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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE AL VITO, REALIZADA NO DIA 
VINTE CINCO DE MARÇO DO ANO DOIS MIL E NOVE, NA SALA DE SESSÕES DO MUNICÍPIO. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presenças: João Paulo de Almeida Lança Trindade, Presidente, Raul Manuel Sousa Carvalho, Fernando 
Joaquim Galhano Viola e Mário Nelson da Silva Vaz Simões, Vereadores da Câmara Municipal. -----------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Faltas: Faltou o Senhor Vereador Dinis Manuel Pinto, cuja falta foi considerada justificada.----------------- 
Quorum: Verificado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Período antes da ordem do dia: O Senhor Presidente da Câmara colocou à consideração dos restantes 
membros do Órgão a possibilidade de apresentarem assuntos de interesse geral da autarquia.---------------- 
O Senhor Vereador Mário Simões informou que foi abordado por um vizinho, que lhe apresentou  o 
assunto da falta de entrega da correspondência nos loteamentos sitos no “Barreiro,”. O Senhor Vereador 
perguntou em que ponto estava a situação.-----------------------------------------------------------------------------
O Senhor Vereador Mário Simões informou também que teve informação, que a situação financeira da  
CHC – Construção Habitação Cooperativa, Crl, não será a melhor, achando que a Câmara deveria tentar 
aferir a situação financeira da mesma, não se esteja a ceder terreno e depois haja problemas.  O Senhor 
Vereador referiu ainda, que a informação vale o que vale, mas não quis deixar de fazer o alerta.-------------     
O Senhor Presidente informou que o processo da colocação da toponímia ainda não foi concluído devido 
ao atraso no fornecimento dos suportes das placas toponímicas, mas tem conhecimento que dentro de dias 
poderão ser entregues. Em relação à situação da Cooperativa não tem conhecimento de qualquer problema, 
mas irá estar atento.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Presidente da Câmara deu conhecimento aos Senhores Vereadores  que existia a possibilidade 
de até ao final do mês e o mais provável já na próxima segunda-feira, dia 30 de Março, a Câmara ter que 
reunir extraordinariamente para aprovação do projecto de arquitectura para construção do Centro Escolar 
de Alvito.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Vereador Mário Simões informou que tinha uma reunião agendada para esse dia em Castro 
Marim, mas iria fazer o possível para estar presente.-----------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Início dos trabalhos com a ordem do dia: De seguida foi pelo Sr. Presidente declarada aberta a reunião, 
eram dezoito horas e trinta minutos, passando a Câmara a ocupar-se dos seguintes assuntos:----------------- 
Pelo Senhor Presidente, foram prestadas as seguintes informações: ----------------------------------------------- 
- Presente para conhecimento o ofício da Sociedade Filarmónica Instrução e Recreio Vilanovense, datado 
de 21 de Março de 2009, agradecendo o apoio prestado pela Câmara na organização do Baile de Carnaval. 
(doc. anexo I)----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Presente para conhecimento o fax enviado pelo Grupo Parlamentar do PCP, datada de 23 de Março 
corrente, enviando as propostas de alteração apresentadas pelo referido Grupo Parlamentar, à proposta de 
Lei n.º 232/X/4.  (doc. anexos II-6)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Presente para conhecimento as alterações propostas à Estrutura Orgânica desta Câmara Municipal, assim 
como as notas explicativas sobre a mesma. (doc. anexos III-7)------------------------------------------------------------------------   
Sobre este assunto o Senhor Vereador Mário Simões é da opinião que as divisões são excessivas, que três 
a quatro seriam suficientes, sendo da opinião que deveriam ser repensadas, reestruturadas e adaptadas à 
realidade da Autarquia. O Senhor Vereador apresentou por escrito algumas considerações sobre a 
Estrutura Orgânica apresentada, que aqui se dão por integralmente reproduzidas, ficando o documento nos 
anexos à  acta. (doc. anexos IV-2)-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
- FINANÇAS DA CÂMARA – foram verificados a informação da contabilidade com o mapa em anexo 
que informam da situação financeira da Autarquia e o Resumo do Diário da Tesouraria. (doc. anexos V e VI-

2)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ASSUNTO: ACTA.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação número cento e onze------------------------------------------------------------------------------------ 
Presente a acta da reunião ordinária de onze de Março de dois mil e nove, cuja leitura foi dispensada, por 
haver sido previamente distribuída. ------------------------------------------------------------------------------------ 
Seguidamente a votação, foi a mesma aprovada por unanimidade. ----------------------------------------------- 
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ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL  ---------------------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: PROJECTO DE REQUALIFICAÇÃO DO MUSEU REGIONAL RAINHA D. LEONOR – 
PROPOSTA DE COMPARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, APRESENTADA PELA ASSEMBLEIA 
DISTRITAL DE BEJA.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação número cento e doze--------------------------------------------------------------------------------------
Presente a proposta sobre o assunto em título, sobre a qual o Senhor Presidente prestou mais alguns 
esclarecimentos,  considerando os mesmos, o Órgão Executivo deliberou por unanimidade, não 
comparticipar o projecto de requalificação do Museu, admitindo que o Município de Beja promova a 
candidatura integralmente. (doc. anexos VII-6)---------------------------------------------------------------------------------------------- 

ASSUNTO: PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE AUTOCARRO 
EFECTUADO PELA CERCIBEJA.----------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação número cento e treze-------------------------------------------------------------------------------------
Presente o ofício n.º 0419/2009, datado de 11 de Março corrente, da Associação de Municípios do Baixo 
Alentejo e Alentejo Litoral, sobre o assunto em título, considerando o mesmo, o Órgão Executivo 
deliberou por unanimidade, não atribuir o apoio financeiro pretendido. (doc. anexos VIII-13)--------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO EFECTUADO PELO GRUPO DE ENFERMEIROS 
DO 2.º  PROGRAMA – LIDERANÇA PARA A MUDANÇA.--------------------------------------------------- 
Deliberação número cento e catorze----------------------------------------------------------------------------------
Presente o ofício da líder do Grupo, Dr.ª Rosa Rodrigues, sobre o assunto em título, considerando o 
mesmo, o Órgão Executivo deliberou por unanimidade, não atribuir o apoio financeiro pretendido. (doc. 
anexos IX-2)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL ------------------------------------------------------------------------ 
ASSUNTO: RATIFICAÇÃO DO ACTO DO SENHOR VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA, 
RESPEITANTE AO PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA O LANÇAMENTO DE FOGO DE 
ARTIFICIO, PARA OS DIAS 17 A 19 DE ABRIL DE 2009, NO DECORRER DAS FESTAS DE 
SANT´ÁGUEDA, EM QUE É REQUERENTE O SR. LUÍS MIGUEL MARROCATE CARVALHO, 
MEMBRO DA COMISSÃO DE FESTAS.--------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação número cento e quinze---------------------------------------------------------------------------------- 
Presente para conhecimento o pedido do requerente sobre o assunto em título, contendo o despacho 
favorável proferido pelo Senhor Vice-Presidente da Câmara, o Órgão Executivo deliberou por 
unanimidade, ratificar o mesmo. (doc. anexo X e XI)------------------------------------------------------------------------------------ 

ASSUNTO:  RATIFICAÇÃO DO ACTO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, RESPEITANTE 
AO PEDIDO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUIDO, PARA O LANÇAMENTO DE FOGO DE 
ARTIFICIO, PARA OS DIAS 17 A 19 DE ABRIL DE 2009, NO DECORRER DAS FESTAS DE SANT 
ÁGUEDA, EM QUE É REQUERENTE A RESPECTIVA COMISSÃO DE FESTAS.----------------------- 
Deliberação número cento e dezasseis------------------------------------------------------------------------------- 
Presente para conhecimento o pedido do requerente sobre o assunto em título, contendo o despacho 
favorável proferido pelo Senhor Presidente da Câmara, o Órgão Executivo deliberou por unanimidade, 
ratificar o mesmo. (doc. anexo XII)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ASSUNTO: PROJECTO DE REGULAMENTO MUNCIPAL DE ATRIBUIÇÃO DE FOGOS DE 
HABITAÇÃO SOCIAL EM REGIME DE RENDA APOIADA.-------------------------------------------------  
Deliberação número cento e dezassete------------------------------------------------------------------------------- 
Presente o projecto de Regulamento em título, que aqui se dá por integralmente reproduzido, em face do 
mesmo, o Órgão Executivo deliberou por unanimidade, aprovar o mesmo e submete-lo ao cumprimento 
dos procedimentos de Audiência dos Interessados e Apreciação Pública a que referem os artigos 117.º e 
118.º do CPA. (doc. anexos XIII-16) ---------------------------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: RATIFICAÇÃO DO ACTO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, RESPEITANTE 
À INUMAÇÃO DE GERTRUDES DA CONCEIÇÃO RASGADINHO, PARA A SEPULTURA 
PERPÉTUA N.º 51/1966, EM QUE É REQUERENTE MARIA DE FÁTIMA RASGADINHO TARICO 
VEIGA.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação número cento e dezoito---------------------------------------------------------------------------------- 
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Presente para conhecimento o pedido da requerente sobre o assunto em título, contendo o despacho 
favorável proferido pelo Senhor Presidente da Câmara, o Órgão Executivo deliberou por unanimidade, 
ratificar o mesmo. (doc. anexo XIV)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS----------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DIVISÃO DE ACÇÃO SÓCIO CULTURAL  ---------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO A ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR/2008-
2009.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação número cento e dezanove------------------------------------------------------------------------------- 
Presente a informação n.º 44/2009, dos Serviços Administrativos da DASC sobre o assunto em epígrafe, 
assim como, a Acta da Comissão de Análise das Bolsas de Estudo e a lista classificativa dos candidatos,   
considerando os mesmo, o Órgão Executivo deliberou por unanimidade, aprovar a atribuição das bolsas 
de estudo propostas na listagem apresentada, considerando até ao 33.º candidato. (doc. anexos XV, XVI e XVII -
2)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: PEDIDO DE CEDÊNCIA DE TRANSPORTE E ISENÇÃO DO PAGAMENTO DOS 
ENCARGOS DEVIDOS, EFECTUADO PELA ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 
DE ALVITO.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação número cento e vinte------------------------------------------------------------------------------------- 
Presente o pedido da referida Associação através do ofício n.º 1234/09, datado de 16 de Março, assim 
como a informação n.º 39/2009 dos serviços administrativos da DASC, considerando os mesmos, o Órgão 
Executivo deliberou por unanimidade, aprovar a cedência do transporte e isentar a Associação do 
pagamento dos respectivos encargos . (doc. anexos XVIII e XIX)--------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: ALTERAÇÃO DA ORDEM DO DIA.-----------------------------------------------------------------
Deliberação número cento e vinte e um----------------------------------------------------------------------------- 
Atendendo à necessidade de dar imediata execução a outros assuntos, que não constavam na Ordem  do 
Dia, foi proposto pelo Senhor Presidente da Câmara, a sua inclusão nesta as seguintes propostas: 
“CANDIDATURA PARA FINANCIAMENTO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DE 
ALVITO”, “CONCURSO PARA ALIENAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMÓVEL 
(AUTOCARRO)”,”PEDIDO DE LICENÇA PARA OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA – ESPLANADA 
DO ESTABELECIMENTO DE RESTAURAÇÃO E BEBIDAS “A ZÉLIA”, PELO PERÍODO DE 
SETE MESES (ABRIL A OUTUBRO), EM QUE É REQUERENTE AMILCAR ALEXANDRE 
BALTAZAR PEREIRA”, “APRESENTAÇÃO DO PROJECTO DE ARQUITECTURA PARA A OBRA 
DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE, SITA NA RUA PROFESSOR EGAS MONIZ, S/N, EM VILA 
NOVA DA BARONIA, EM QUE É REQUERENTE A CASA DO POVO DE VILA NOVA DA 
BARONIA” E  retirados os assuntos “PRESTAÇÃO DE CONTAS/2008 E “1.ª REVISÃO ÀS 
GRANDES OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO/2009”.------------------------------------------------------ 
Seguidamente a votação, foi a mesma aprovada por unanimidade.----------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL  ---------------------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: CANDIDATURA PARA FINANCIAMENTO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO 
ESCOLAR DE ALVITO.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Deliberação número cento e vinte e dois----------------------------------------------------------------------------
Presente a informação n.º 54/2009 da Técnica da DOSU sobre o assunto em título, considerando a 
mesma, o Órgão Executivo deliberou por unanimidade, aprovar a referida candidatura para 
financiamento até 70% da construção do Centro Escolar de Alvito, englobando o 1.º ciclo e o ensino pré-
escolar, no âmbito do eixo 3 do Programa Operacional do Alentejo, mais deliberou que para efeitos do 
disposto no art.º 1.º, n.º 1, do Dec-Lei n.º 34/2009, de 06 de Fevereiro, se considera prioritário o 
investimento no Centro Escolar de Alvito e nos termos do n.º 5, a adopção do ajuste directo para a 
aquisição de serviços de elaboração dos projectos de arquitectura e especialidades, mapas de medições e 
orçamentos relativos aos mesmos e ainda, ao plano de segurança e saúde daquele Centro, tudo nos termos 
do n.º 4, do art.º 5.º, do citado diploma legal. .(doc. anexos XX e XXI-3)---------------------------------------------------------- 
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ASSUNTO:  CONCURSO PARA ALIENAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMÓVEL (AUTOCARRO)-
NISSAN-29-90-OP.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação número cento e vinte e três----------------------------------------------------------------------------- 
 
Presente a informação do sector do património sobre o assunto em título, considerando a mesma, o 
Senhor Presidente propôs que se abrisse novo concurso, nas mesmas características, publicitando-se o 
mesmo num jornal de âmbito nacional.-------------------------------------------------------------------------------
Posta a proposta a votação, foi a mesma aprovada por unanimidade.(doc. anexo  XXII)-------------------------------- 

DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS---------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO:  PEDIDO DE LICENÇA DE OCUPAÇÃO DE 7,50 M2 DE VIA PÚBLICA PARA 
ESPLANADA DO ESTABELECIMENTO DE RESTAURAÇÃO E BEBIDAS “A ZÉLIA”, PELO 
PERÍODO DE SETE MESES (ABRIL A OUTUBRO), SITA NO LARGO DO RELÓGIO, N.º 10, EM 
ALVITO, EM QUE É REQUERENTE AMILCAR ALEXANDRE BALTAZAR PEREIRA.----------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação número cento e vinte e quatro ------------------------------------------------------------------------ 
Presente o pedido do requerente, assim como a informação favorável n.º 53/09 da Técnica da DOSU, 
considerando os mesmos, o Órgão Executivo deliberou por unanimidade, aprovar a concessão  da 
referida licença. (doc. anexos  XXIII e XXIV) ---------------------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO:  APRESENTAÇÃO DO PROJECTO DE ARQUITECTURA PARA A OBRA DE 
CONSTRUÇÃO DE CRECHE, SITA NA RUA PROF. EGAS MONIZ, S/N, EM VILA NOVA DA 
BARONIA, EM QUE É REQUERENTE CASA DO POVO DE VILA NOVA DA BARONIA.-------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação número cento e vinte e cinco--------------------------------------------------------------------------- 
Presente o pedido da requerente, assim como a informação favorável n.º 52/09 da Técnica da DOSU e os 
pareceres favoráveis das entidades consultadas, Autoridade Nacional de Protecção Civil,  Instituto  da 
Segurança Social, I.P. e  Autoridade de Saúde,  considerando os mesmos, o Órgão Executivo deliberou por 
unanimidade, a aprovação do referido projecto de arquitectura. (doc. anexos  XXV a XXXI) ---------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: APROVAÇÃO DAS PROPOSTAS EM MINUTA. ------------------------------------------------ 
Deliberação número cento e vinte seis------------------------------------------------------------------------------
Por proposta do Sr. Presidente da Câmara, atendendo à necessidade de dar imediata execução a algumas 
das deliberações tomadas, foram estas lavradas em minuta e rubricadas por todos os eleitos presentes, à 
excepção da deliberação número: 112, 113,  e 114.-------------------------------------------------------------------
Seguidamente a votação, foi a mesma aprovada por unanimidade.----------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Período para intervenção do Público---------------------------------------------------------------------------------   
Foi aberta a reunião ao público para o período de informações e esclarecimentos.------------------------------ 
A D. Olinda Gato Bonito manifestou mais uma vez o seu descontentamento por mais um ano a monda 
química andar a ser feita nos mesmos moldes que nos anos anteriores, com pessoas na rua e num dia de 
vento. A Senhora também se mostrou muito desagradada com a cimentação dos passeios no adro, achando 
de muito mau gosto  andar-se a tapar a calçada antiga. A Senhora perguntou ainda ao Senhor Presidente, 
se tinha despachado um pedido de cedência de veículo para sábado, para uma viagem ao Seminário de 
Beja,  admirando-se de ainda não lhe ter sido dada a confirmação.------------------------------------------------- 
O Senhor Presidente informou que em relação à cedência do veículo, iria saber o que se passava. Quanto à 
monda química, realmente em dia de vento poder-se-ia suspender o trabalho, mas eles têm o dia e o 
circuito pré-definido, quanto à hora, aproveita-se o horário dos trabalhadores, porque os produtos actuais 
já têm alguma guarda de toxicidade. No que diz respeito à cimentação dos passeios esta irá ser feita em 
todas as ruas que têm alcatrão, nas ruas de calçada e paralelos os passeios não irão levar cimento, esta 
intervenção está a ser feita para uniformizar o cimento existente e porque tem havido alguns munícipes 
que pedem para evitar as humidades. Talvez um dia se consiga empedrar todas as ruas e nesse altura os 
passeios serão reparados de outra maneira.---------------------------------------------------------------------------- 
O Sr. Inácio Palma e esposa questionaram o Senhor Presidente sobre a evolução da electrificação dos 
Montes da Cavaleira, souberam que foram feitas algumas diligências, mas gostavam de saber em que 
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ponto está a situação.------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Senhor Presidente  informou os Munícipes que as diligências efectuadas foram de identificação dos 
Montes e respectivos proprietários. Seguidamente aguarda-se a marcação por parte da EDP do dia da 
reunião para se esclarecer melhor as condições  e ser dado aos interessados um esclarecimento técnico 
mais perceptível da proposta apresentada.----------------------------------------------------------------------------- 
 
O Senhor José Manuel Cunha questionou o Senhor Presidente se já havia alguma alternativa para a família 
de etnia cigana que se encontra acampada em Santo António, lamentando já ter colocado o assunto várias 
vezes e nada se ter resolvido até agora. O Senhor Cunha referiu que a situação vai-se agravando, porque 
cada vez são mais e vão criando raízes, sugerindo que, não havendo alternativa para mudança se coloquem  
lá uns sanitários, porque neste momento as condições em que vivem são degradantes e sem o mínimo de 
dignidade, urze fazer qualquer coisa, não pode é o caso ficar esquecido e que seja feita luz ao fundo do 
túnel.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
O Senhor Cunha perguntou ainda se o PDM estava na mesma.----------------------------------------------------- 
O Senhor Presidente deu razão ao Munícipe, lamentando que a resolução do problema não seja fácil de 
resolver, quanto às famílias ciganas que acampem para além daquelas que já lá estão, a GNR tem toda a 
legitimidade para não os deixar acampar. Em relação ao PDM confirmou não haver evolução.---------------  
O Senhor Vereador Mário Simões referiu que lamentavelmente os ciganos têm mais direitos que nós, 
enquanto os nossos estão contemplados  na Constituição da República Portuguesa, eles têm outra 
legislação especial que os protege. O Senhor Vereador confirmou o esforço que se tem feito para a 
resolução do problema,  que não é  fácil, mas que é possível.------------------------------------------ -----------
O Senhor António José Parreira apresentou a situação degradante em que se encontra o 1,º andar do prédio 
onde habita, estando a prejudicar-lhe o rés-de-chão , questionando se não poderia a Câmara a fazer uma 
vistoria que obrigasse a Senhoria a fazer obras.----------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Presidente informou o Munícipe que poderia dirigir-se aos serviços do Gabinete Técnico e aí 
apresentar a situação.-----------------------------------------------------------------------------------------------------           
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Votação: Todas as deliberações foram tomadas nominalmente. --------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Publicidade: Das deliberações que têm eficácia externa, vai ser dada publicidade através de edital, a 
afixar no edifício do Município e outros lugares públicos, durante cinco dos dez dias subsequentes à data  
que foram tomadas.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Encerramento: E não havendo mais assuntos a tratar, foi pelo Sr. Presidente, declarada encerrada a 
reunião, eram vinte horas. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Eu, Mariana Teresa S. Coelho, Chefe de Secção, na qualidade de Secretária, para os devidos efeitos a 
redigi e subscrevo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

 
O Presidente da Câmara, 

 
 
 

/João Paulo Trindade/ 
 

A Secretária, 
 
 
 

/Mariana Coelho/ 


