe foi conferida pela Lei n.º 

60/2007, de 04/09, a Câmara deliberou aprovar o Projecto de Execução e Projectos das 

Especialidades referentes à Reabilitação do Edifício da antiga Fábrica de Resinagem da 

Marinha Grande, nos termos do n.º 2 do art. 40.º e art. 43.º, ambos do Código dos 

Contratos Públicos. 

 

Esta deliberação foi tomada por maioria, com 3 votos a favor e 4 abstenções dos Srs. 

Vereadores da CDU e do Sr. Vereador do PSD. 

 

 

4 - REQUALIFICAÇÃO DO AUDITÓRIO JOSÉ VAREDA DO SPORT OPERÁRIO 

MARINHENSE � APROVAÇÃO DO PROJECTO DE EXECUÇÃO 

 

 

546 - Presente Projecto de Execução referente à Requalificação do Auditório José Vareda do 

Sport Operário Marinhense, localizado na Rua 25 de Abril, Freguesia de Marinha Grande, a 

levar a efeito pelo Sport Operário Marinhense na qualidade de proprietário do imóvel, dispondo 

de pareceres técnicos dos serviços a enquadrar devidamente a pretensão.  
 
Presentes Projectos das Especialidades relativos à operação urbanística em referência, 

nomeadamente das Rede de Abastecimento de Água, Meios de Combate a Incêndio, Rede de 

Drenagem de Águas Residuais Domésticas e Pluviais, Instalações de Infra-estruturas da Rede 
Interior de Gás, Instalações e Equipamentos Eléctricos, de Telecomunicações e Segurança 

Contra Riscos de Incêndio, Estabilidade, Instalações e Equipamentos Mecânicos de 

Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado, Regulamento dos Sistemas Energéticos e de 

Climatização dos Edifícios, dispondo dos Termos de Responsabilidade dos respectivos autores, 

para efeitos do art. 10.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, com a redacção que lhe foi 

conferida pela Lei n.º 60/2007, de 04/09. 
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, a 

Câmara deliberou aprovar o Projecto de Execução e Projectos das Especialidades 

referentes à Requalificação do Auditório José Vareda do Sport Operário Marinhense, nos 

termos do n.º 2 do art. 40.º e art. 43.º, ambos do Código dos Contratos Públicos. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

5 - �REABILITAÇÃO DO SISTEMA ESTUARINO DO RIO LIS� � ABERTURA DE 

CONCURSO � AGRUPAMENTO DE ENTIDADES ADJUDICANTES 
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547 - Presente projecto de execução composto por peças desenhadas e peças escritas, 

acompanhado de Caderno de Encargos � condições técnicas especiais; Plano de Segurança e 

Saúde; Medições e Orçamento; Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos, já aprovado por 

deliberação camarária, de 27 de Maio de 2010. 
 
Presente Acordo de Parceria, celebrado entre o Município da Marinha Grande e a 

Administração da Região Hidrográfica do Centro. 
 
Presente informação da DOPU com a ref. IA -08/10 de 18 de Junho, propondo a abertura de 
um concurso público, nos termos conjugados dos art. 19.º, alínea b), art. 36.º, n.º 1, art. 38.º, 

art. 40.º, n.º2 e art. 67.º,n.º 1 do Código dos Contratos Públicos, do art. 64.º, n.º 1, alínea q), 

da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, na redacção da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e 
do art. 18.º, n.º 1, alínea a), do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho. 
 
As necessidades identificadas devem ser satisfeitas por se enquadrarem no âmbito das 

atribuições municipais. 
 
A obra está prevista no Plano Plurianual de Investimentos, Objectivo 2.4.6.3. acção 2010/70, 

código da classificação económica 0502/07030304 � REABILITAÇÃO DO SISTEMA ESTUARINO 

DO RIO LIS � TROÇO FOZ � PONTE DAS TERCENAS. 
 
O preço base é de 866 855, 57�, acrescido de IVA á taxa legal em vigor, dos quais a Câmara 

assumiu a responsabilidade, 554 440,29�, que correspondem a 100% do valor estimado para 
a execução da componente de infraestruturas eléctricas e 50% das restantes componentes, 

valor este a que acresce IVA à taxa legal em vigor. 
 
O prazo de execução previsto é de 300 dias. 
 
A Câmara Municipal, nos termos conjugados dos art. 19.º, alínea b), art. 36.º, n.º 1, art. 

38.º, ART. 39.º, N.º 3, art. 40.º, n.º2 e art. 67.º,n.º 1 do Código dos Contratos Públicos, do 

art. 64.º, n.º 1, alínea q), da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, na redacção da Lei n.º 5-

A/2002, de 11 de Janeiro, e do art. 18.º, n.º 1, alínea a), do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de 

Junho, delibera: 

 

1. Tomar a decisão de contratar, com vista à satisfação das necessidades 

identificadas; 

 

2. Escolher o procedimento de concurso público, em função do valor estimado do 

contrato, de acordo com o orçamento que integra o projecto de execução; 

 

3. Autorizar a realização da despesa subjacente ao contrato; 

 

4. Aprovar as peças do procedimento (programa de procedimento, caderno de 

encargos e elementos de solução da obra), que passam a integrar o processo 

administrativo; 

 

5. Designar o júri que conduzirá o procedimento, com a seguinte composição:  

 

Membros efectivos: 

 Eng.º João Santos Costa, (ARH do Centro) � Presidente 
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 Arq.ª Isabel Alves, (C.M. Marinha Grande) 

 Eng.º Cravo Roxo, (ARH do Centro) 

 

Membros suplentes: 

 Eng.º José Ferreira, (ARH do Centro) � substitui o Presidente nas faltas e 

impedimentos. 

 Eng.ª Ana Cristina Dinis da Silva, (C.M. Marinha Grande). 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

6 - �REQUALIFICAÇÃO DE DIVERSOS ARRUAMENTOS NA VÁRZEA � RUA 

NATÁLIA CORREIA E TROÇO DA RUA MIGUEL TORGA (ANTIGA RUA 4)� � 

CONCURSO PÚBLICO N.º 03/2010 � ABERTURA DE CONCURSO. 

 
 
548 - Presente projecto de execução elaborado pela Hidrovia, composto por peças desenhadas e 

peças escritas, acompanhado de Caderno de Encargos � condições técnicas especiais; Plano de 

Segurança e Saúde; Medições e Orçamento e Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos, aprovado 

em reunião de Câmara de 24 de Junho de 2010. 
 
O empreendimento em apreço tem como objecto a requalificação da Rua Natália Correia e de 

parte da Rua Miguel Torga (antiga Rua 4), ambas situadas na Várzea. Face à debilidade e ou 

ausência de infra-estruturas básicas, está igualmente prevista a remodelação integral das redes de 

drenagem de águas residuais, doméstica e pluvial, e da rede de abastecimento de água. 
 

As necessidades identificadas devem ser satisfeitas por se enquadrarem no âmbito das atribuições 

municipais. 
 
O preço base é 490.865,49 � (Quatrocentos e noventa mil, oitocentos e sessenta e cinco euro(s) 

e quarenta e nove cêntimo(s)), a que acresce IVA à taxa legal em vigor. 
 
O prazo de execução é de 8 meses. 
 
A obra está prevista no Plano Plurianual de Investimentos, objectivo 3.3.1.1, acção 2009/I/139 � 

BENEFICIAÇÃO DA RUA 4 - VÁRZEA. 
 
A Câmara Municipal, nos termos conjugados dos artigos 19º, al. b), 36º, n.º 1, 38º, 40º, n.º 2 e 

67º, n.º 1 do Código dos Contratos Públicos, do artigo 64º, n.º 1, alínea q), da Lei n.º 169/99, 

de 18 de Setembro, na redacção da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e do artigo 18º, n.º 1, 

alínea a), do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, delibera: 

i) Tomar a decisão de contratar, com vista à satisfação das necessidades identificadas; 

ii) Escolher o procedimento de concurso público, em função do valor estimado do 

contrato, de acordo com o orçamento que integra o projecto de execução; 

iii) Autorizar a realização da despesa subjacente ao contrato; 

iv) Aprovar as peças do procedimento (programa do procedimento, caderno de encargos 

e elementos de solução da obra), que passam a integrar o processo administrativo; 
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v) Designar o júri que conduzirá o procedimento, com a seguinte composição: Eng.ª 

Susana Silva (Presidente), Eng.ª Cláudia Mota (vogal) e Eng.º Ângelo do Rosário (secretário) 

e como suplentes Dr. Miguel Crespo e Eng.ª Ludmila Berardo; 

vi) Designar como directora(s) de fiscalização as Sras. Eng.ª Edite Moniz e Eng.ª Sara 

Vidal. 

A presente deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

7 - �BENEFICIAÇÃO DA RUA ANTÓNIO MARIA DA SILVA� � CONCURSO 

PÚBLICO N.º 01/2009 (DIRM) � APROVAÇÃO DE ERROS E OMISSÕES; 

PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E SUSPENSÃO PARCIAL 

 

 

549 - Presente requerimento, com registo n.º E/5464/2010, de 21/04, apresentado pela empresa 

Civilvias, Lda., parte do contrato identificado em epígrafe.  
 
Presente informação da DATLO com a ref.: CS/10 de 27/04/2010, na qual se propõe a 

aprovação de erros e omissões. 
 
Presente informação da DIRM com a ref.: smv/20/10, na qual se propõe a aprovação do plano 

de trabalhos parcial, a prorrogação do prazo de execução inicial e a suspensão parcial do prazo 

de execução. 
 
A Câmara Municipal, depois de apreciar as informações técnicas dos serviços acima 

identificadas e concordando com as propostas delas constantes, delibera: 

1. Aprovar erros e omissões do projecto de execução da empreitada de �Beneficiação da Rua 

António Maria da Silva�, de acordo com o artigo 376.º, n.º 1, do CCP, nos seguintes 

termos: 

a) Erros e omissões do projecto de execução, detectados após adjudicação da obra e 

cuja detecção era exigível na fase de formação do contrato, de acordo com o 

disposto no n.º 1 do artigo 61º do CCP, no valor total de 479� (quatrocentos e 

setenta e nove euros), a que acresce IVA à taxa legal, sendo da responsabilidade 

do empreiteiro metade do valor dos trabalhos, correspondente a 239,5�, de 

acordo com o disposto no n.º 3 e n.º 5 do artigo 378º do CCP.  

b) Erros e omissões do projecto de execução, cuja detecção não era exigível na fase 

pré-contratual de acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 61º do CCP, no valor 

de 17.102,5� (dezassete mil, cento e dois euros e cinquenta cêntimos), a que 

acresce IVA à taxa legal. 

 

O valor total dos trabalhos de erros e omissões é de 17.581,50� (dezassete mil, quinhentos 

e oitenta e um euros e cinquenta cêntimos), a que acresce IVA à taxa legal, 

correspondente a 2.9% do preço contratual, para os efeitos do disposto no n.º 3 do artigo 

376º do CCP; 

 

2. Aprovar, de acordo com o artigo 373º, n.º2, aplicável por remissão do artigo 377.º, n.º1, 

ambos do CCP, o plano de trabalhos parcial apresentado para a execução dos trabalhos de 
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suprimento dos erros e omissões a que se refere a alínea b), do n.º 1, desta deliberação, uma 

vez que estes trabalhos serão executados em simultâneo com a execução do contrato; 

 

3. Prorrogar o prazo de execução da empreitada em quatro dias, de acordo com o artigo 

377º, n.º2, alínea b) e com o artigo 373, n.º1, alínea a) do CCP, tendo em conta que a 

execução dos trabalhos de suprimento vai implicar alteração do normal desenvolvimento 

dos trabalhos; 

 

4. Suspender a execução do colector doméstico entre a cx18 e cx14 e do colector pluvial da 

cx8 à cx16 e da cx13 à cx38, na medida em que para a execução destes colectores é 

necessário proceder à demolição do colector existente, o que se traduz numa suspensão 

parcial da obra, ao abrigo do artigo 297º, alínea a), do CCP, por um período de noventa 

dias, tendo em conta a necessidade da formalização dos trabalhos, com início reportado a 

26 de Abril de 2010; 

 

5. Notificar o empreiteiro para, ao abrigo do artigo 361º, n.º3, 2ª parte, do CCP, 

apresentar um plano de trabalhos ajustado, que reflicta estritamente a prorrogação do 

prazo para execução dos trabalhos de suprimentos de erros e omissões (quatro dias), os 

efeitos da suspensão parcial da obra (noventa dias) e o plano de trabalhos parcial a que se 

refere o n.º 2 desta deliberação; 

 

6. Notificar o empreiteiro para prestar a caução devida correspondente a 5 % do preço 

contratual, de acordo com os artigos 89.º e 90.º, do CCP.  

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

8 - PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE O IPS - INSTITUTO POLITÉCNICO 

DE SANTARÉM E A CÂMARA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE 
 
 
550 - Tendo como objectivo o estreitamento de relações entre a Câmara Municipal da Marinha 

Grande e o IPS - Instituto Politécnico de Santarém no sentido de estabelecer acções de 

colaboração a desenvolver sobre os domínios úteis e relevantes reconhecidos pelas instituições 

signatárias, designadamente os que se inscrevem no âmbito do programa PROVERE, 

consequentemente, nos propósitos do programa de valorização dos recursos endógenos, e da 

candidatura da Cultura Avieira a Património Nacional a ser apresentada ao Ministério da 

Cultura, propõe-se a celebração do Protocolo de Colaboração que se anexa (Anexo 1) e cujo 
conteúdo se dá por reproduzido. 
 
Tendo em conta que: 
 
- nos termos do art.º 64.º, n.º 2, alínea h) da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção 

dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, compete à Câmara Municipal �colaborar no apoio 

a programas e projectos de interesse municipal, em parceria com outras entidades da 
administração central�; 
 
- o protocolo a celebrar entre as duas entidades estabelece formas de colaboração que visam a 

prossecução do interesse municipal no campo da cultura e património histórico ; 
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A Câmara Municipal delibera celebrar o Protocolo de Cooperação com o IPS - 

INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTARÉM, nos termos do texto de protocolo em 

anexo. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 

 






APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA 

 

 

551 - Por último a Câmara, usando a faculdade que lhe confere o n.º 3 do art.º 92º, da Lei 

n.º 169/99, de 18 de Setembro, republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 

delibera por unanimidade aprovar esta acta em minuta. 

 

E nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerrou a reunião eram 16:45 

horas. 

 

No final foi elaborada esta acta, que eu, Maria Fernanda Carvalho Vaz, 

Coordenadora Técnica, vou assinar, nos termos do n.º 2 do art.º 92º da Lei n.º 169/99, de 

18 de Setembro, republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 

 

 

 

O Presidente 

 

 

 

A Secretária da reunião 

 
 
 

 

 


