
  
Câmara Municipal de Aljezur 

 

Acta nº 18/10 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
 
Local:  Sala das Sessões dos Paços do Município 
Data:  10 de Agosto de 2010 
Inicio:  10.00 horas   
Encerramento:  12.10 horas  
Aprovada em:  24 de Agosto de 2010 
 

   
 
A reunião iniciou-se com a presença de: 
 

Presidência: José Manuel Velhinho Amarelinho, Presidente da 
Câmara Municipal de Aljezur 
 
Vereadores Presentes: 
 

José Manuel Lucas Gonçalves 
Maria de Fátima Gomes Abreu Neto da Silva 
António José Monteiro de Carvalho  
Rosa Maria dos Santos Cigarra Rocha 
 

 
 

A reunião foi secretariada pelo Chefe de Divisão Administrativa 
e de Recursos Humanos, José da Silva Gregório. 
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Abertura da Reunião: Verificando-se a presença da totalidade 
dos membros da Câmara, o Senhor Presidente declarou aberta 
a reunião pelas 10.00 horas. 
 

 
 
 

 

Deliberações Tomadas 
 

A CÂMARA DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, INTRODUZIR NA 
ORDEM DO DIA OS SEGUINTES ASSUNTOS: -------------  
– AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DO CONCELHO DE ALJEZUR – 
PRÉMIO DE MÉRITO ESCOLAR --------------------------  
– ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DE VENDA DE LOTES PARA FINS 

COMERCIAIS EM BARRADA – ALJEZUR ---------------------  
 

I – Período Antes da Ordem do Dia 
 

PONTO UM – INFORMAÇÕES DO SENHOR PRESIDENTE DA 
CÂMARA ---------------------------------------  
– A Câmara tomou conhecimento dos Despachos do Senhor 
Presidente, exarados nas nona e décima Modificações às 
Grandes Opções do Plano – PPI e AMR e nas nona e 
décima Modificações ao Orçamento para o ano dois mil e 
dez, cujos documentos depois de devidamente rubricados, 
ficam arquivados em pasta própria. --------------------  
 

II – Administração e Finanças 
 

PONTO UM – APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
DE VINTE E SETE DE JULHO DE DOIS MIL E DEZ: – Depois 
de ter sido lida, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
aprovar a acta da reunião ordinária de vinte e sete de Julho 
de dois mil e dez. -------------------------------  
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PONTO DOIS – LEGISLAÇÃO: – Foi apresentada a seguinte 
legislação, da qual a Câmara tomou conhecimento: --------  
PORTARIA número quinhentos e noventa e cinco barra dois 
mil e dez, publicada no Diário da República número cento e 
quarenta e seis – Primeira Série, de vinte e nove de Julho, 
do Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território, 
que aprova a alteração à delimitação da Reserva Ecológica 
Nacional do município de Aljezur. ---------------------  
RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS número 
cinquenta e quatro barra dois mil e dez, publicada no Diário 
da República número cento e cinquenta – Primeira Série, de 
quatro de Agosto, da Presidência do Conselho de Ministros, 
que resolve aprovar medidas de implementação da produção 
descentralizada de energia através de miniprodução de 
electricidade. -------------------------------------  
RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA número oitenta 
e quatro barra dois mil e dez, publicada no Diário da 
República número cento e cinquenta – Primeira Série, de 
quatro de Agosto, da Assembleia da República, sobre 
discriminação positiva e políticas de apoio às populações 
residentes nas áreas protegidas. ----------------------  
RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA número oitenta 
e cinco barra dois mil e dez, publicada no Diário da 
República número cento e cinquenta – Primeira Série, de 
quatro de Agosto, da Assembleia da República, sobre a 
isenção da aplicação das taxas devidas ao Instituto da 
Conservação da Natureza e da Biodiversidade, I.P. (ICNB, 
I.P.), à população residente nas zonas protegidas e utilização 
das receitas resultantes na integração desses residentes neste 
modelo de desenvolvimento de território e na melhoria dos 
meios de fiscalização do ICNB, I.P. -------------------  
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LEI número dezasseis barra dois mil e dez, publicada no 
Diário da República número cento e quarenta e sete – 
Primeira Série, de trinta de Julho, da Assembleia da 
República, que excepciona os bares, cantinas e refeitórios das 
associações sem fins lucrativos do regime geral de 
licenciamento. ------------------------------------  
DECRETO-LEI número noventa e seis barra dois mil e dez, 
publicado no Diário da República número cento e quarenta e 
sete – Primeira Série, de trinta de Julho, do Ministério do 
Ambiente e do Ordenamento do Território, que estabelece o 
regime sancionatório aplicável às infracções praticadas pelos 
utilizadores da orla costeira, no que respeita a sinalética e 
barreiras de protecção. -----------------------------  
RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA número oitenta 
e oito barra dois mil e dez, publicada no Diário da República 
número cento e cinquenta e dois – Primeira Série, de seis de 
Agosto, da Assembleia da República, sobre a instituição do 
princípio de isenção do pagamento de taxas por parte da 
população residente nas áreas protegidas. ---------------  
PONTO TRÊS – FINANÇAS MUNICIPAIS -------------------  
PONTO TRÊS PONTO UM – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: – 
Foi apresentado o Resumo Diário da Tesouraria do dia nove 
de Agosto de dois mil e dez, do qual a Câmara tomou 
conhecimento. ------------------------------------  
PONTO QUATRO – CORRESPONDÊNCIA: – Foi apresentada a 
correspondência a seguir discriminada, da qual a Câmara 
tomou conhecimento e deliberou como a seguir se indica: ---  
ALGAR – VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS, SA: – Foi apresentado ofício datado de vinte e sete 
de Julho do corrente ano, enviando o Relatório e Contas de 
dois mil e nove. ---------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
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ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO E 
ARQUEOLÓGICO DE ALJEZUR: – Foi apresentado o ofício 
número duzentos e oitenta e nove, datado de vinte e nove 
de Julho do corrente ano, enviando para conhecimento cópia 
do comunicado à população, referente à construção de um 
“Viaduto” em Aljezur. ------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE ALJEZUR: – Foi 
apresentado o ofício número duzentos, datado de vinte e seis 
de Julho do corrente ano, agradecendo a colaboração 
prestada, aquando da realização da Festa da Rainha Santa 
Isabel. -----------------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE: – Foi 
apresentado o fax datado de vinte e seis de Julho do 
corrente ano, enviando informação acerca do ponto de situação 
dos projectos em curso na AMAL. --------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO – INSTITUTO 
POLITÉCNICO DA GUARDA: – Foi apresentado o ofício datado 
de vinte e seis de Julho do corrente ano, solicitando uma 
parceria para realização de estágio curricular da finalista 
Magda Catarina Duarte Marques, licenciada em Marketing. ---  
A Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar que aceita a 
parceria proposta. ---------------------------------  
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DE LOULÉ: – A Câmara 
tomou conhecimento do conteúdo do ofício datado de vinte e 
sete de Julho do corrente ano, enviando cópia da notificação 
no Processo número cinquenta e oito barra zero oito ponto 
quatro BELLE – Acção administrativa especial de pretensão 
conexa com actos administrativos em que são intervenientes: 
Autor – Ministério Público; Contra-interessado – Algarve Dois 
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– Empreendimentos Turísticos, Lda (e Outros) e Réu – 
Município de Aljezur. ------------------------------  
JUNTA DE FREGUESIA DE ODECEIXE: – A Câmara deliberou, 
por unanimidade, retirar o presente assunto da Ordem de 
Trabalhos. --------------------------------------  
PONTO CINCO – LIMPEZA DE MATOS EFECTUADA PELA EQUIPA 
DE PRIMEIRA INTERVENÇÃO DAS TERRAS DO INFANTE – 
PAGAMENTO DE FACTURAS DE COMBUSTÍVEL – PROPOSTA: – 
Pelo Senhor Vice-Presidente foi apresentada a Proposta que a 
seguir se transcreve: ------------------------------  
“PROPOSTA -------------------------------------  
A equipa de Primeira Intervenção das Terras do Infante, tem 
vindo a executar vários trabalhos de limpezas de matos e 
ervas, em vários locais do Concelho. ------------------  
Nesse sentido foi acordado entre os Municípios que constituem 
a Associação Terras do Infante que, cada Município suportaria 
as facturas de combustível dessas máquinas referentes a esses 
trabalhos, assim propõe-se que sejam pagas as referidas 
facturas.” ---------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
Proposta. ---------------------------------------  
PONTO SEIS – IMPLEMENTAÇÃO DA “AGENDA 21 LOCAL” EM 
ALJEZUR – APRESENTAÇÃO DE DIAGNÓSTICO PARA A 
SUSTENTABILIDADE – VERSÃO FINAL: – A Câmara tomou 
conhecimento da referida Informação número dez barra dois mil 
e dez – DDL/GTAPC/FF, da Divisão de Desenvolvimento 
Local, à qual vem anexa à Versão Final do Diagnóstico para 
a Sustentabilidade, do processo de implementação de “Agenda 
21 Local” em Aljezur. -----------------------------  
 

III – Águas e Saneamento 
 

PONTO UM – CARLOS ANÍBAL SANTOS LIMA FARIA – 
PAGAMENTO DE LIMPEZA DE FOSSA: – Foi apresentada 
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Informação número cinquenta e nove, da Secção de 
Expediente Geral e datada de vinte e oito de Julho do 
corrente ano, sobre um erro administrativo ocorrido, 
relativamente ao consumidor Carlos Aníbal Santos Lima Faria, 
no âmbito do pagamento de uma factura de limpeza de fossa, 
referente ao passado mês de Junho. ------------------  
Face à presente informação, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, cancelar a receita virtual, proveniente do débito 
à Tesouraria, assim como o processo de execução fiscal 
respectivo. --------------------------------------  
Mais foi deliberado, por unanimidade, comunicar ao referido 
consumidor que deverá pagar a factura número trezentos e 
nove barra dois mil e dez, referente a limpeza de fossa, no 
valor de trinta e seis euros, num prazo de trinta dias, após a 
recepção da comunicação da presente deliberação. ---------  
 

IV – Acção Social 
 

PONTO UM – ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR – ATRIBUIÇÃO DE 
APOIOS AOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR E PRIMEIRO CICLO 
DO ENSINO BÁSICO PARA O ANO LECTIVO DOIS MIL E DEZ 
– DOIS MIL E ONZE – PROPOSTA: – Pela Senhora Vereadora 
Fátima Neto foi apresentada a Proposta que a seguir se 
transcreve: --------------------------------------  
“PROPOSTA -------------------------------------  
ATRIBUIÇÃO DE APOIOS AOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR E 
PRIMEIRO CICLO DO ENSINO BÁSICO, EM MATÉRIA DE ACÇÃO 
SOCIAL ESCOLAR ----------------------------------  
O Decreto-Lei número cento e quarenta e quatro barra dois 
mil e oito, de vinte e oito de Julho define o conjunto de 
competências e responsabilidades atribuídas aos municípios no 
domínio da Educação, de entre elas a atribuição de apoios 
aos alunos do pré-escolar e primeiro ciclo do ensino básico, 
em matéria de Acção Social Escolar, cujas condições de 
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aplicação são reguladas pelo Despacho número dezoito mil 
novecentos e oitenta e sete barra dois mil e nove, de 
dezassete de Agosto. ------------------------------  
Assim, tendo o Agrupamento de Escolas de Aljezur concluído 
o processo de instrução das candidaturas, as quais foram 
remetidas ao Município de Aljezur para decisão, proponho à 
Câmara a aprovação da atribuição de apoios aos alunos do 
pré-escolar e primeiro ciclo do ensino básico inscritos nos 
Centros Escolares de Odeceixe, Rogil e Aljezur, para o ano 
lectivo de dois mil e dez – dois mil e onze, sem prejuízo de 
novas candidaturas que venham posteriormente a ser 
apresentadas. ------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
Proposta, cuja listagem dos apoios atribuídos fica anexa à 
presente acta, depois de devidamente rubricada. ----------  
 

V – Juventude, Desporto e Tempos Livres 

 

PONTO UM – CLUBE DE INSTRUÇÃO E RECREIO ROGILENSE: – 
Foi apresentado o ofício número dez, datado de um de Julho 
do corrente ano, solicitando a atribuição de um subsídio, no 
montante de duzentos e vinte e sete euros e setenta e cinco 
cêntimos, destinado a apoiar a modalidade de Ténis de Mesa.  
A Câmara deliberou, por unanimidade, proceder à transferência 
da verba solicitada, no valor de duzentos e vinte e sete 
euros e setenta e cinco cêntimos. --------------------  
 

VI – Mercados e Feiras 
 

PONTO UM – PROPOSTA DE REGULAMENTO DE FEIRAS E 
MERCADOS DO MUNICÍPIO DE ALJEZUR: – A Câmara 
deliberou, por unanimidade, retirar o presente assunto da 
Ordem de Trabalhos. ------------------------------  
PONTO DOIS – PLANO ANUAL DE FEIRAS E MERCADOS DO 
MUNICÍPIO DE ALJEZUR: – A Câmara deliberou, por 
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unanimidade, retirar o presente assunto da Ordem de 
Trabalhos. --------------------------------------  
 

VII – Obras Municipais 
 

PONTO UM – ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA URBANIZAÇÃO DOS 
MALHADAIS – ODECEIXE – HUMBERTO PIMENTEL ESTEVES E 
FILHOS LDA. – RECEPÇÃO DEFINITIVA/CANCELAMENTO DE 
GARANTIA BANCÁRIA: – Face ao teor constante na Informação 
número quarenta e dois barra dois mil e dez, do Director do 
Departamento Técnico de Obras e Urbanismo, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, homologar o Auto de Recepção 
Definitiva, referente à execução da Empreitada de Iluminação 
Pública na Urbanização dos Malhadais – Odeceixe, assim 
como proceder ao cancelamento da caução prestada, através 
da garantia bancária no valor de mil quatrocentos e trinta e 
três euros e setenta e quatro cêntimos, emitida pela Caixa 
Geral de Depósitos, não havendo reforço de garantia em 
dinheiro. ----------------------------------------  
PONTO DOIS – QUALIFICAÇÃO URBANA DO ROGIL – INFRA-
ESTRUTURAS ELÉCTRICAS – REDE DE DISTRIBUIÇÃO – 
RECEPÇÃO DEFINITIVA/CANCELAMENTO DE GARANTIA 
BANCÁRIA: – Face ao teor constante na Informação número 
quarenta e um barra dois mil e dez, do Director do 
Departamento Técnico de Obras e Urbanismo, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, homologar o Auto de Recepção 
Definitiva, referente à execução da Empreitada de Qualificação 
urbana do Rogil – Infra-estruturas eléctricas – Rede de 
distribuição, assim como proceder ao cancelamento da caução 
prestada, através da garantia bancária no valor de seis mil 
setecentos e quarenta e nove euros e setenta e nove 
cêntimos, emitida pela Caixa Geral de Depósitos, não havendo 
reforço de garantia em dinheiro. ----------------------  
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PONTO TRÊS – AMPLIAÇÃO E RENOVAÇÃO DA ESCOLA 
PRIMÁRIA DE ROGIL – MARCEL/CAME, LDA. – HOMOLOGAÇÃO 
DE AUTO DE RECEPÇÃO DEFINITIVA/LIBERTAÇÃO DE 
QUANTIAS RETIDAS: – Face ao teor constante na Informação 
número quarenta e três barra dois mil e dez, do Director do 
Departamento Técnico de Obras e Urbanismo, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, homologar o Auto de Recepção 
Definitiva, referente à execução da Empreitada de Ampliação e 
renovação da Escola Primária de Rogil, assim como proceder 
ao cancelamento da caução prestada, através da garantia 
bancária no valor de oito mil oitocentos e noventa e sete 
euros e trinta e quatro cêntimos, da COSEC – Companhia de 
Seguro de Créditos, S.A e, em dinheiro, no montante de dez 
mil oitocentos e sessenta e cinco euros e sessenta e oito 
cêntimos, referente a reforço de garantia. ---------------  
 

VII – Obras Particulares 
 

PONTO UM – MARIA DO ROSÁRIO MARREIROS DUARTE SANTOS 
– PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA – ALTERAÇÃO E 
AMPLIAÇÃO DE HABITAÇÃO E CARPINTARIA EXISTENTE PARA 
HABITAÇÃO E FARMÁCIA: – Foi apresentado o requerimento 
em que Maria do Rosário Marreiros Duarte Santos, na 
qualidade de promitente compradora de um prédio urbano, sito 
em Rogil, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo mil 
cento e quarenta e seis, da freguesia de Rogil e Municipio de 
Aljezur, descrito na descrito na Conservatória do Registo 
Predial de Aljezur sob o número duzentos e sete, vem, nos 
termos do artigo decimo quarto, do Decreto-Lei número 
quinhentos e cinquenta e cinco barra noventa e nove, de 
dezasseis de Dezembro, com as alterações introduzidas pela 
Lei número sessenta barra dois mil e sete, de quatro de 
Setembro, solicitar informação prévia sobre a viabilidade de 
levar a efeito a alteração e ampliação de uma habitação e 
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carpintaria existente, para habitação e farmácia, no local acima 
mencionado. -------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão da 
requerente, condicionada ao cumprimento do teor constante na 
Informação número cento e trinta barra dois mil e dez – FA, 
da Divisão de Urbanismo e Habitação. -----------------  
 

VIII – Trânsito e Toponímia 
 

PONTO UM – PROPOSTA DE COLOCAÇÃO DE SINALIZAÇÃO E 
ORDENAMENTO DE TRÂNSITO – ACESSO AO RESTAURANTE 
DA PRAIA DA AMOREIRA: – Pelo Senhor Vereador António 
Carvalho foi apresentada a Proposta que a seguir se 
transcreve: --------------------------------------  
“PROPOSTA -------------------------------------  
COLOCAÇÃO DE SINALIZAÇÃO E ORDENAMENTO DE TRÂNSITO – 
PRAIA DA AMOREIRA – ACESSO AO RESTAURANTE DE PRAIA ---  
Em reunião de trabalho tida com o Comando da GNR de 
Aljezur, foi identificado na praia da Amoreira um local sensível 
em matéria de ordenamento de trânsito. ----------------  
O local identificado é o acesso ao restaurante, que devido ao 
elevado número de veraneantes que nos visitam procuram 
geralmente aquele espaço para estacionamento de viaturas, 
dificultando assim todas as cargas e descargas para o referido 
restaurante e o seu normal funcionamento, bem como qualquer 
operação de socorro ou de emergência. ----------------  
Desta forma e com o intuito de regularizar a situação 
proponho a colocação de sinal de trânsito proibido com as 
seguintes excepções: -------------------------------  
UM – Serviços de apoio ao restaurante, funcionários e 
proprietário; -------------------------------------  
DOIS – Responsáveis pela vigilância e segurança nas praias; -  
TRES – Viaturas municipais e de emergência, forças policiais 
e de fiscalização; ---------------------------------  
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QUATRO – Cargas e descargas de mercadorias bem como 
vendedores de artigos relacionados com a actividade de 
restauração quando devidamente identificados. -------------  
A identificação das viaturas autorizadas a estacionar no 
referido arruamento, será feita através dos serviços da 
autarquia. ---------------------------------------  
Deverá ser comunicado ao Comando da GNR de Aljezur o 
teor desta deliberação e facultar uma listagem das matrículas 
das viaturas autorizadas, que obedeçam aos pressupostos atrás 
enunciados. -------------------------------------  
Sempre que necessário deverá ser ainda actualizada esta 
listagem.” ---------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
Proposta. ---------------------------------------  
SAÍDA DO SENHOR VEREADOR JOSÉ GONÇALVES: – O 
Senhor Vereador José Gonçalves ausentou-se da reunião, não 
participando na discussão do seguinte assunto. -----------  
 

Assuntos Introduzidos na Ordem de Trabalhos 
 

PONTO UM – AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DO 
CONCELHO DE ALJEZUR: – Foi apresentado o ofício número 
mil duzentos e sessenta e dois, datado de dezasseis de Julho 
do corrente ano, enviando listagem dos melhores alunos, no 
ano lectivo de dois mil e nove – dois mil e onze, no âmbito 
do Prémio de Mérito Escolar. ------------------------  
A Câmara tomou conhecimento do apuramento dos alunos 
para atribuição do Prémio de Mérito Escolar dois mil e nove 
– dois mil e dez e deliberou, por unanimidade, atribuir o 
mesmo aos alunos a seguir identificados: ---------------  
– Andreia Filipa Pires Coelho – Quinto ano -------------  
– Cristina Roberto Fernandes – Quinto ano --------------  
– Inês Sofia Araújo da Silva – Sexto ano --------------  



REUNIÃO DE 10.08.10 

Pág.  12

– Ana Filipa Marreiros dos Santos – Sexto ano ----------  
– Daniela Alexandra Nascimento Gonçalves – Sétimo ano ---  
– Rita Maria Gonçalves Malveiro – Sétimo ano -----------  
– Cataria Teodoro e Sá Esteves – Oitavo ano -----------  
– Xana Feleice Danielson Fragoso – Oitavo ano ----------  
– Carlota Tabea Lehmann – Nono ano -----------------  
– Alexandra Nunes de Oliveira – Nono ano -------------  
ENTRADA DO SENHOR VEREADOR JOSÉ GONÇALVES: – O 
Senhor Vereador José Gonçalves regressou à sala, passando 
de imediato a fazer parte dos trabalhos da reunião. -------  
PONTO DOIS – ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DE VENDA DE 
LOTES PARA FINS COMERCIAIS EM BARRADA – ALJEZUR: – 
A Câmara deliberou, por unanimidade, submeter a inquérito 
público pelo prazo de trinta dias seguidos, a proposta de 
Alteração ao Regulamento de Venda de Lotes para fins 
comerciais em Barrada – Aljezur. ---------------------  
INTERVENÇÃO ABERTA AO PÚBLICO: – Não se verificou 
qualquer intervenção por parte do público presente. ---------  
APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA: – De acordo com o 
disposto no número três, do Artigo noventa e dois, da Lei 
número cento e sessenta e nove barra noventa e nove, de 
dezoito de Setembro, alterada pela Lei número cinco – A 
barra dois mil e dois, de onze de Janeiro, e depois de lida 
em voz alta na presença de todos, a Câmara deliberou por 
unanimidade, aprovar a acta em minuta. -----------------  
ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: – E, não havendo mais 
assuntos a tratar, pelo Senhor Presidente foi encerrada a 
reunião, eram doze horas e dez minutos, mandando que, de 
tudo para constar, se lavrasse a presente Acta que eu, José 
da Silva Gregório, Chefe de Divisão Administrativa e de 
Recursos Humanos, a redigi e subscrevo. ----------------  

 



REUNIÃO DE 10.08.10 

Pág.  13

     
 

O Presidente, 
 

__________________________________ 
 

 
O Secretário, 

 
__________________________________ 

 
 
 
 
 
 


