
  
Câmara Municipal de Aljezur 

 

 Ata nº 01/12 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

Local:  Sala das Sessões dos Paços do Município 
Data:  10 de Janeiro de 2012 
Inicio:  10.00 horas   
Encerramento:  11.50 horas  
Aprovada em:  24 de Janeiro de 2012 
 

   
 
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 
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A reunião foi secretariada pelo Chefe de Divisão Administrativa 
e de Recursos Humanos, José da Silva Gregório. 
 

 
 

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: -------------  
– DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS PARA AS JUNTAS DE 

FREGUESIA – PROPOSTA ---------------------  
– ANTIGO PARQUE DE CAMPISMO DO VALE DA TELHA – QUEIXA-
CRIME POR DESOBEDIÊNCIA E USO ABUSIVO DAS INSTALAÇÕES -  
– CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS MANEIO – ANO DE DOIS MIL E 
DOZE ------------------------------------------  
 

I – Período Antes da Ordem do Dia 
 

PONTO UM – INFORMAÇÕES DO SENHOR PRESIDENTE DA 
CÂMARA: ---------------------------------------  
A Câmara tomou conhecimento do teor do ofício número 
quinhentos e setenta e sete barra GS, remetido pelo Tribunal 
Administrativo e Fiscal de Loulé, referente ao Processo número 
oito barra dois mil e cinco – Loteamento do Vale da Telha, 
assim como do teor do ofício número nove mil seiscentos e 
trinta e três, dirigido ao Tribunal Administrativo e Fiscal de 
Loulé, acerca do Processo número trinta e três barra dois mil 
e onze – Recurso Hierárquico. -----------------------  
RELAÇÃO DOS PROJECTOS DE OBRAS PARTICULARES 
APROVADOS PELO PRESIDENTE DA CÂMARA: ------------  
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– Albertino de Jesus Pires e Filomena Vieira – Habitação – 
Legalização – Vale da Telha – Sector E – Lote trinta e sete 
– Aljezur – vinte e seis de Dezembro de dois mil e onze --  
– Manuel Francisco – Construção de habitação – Loteamento 
da Barrada – Lote trinta – Aljezur – vinte e sete de 
Dezembro de dois mil e onze ------------------------  
– John Philip Schare – Construção de habitação – Porto da 
Silva – Bordeira – vinte e oito de Dezembro de dois mil e 
onze ------------------------------------------  
– Paulo João Cordeiro Borralho – Remodelação – Restauração 
e bebidas – Largo do Mercado – Loja um – Aljezur – três 
de Janeiro de dois mil e doze -----------------------  
 

II – Administração e Finanças 
 

PONTO UM – APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 
VINTE E SETE DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E ONZE: – 
Depois de ter sido lida, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
aprovar a ata da reunião ordinária de vinte e sete de 
Dezembro de dois mil e onze. -----------------------  
PONTO DOIS – LEGISLAÇÃO: – Foi apresentada a seguinte 
legislação, da qual a Câmara tomou conhecimento: --------  
LEI número sessenta e quatro – A barra dois mil e onze, 
publicada no D.R. número duzentos e cinquenta, Suplemento, 
Série I, de trinta de Dezembro, da Assembleia da República, 
que aprova as Grandes Opções do Plano para dois mil e 
doze – dois mil e quinze. --------------------------  
LEI número sessenta e quatro – B barra dois mil e onze, 
publicada no D.R. número duzentos e cinquenta, Suplemento, 
Série I, de trinta de Dezembro, da Assembleia da República, 
sobre o Orçamento do Estado para dois mil e doze. -------  
LEI número sessenta e quatro – C barra dois mil e onze, 
publicada no D.R. número duzentos e cinquenta, Suplemento, 

http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2011.250S01&iddip=20112034
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2011.250S01&iddip=20112034
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2011.250S01&iddip=20112034
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2011.250S01&iddip=20112034
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2011.250S01&iddip=20112034
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2011.250S01&iddip=20112034
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2011.250S01&iddip=20112034
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2011.250S01&iddip=20112034
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Série I, de trinta de Dezembro, da Assembleia da República, 
que aprova a estratégia e os procedimentos a adoptar no 
âmbito da lei de enquadramento orçamental, bem como a 
calendarização para a respectiva implementação até dois mil e 
quinze. -----------------------------------------  
LEI número dois barra dois mil e doze, publicada no D.R. 
número cinco, Série I, de seis de Janeiro, da Assembleia da 
República, que procede à oitava alteração à Lei de 
Organização e Processo do Tribunal de Contas. -----------  
PONTO TRÊS – FINANÇAS MUNICIPAIS -------------------  
PONTO TRÊS PONTO UM – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: – 
Foi apresentado o Resumo Diário da Tesouraria do dia nove 
de Janeiro de dois mil e doze, 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: ---  
ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO E 
ARQUEOLÓGICO DE ALJEZUR: – Foi apresentado o ofício 
número trezentos e quinze, datado de vinte e três de 
Dezembro de dois mil e onze, enviando cópia do ofício 
remetido à Senhora Presidente da Sociedade Polis Litoral 
Sudoeste, acerca do Rîbat e Fortaleza da Arrifana. --------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO E 
ARQUEOLÓGICO DE ALJEZUR: – Foi apresentado o ofício 
número um, datado de dois de Janeiro de dois mil e doze, 
enviando cópia do Plano de Actividades e Orçamento para 
dois mil e doze. ---------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
REAL TUNA INFANTINA – TUNA MISTA DA UNIVERSIDADE DO 
ALGARVE: – Foi apresentada a carta sem data, solicitando a 

http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2011.250S01&iddip=20112034
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2011.250S01&iddip=20112034
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atribuição de uma apoio financeiro destinado a financiar mais 
uma edição do Mistuna – Festival de Tunas Mistas da 
Universidade do Algarve. ----------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar que não lhe 
é possível atribuir o subsídio solicitado. -----------------  
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR: – Foi apresentado o 
ofício número cento e treze, datado de vinte e oito de 
Dezembro de dois mil e doze, enviando informação acerca da 
Reforma da Administração Local. ----------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR: – Foi apresentado o 
ofício número noventa e nove, datado de vinte e oito sete de 
Dezembro de dois mil e doze, informando da aprovação em 
sessão realizada no passado dia vinte e três de Dezembro, 
da 
Atualização da Tabela de Taxas e Licenças do Município de 
Aljezur. ----------------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR: – Foi apresentado o 
ofício número cem, datado de vinte e oito de Dezembro de 
dois mil e doze, informando da aprovação em sessão 
realizada no passado dia vinte e três de Dezembro, do 
Orçamento e Grandes Opções do Plano para dois mil e doze.  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR: – Foi apresentado o 
ofício número cento e um, datado de vinte e oito de 
Dezembro de dois mil e doze, informando da aprovação em 
sessão realizada no passado dia vinte e três de Dezembro, 
do Mapa de Pessoal do Município para dois mil e doze. ----  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA ENERGIA: – Foi 
apresentado o ofício número quatro mil setecentos e seis, 
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datado de vinte de Dezembro de dois mil e onze, enviando 
informação acerca do Contrato de Prospecção e Pesquisa 
MAEPA nos Concelhos de Aljezur, Monchique e Portimão. ---  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS: – Foi apresentado o ofício 
número mil quinhentos e oitenta barra onze barra DBI, datado 
de vinte e quatro de Novembro de dois mil e onze, enviando 
proposta de condições para a instalação de um equipamento 
ATM em Carrapateira. ------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
ALGAR – VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS, SA: – Foi apresentado o fax número três mil 
oitocentos e oitenta e seis, datado de doze de Novembro de 
dois mil e onze, informando do Tarifário e Taxa de Gestão 
de Resíduos para dois mil e doze. --------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
PONTO CINCO – MARIA JOÃO DE MENDONÇA E COSTA PEREIRA 
NETO: – Foi apresentada a carta em que Maria João de 
Mendonça e Costa Pereira Neto, em representação de sua 
mãe, Maria Teresa Veiga de Mendonça e Costa Pereira Neto, 
vem declinar o valor da proposta de aquisição da parcela de 
terreno a que corresponde o Artigo cento e dezasseis, da 
Secção AR e apresentar uma contra-proposta, no valor de 
dezasseis mil euros, para venda do referido prédio. --------  
Analisada a comunicação da Senhora Maria João de Mendonça 
e Costa Pereira Neto, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
não aceitar a contra-proposta efetuada pelos proprietários e 
manter o valor de mil e seiscentos euros, proposto em 
reunião de vinte e dois de Novembro de dois mil e onze. ---  
PONTO SEIS – ELABORAÇÃO DE QUATRO PLANOS DE 
PORMENOR PARA O VALE DA TELHA – CONCLUSÃO DO 
PERÍODO DE DIVULGAÇÃO PÚBLICA – CONTRATO DE 
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PLANEAMENTO – INÍCIO DE EXECUÇÃO DOS PLANOS DE 
PORMENOR: – No âmbito da Informação anexa, da Chefe da 
Divisão de Gestão Urbanística e de Obras Particulares, a 
Câmara deliberou, por unanimidade, promover a assinatura do 
Contrato de Planeamento a estabelecer entre o Município de 
Aljezur e Inácio Estácio dos Santos, dando assim início à 
elaboração de quatro Planos de Pormenor para o Vale da 
Telha. -----------------------------------------  
 

III – Acção Social 
 

PONTO UM – MEDIDA CINCO DAS AÇÕES SUPLEMENTARES DE 
AÇÃO SOCIAL – APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO – 
PROPOSTA: – Pela Senhora Vereadora Fátima Neto foi 
apresentada a Proposta que a seguir se transcreve: --------  
“PROPOSTA  ------------------------------------  
PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM A CONFERÊNCIA DE NOSSA 
SENHORA D’ALVA NO ÂMBITO DO APOIO ÀS FAMÍLIAS SOCIAL E 
ECONOMICAMENTE DESFAVORECIDAS E MEDIDA CINCO DAS ACÇÕES 
SUPLEMENTAR NO ÂMBITO DA ACÇÃO SOCIAL ---------------  
Considerando o valor mensal aprovado para a prestação de 
apoios sociais às pessoas e famílias carenciadas do concelho;  
Considerando ainda que a atribuição do subsídio implica a 
apresentação de um relatório mensal dos apoios prestados; --  
Proponho: ---------------------------------------  
Que seja aprovado o relatório dos apoios prestados pela 
Conferência de Nossa Senhora d’Alva, relativos ao mês de 
Dezembro de dois mil e onze, em anexo; ---------------  
Que seja transferida para a Conferência de Nossa Senhora 
d’Alva a verba de trezentos e quarenta e cinco euros e nove 
cêntimos, relativa ao mês em causa.” ------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
Proposta. ---------------------------------------  
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IV – Água e Saneamento 

 

PONTO UM – MIMOSA LOUISE PEREGRINE MORGAN: – Foi 
apresentado o requerimento datado de trinta de Setembro de 
dois mil e onze em que Mimosa Louise Peregrine Morgan, 
vem solicitar a reanálise da fatura de água referente ao 
consumo do mês de Agosto de dois mil e onze, no montante 
de quinhentos e sessenta e um euros e trinta e quatro 
cêntimos, assim como da fatura de água referente ao 
consumo do mês de Setembro de dois mil e onze, devido ao 
facto de ter ocorrido uma rotura no sistema de distribuição de 
água da sua moradia sita em Vales – Aljezur. -----------  
Face ao teor constante na Informação número cento e 
quarenta e cinco barra PA, da Divisão Administrativa e de 
Recursos Humanos, datada de vinte e um de Outubro de dois 
mil e onze, a Câmara deliberou, por unanimidade, atender à 
solicitação da requerente e recalcular as faturas referentes aos 
meses de Agosto e Setembro de dois mil e onze, de acordo 
com o previsto no número cinco, do artigo sessenta e quatro, 
da Tabela de Taxas e Licenças do Municipio de Aljezur. ----  
Atendendo que a requerente já tinha pago a fatura referente 
ao mês de Agosto, a Câmara deliberou agora e por 
unanimidade, devolver a importância de quatrocentos e 
quarenta e oito euros e dois cêntimos, correspondente a água 
(trezentos e noventa e seis euros e catorze cêntimos), 
resíduos sólidos variável (vinte e oito euros e doze cêntimos) 
e IVA (vinte e três euros e setenta e seis cêntimos); -----  
Relativamente à fatura do mês de Setembro, como ainda não 
tinha sido liquidada, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
recalcular a mesma, de acordo com o previsto no número 
cinco, do artigo sessenta e quatro, da Tabela de Taxas e 
Licenças do Municipio de Aljezur. ---------------------  
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V – Habitação e Urbanização  
 

PONTO UM – MARIA HELENA QUADROS FERREIRA GOMES – 
APOIO À MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE HABITAÇÃO DE 
MUNÍCIPES CARENCIADOS: – A Câmara tomou conhecimento 
do teor constante na Informação número cento e setenta e 
dois barra PA, da Divisão Administrativa e de Recursos 
Humanos, datada de dois de Dezembro de dois mil e onze e 
deliberou, por unanimidade, manter a deliberação tomada em 
oito de Novembro de dois mil e onze, atendendo à omissão 
do facto em sede de Regulamento. --------------------  
 

VI – Obras Particulares 
 

PONTO UM – MARGARIDA MÓNICA BANDEIRA NOVAIS – PEDIDO 
DE INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA CONSTRUÇÃO DE 
EMPREENDIMENTO TURÍSTICO EM ESPAÇO RURAL EM 
PEGÕES – ODECEIXE: – Foi apresentado o requerimento em 
que Margarida Mónica Bandeira Novais, na qualidade de 
proprietária de um prédio rústico sito em Pegões – Vale da 
Charruada, freguesia de Odeceixe e Municipio de Aljezur, 
inscrito na matriz predial rústica sob o artigo dois, da Secção 
V e, descrito na Conservatória do Registo Predial de Aljezur 
sob o número mil e cinquenta e um, vem nos termos do 
artigo décimo quarto, do Decreto-Lei número quinhentos e 
cinquenta e cinco barra noventa e nove, de dezasseis de 
Dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei 
número vinte e seis barra dois mil e dez, de trinta de Março, 
solicitar informação prévia sobre a viabilidade de levar a efeito 
a construção de um Empreendimento Turístico em Espaço 
Rural, na modalidade de Agro-Turismo, no local acima 
mencionado. -------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, informar a requerente 
que deverá proceder em conformidade com o ponto cinco, da 
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informação número duzentos e setenta e quatro barra dois mil 
e onze – FR, da Divisão de Gestão Urbanística e de Obras 
Particulares. -------------------------------------  
PONTO DOIS – MULTIN – CONSULTORIA E GESTÃO IMOBILIÁRIA, 
SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA. – PEDIDO DE INFORMAÇÃO 
PRÉVIA PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO DESTINADO A 
ALOJAMENTO LOCAL, EM RUA DE LISBOA, NÚMERO OITO – 
ALJEZUR: – Foi apresentado o requerimento em que MULTIN 
– Consultoria e Gestão Imobiliária, Sociedade Unipessoal, Lda, 
na qualidade de proprietária de um prédio urbano sito em Rua 
de Lisboa, número oito – Aljezur, freguesia e Municipio de 
Aljezur, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo dez mil 
e quarenta e nove e, descrito na Conservatória do Registo 
Predial de Aljezur sob o número sete mil quinhentos e 
quarenta, vem nos termos do artigo décimo quarto, do 
Decreto-Lei número quinhentos e cinquenta e cinco barra 
noventa e nove, de dezasseis de Dezembro, com as 
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei número vinte e seis 
barra dois mil e dez, de trinta de Março, solicitar informação 
prévia sobre a viabilidade de levar a efeito a construção de 
um edifício que pretende seja afectado a Alojamento Local, no 
local acima mencionado. ----------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão da 
requerente condicionada ao cumprimento do teor constante na 
informação número cinquenta barra dois mil e onze – PC, da 
Divisão de Gestão Urbanística e de Obras Particulares. -----  
 

Assuntos Introduzidos na Ordem de Trabalhos 
 

PONTO UM – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS PARA AS JUNTAS 
DE FREGUESIA –  

PROPOSTA: – Pelo Senhor Presidente da Câmara foi 
apresentada a Proposta que a seguir se transcreve: --------  
“PROPOSTA -------------------------------------  
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DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS PARA AS JUNTAS DE FREGUESIA ---  
Considerando que: --------------------------------  
É atribuição da Câmara Municipal de Aljezur e das Juntas de 
Freguesia, o que diz respeito aos interesses próprios, comuns 
e específicos das populações respetivas e designadamente 
entre outras, ao desenvolvimento, e à defesa e proteção do 
meio ambiente e da qualidade de vida do respetivo agregado 
populacional; -------------------------------------  
Considerando que: --------------------------------  
As Juntas de Freguesia como órgãos do Poder Local mais 
próximos das populações, lhes são dirigidas as mais diversas 
solicitações; -------------------------------------  
Considerando que: --------------------------------  
As Juntas de Freguesia devem assumir um papel mais ativo e 
interveniente na resolução desses problemas locais; --------  
Considerando que: --------------------------------  
O papel das freguesias e dos seus autarcas deve ser 
dignificado e para tal contribuirá de forma significativa a 
realização de obras, que não sendo de grande dimensão, são 
de grande significado e importância para as populações locais; 
Considerando o previsto nas Grandes Opções do Plano e 
Orçamento para dois mil e doze; ---------------------  
Considerando o atrás exposto e nos termos previstos nos 
artigos trinta e sete e sessenta e seis, da Lei número cento 
e sessenta e nove barra novena e nove, de dezoito de 
Setembro: ---------------------------------------  
Proponho que: -----------------------------------  
Seja delegado nas Juntas de Freguesia de Aljezur, Bordeira, 
Odeceixe e Rogil, as competências próprias da Câmara 
Municipal nas áreas referidas nas minutas de protocolo a 
estabelecer com cada Junta e conforme os termos nelas 
constantes, que se anexam.” ------------------------  
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A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
proposta, cujas minutas de Protocolo depois de devidamente 
assinadas ficam apensas à presente ata e submeter os 
mesmos à aprovação da Assembleia Municipal. -----------  
PONTO DOIS – ANTIGO PARQUE DE CAMPISMO DO VALE DA 
TELHA – QUEIXA-CRIME POR DESOBEDIÊNCIA E USO 
ABUSIVO DAS INSTALAÇÕES: – No seguimento da deliberação 
tomada em vinte e dois de Fevereiro de dois mil e onze, a 
Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar ao Delegado do 
Ministério Público uma queixa por crime de desobediência, 
referente ao uso abusivo das instalações do antigo Parque de 
Campismo do Vale da Telha. ------------------------  
PONTO TRÊS – CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS MANEIO – ANO DE 
DOIS MIL E DOZE: – Pelo Senhor Presidente da Câmara foi 
apresentada a Proposta que a seguir se transcreve: --------  
“PROPOSTA -------------------------------------  
CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS MANEIO – ANO DE DOIS MIL E DOZE --  
Nos termos do artigo segundo do Regulamento dos Fundos 
Maneio da Câmara Municipal de Aljezur, os Fundos Maneio 
são constituídos, anualmente, por deliberação do Órgão 
Executivo do Município. -----------------------------  
Assim, propõe-se que sejam constituídos três Fundos de 
Maneio, no montante de mil duzentos e cinquenta euros, 
cada, para o ano de dois mil e doze, destinados a serem 
utilizados pelos responsáveis, nomeadamente pelo respetivo 
membro do Órgão Executivo, Senhor Vereador José Manuel 
Lucas Gonçalves, pelo Diretor do Departamento Técnico de 
Obras e Urbanismo, Senhor João Manuel Beles Carreiro e, 
pelo Chefe de Divisão Administrativa e de Recursos Humanos, 
Senhor José da Silva Gregório.” ----------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
proposta. ---------------------------------------  
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INTERVENÇÃO ABERTA AO PÚBLICO: – Não se verificou 
qualquer intervenção por parte do público presente. --------  
APROVAÇÃO DA ATA 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 ata em minuta. -----------------  
ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: – E, não havendo mais 
assuntos a tratar, pelo Senhor Presidente foi encerrada a 
reunião, eram onze horas e cinquenta minutos, mandando 
que, de tudo para constar, se lavrasse a presente Ata que 
eu, José da Silva Gregório, Chefe de Divisão Administrativa e 
de Recursos Humanos, a redigi e subscrevo. -------------  

 
     

 
O Presidente, 

 
__________________________________ 

 

 
O Secretário, 

 
__________________________________ 
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