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No dia seis de março de dois mil e dezassete realizou-se na Sala de Sessões

do edifício dos Paços do Concelho a reunião ordinária da Câmara Municipal de

Angra do Heroísmo.-------------------------------------------------------------------------------

Pelas  09:35  horas,  o  Presidente  da  Câmara  Municipal  declarou  aberta  a

reunião.-----------------------------------------------------------------------------------------------

Antes da Ordem do dia

No período antes da ordem do dia o Vereador António Ventura fez saber as

queixas de turistas que pretendem visitar  a Sé e o Algar do Carvão e que

consideram que  os  horários  de  visita  ao  fim  de  semana  não  são  os  mais

adequados. -----------------------------------------------------------------------------------------

O Presidente referiu que em relação à Sé poderá interceder junto da Diocese.

Quanto ao Algar do Carvão, Montanheiros, o assunto já que foi encaminhado

ao Governo Regional, enquanto entidade gestora dos recursos geológicos. -----

O Vereador António Ventura informou que se encontra a estudar as questões

de direitos de autores e a aplicação das taxas às manifestações populares, no

sentido de se criar um regime de exceção. ------------------------------------------------

O  Presidente  informou  que  o  assunto  se  encontra  em estudo  no  gabinete

jurídico. ----------------------------------------------------------------------------------------------

APROVAÇÃO DE ATAS

1.1. Aprovação da ata n.º 6 da reunião ordinária de 6 de março de 2017. -  Ponto

retirado.----------------------------------------------------------------------------------------------
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RATIFICAÇÕES

2. Ratificação dos Atos Praticados pelo executivo da Câmara Municipal, nos

termos da alínea u) do n.º 1 do artigo n.º 33 e do n.º 3 do artigo 35.º da Lei

n.º 75/2013, de 12 de setembro (apoios a atividades de natureza social,

cultural,  educativa,  desportiva,  recreativa  ou outra de interesse para o

município),  do  Regulamento  Municipal  de  Incentivo  a  Atividades  de

Interesse Municipal e isenção de Taxas nos termos conjugados da alínea

b) do n.º 2 dos artigos 6.º, do Regulamento Municipal de Taxas e do n.º 3

do artigo 35.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro

2.1. Ent. 545 - Pedido do  Serviço de Desporto da Terceira, solicitando o apoio

através  da  cedência  da  máquina  de  manutenção  dos  relvados  sintéticos  e

respetivo operador,  para a realização de uma manutenção especializada do

relvado sintético do Complexo Desportivo João Paulo II.  Para ratificação do

órgão executivo municipal nos termos da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º, do n.º

3 do artigo 35.º  da Lei  n.º  75/2013 de 12 de Setembro  e do Regulamento

Municipal  de  Incentivo  a  Atividades  de  Interesse  Municipal.  -  A  Câmara

Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo

Vereador Guido Teles.(127/2017/CMAH)--------------------------------------------------

 

2.2. Ent. 2770 - Pedido da  Associação de Andebol da Ilha Terceira, solicitando

utilização  do  Pavilhão  Municipal  de  Desportos  de  Angra  do  Heroísmo  e

respetiva  isenção  de  taxas,  para  a  realização  de  jogos  do   Campeonato

Regional de Juvenis, nos dias 17, 18 e 19 de Março de 2017, das 12h00 as

13h30,  das  10h00  as  11h30  e  das  10h00  as  13h00  respetivamente.  Para

ratificação do órgão executivo municipal nos termos da alínea u) do n.º 1 do

artigo 33.º,  do n.º  3  do artigo 35.º  da Lei  n.º  75/2013 de 12 de Setembro,

conjugados com as alíneas b) do art.º 5.º, b) do n.º 1 do art.º 6.º e n.ºs 2 a 6 do

mesmo  artigo  do  Regulamento  de  Utilização  das  Instalações  Desportivas

Municipais e n.º 2 do art.º 6.º do Regulamento Municipal de Taxas. - A Câmara
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Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo

Vereador Guido Teles.(128/2017/CMAH)--------------------------------------------------

2.3. Ent. 1833 - Pedido da  Escola Secundária Jerónimo Emiliano de Andrade,

solicitando utilização das Piscinas Municipais  e  respetiva  isenção de taxas,

para a realização de uma aula de Educação Física - Natação, no dia 10 de

Março, das 15h00 às 16h30. Para ratificação do órgão executivo municipal nos

termos da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º, do n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º

75/2013 de 12 de Setembro,  conjugados com as alíneas c) do art.º 5.º, c) do

n.º 1 do art.º 6.º e n.ºs 2 a 6 do mesmo art.º do Regulamento de Utilização das

Instalações  Desportivas  Municipais  e  n.º  2  do  art.º  6.º  do  Regulamento

Municipal de Taxas. - A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato

administrativo praticado pelo Vereador Guido Teles.(129/2017/CMAH)-------

2.4. Ent. 1569 - Pedido da  Associação de Nadadores Salvadores dos Açores,

solicitando o apoio material, infraestruturas e logística para o desenvolvimento

do Curso de Formação de Nadadores Salvadores, entre os dias 28 de abril e 2

de junho. Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos da alínea u)

do n.º 1 do artigo 33.º, do n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de

Setembro e do Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse

Municipal.  -  A  Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  ratificou  o  ato

administrativo praticado pelo Vereador Guido Teles.(130/2017/CMAH)-------

2.5. Ent.  2998  -  Pedido  da  Associação  Portuguesa  de  Doentes  Renais,

solicitando apoio na cedência do átrio inferior da Câmara para realização de

rastreio. Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos da  alínea u)

do n.º 1 do artigo 33.º, do n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de

Setembro e do Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse

Municipal.  -  A  Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  ratificou  o  ato

administrativo praticado pela Vereadora Raquel Ferreira.(131/2017/CMAH)-
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2.6. Ent.  2214 -  Pedido da  Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de

Angra do Heroísmo,  solicitando apoio na cedência de uma sala do Centro

Cultural e de Congressos de Angra do Heroísmo para realização de reunião

modalidade alargada, a ter lugar no dia 1 de março. Para ratificação do órgão

executivo municipal nos termos da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º, do n.º 3 do

artigo 35.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro e do Regulamento Municipal

de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal. -  A Câmara Municipal, por

unanimidade,  ratificou  o  ato  administrativo  praticado  pela  Vereadora

Raquel Ferreira.(132/2017/CMAH)-----------------------------------------------------------

2.7. Ent. 2948 - Pedido da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens Angra

do Heroísmo, solicitando apoio na cedência de sala do Centro Cultural para

reunião  da  modalidade  alargada,  a  ter  lugar  no  dia  16  de  março.  Para

ratificação do órgão executivo municipal nos termos da alínea u) do n.º 1 do

artigo 33.º, do n.º 3 do artigo 35.º  da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro e do

Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal. -  A

Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  ratificou  o  ato  administrativo

praticado pela Vereadora Raquel Ferreira.(133/2017/CMAH)----------------------

2.8. Ent. 2249 - Pedido da  TUSA - Tunas Universitas Scientiarum Agrariarum,

solicitando apoio na cedência do Teatro (horário laboral)  para realização de

ensaios para o XII Ciclone. Para ratificação do órgão executivo municipal nos

termos da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º, do n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º

75/2013  de  12  de  Setembro  e  do  Regulamento  Municipal  de  Incentivo  a

Atividades de Interesse Municipal. -  A Câmara Municipal, por unanimidade,

ratificou o ato administrativo praticado pela Vereadora Raquel Ferreira.

(134/2017/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------

2.9. Ent. 2475 – Pedido da EBI de Angra do Heroísmo – EB1/JI da Ribeirinha,

solicitando apoio no transporte dos alunos do 3.º e 4.º ano no dia 3 de março,

para o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores e respetivo

regresso à escola, a fim de participarem nas atividades relativas ao Dia Mundial
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da Proteção Civil. Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos da

alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º, do n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013 de 12

de  Setembro  e  do  Regulamento  Municipal  de  Incentivo  a  Atividades  de

Interesse Municipal. - A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato

administrativo praticado pela Vereadora Raquel Ferreira.(135/2017/CMAH)-

2.10. Ent.  3545 –  Pedido da  Escola  Básica Integrada de Angra do Heroísmo,

solicitando a cedência de transporte no dia 15 de março, tendo em vista uma

visita  de estudo ao canil  intermunicipal.  Para ratificação do órgão executivo

municipal nos termos da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º, do n.º 3 do artigo 35.º

da  Lei  n.º  75/2013  de  12  de  Setembro  e  do  Regulamento  Municipal  de

Incentivo  a  Atividades  de  Interesse  Municipal.  -  A Câmara  Municipal,  por

unanimidade,  ratificou  o  ato  administrativo  praticado  pelo  Vereadora

Raquel Ferreira.(136/2017/CMAH)-----------------------------------------------------------

2.11. Ent. 2625 – Pedido da Associação de Atletismo da Ilha Terceira, solicitando

o empréstimo do vídeo projetor para uma formação no Estádio João Paulo II,

nos dias 11 e 12 de março. Para ratificação do órgão executivo municipal nos

termos da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º, do n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º

75/2013  de  12  de  Setembro  e  do  Regulamento  Municipal  de  Incentivo  a

Atividades de Interesse Municipal. -  A Câmara Municipal, por unanimidade,

ratificou  o  ato  administrativo  praticado  pelo  Vereador  Guido  Teles.

(137/2017/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------

2.12. Ent. 2632 - Pedido do  Centro Infantil de Angra do Heroísmo – Colégio o

Baloiço,  solicitando  o  apoio  através  da  cedência  80  t-shirts,  para  as

comemorações do Dia do Pai, no dia 17 de março, às 16h00, no Relvão. Para

ratificação do órgão executivo municipal  nos termos da alínea u) do n.º 1 do

artigo 33.º, do n.º 3 do artigo 35.º  da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro e do

Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal. -  A

Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  ratificou  o  ato  administrativo

praticado pela Vereadora Raquel Ferreira.(138/2017/CMAH)----------------------
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2.13. Ent.  2779  –  Pedido  da  Associação  de  Estudantes  da  Faculdade  de

Medicina  de  Lisboa,  solicitando  a  colaboração  para  a  realização  de  um

rastreio cardiovascular, no dia 15 de março. Cedeu-se o seguinte apoio:----------

• Almoço para 20 pessoas na cantina da AFARIT;---------------------------------

• Cedência de espaço na Praça Velha, com quatro mesas e dez cadeiras,

bem como um ponto de luz;-----------------------------------------------------------

• Transporte para oito pessoas da Pousada da Juventude para a Praça

Velha e respetivo regresso.------------------------------------------------------------

Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos da alínea u) do n.º 1

do artigo 33.º, do n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro e

do Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal. - A

Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  ratificou  o  ato  administrativo

praticado pelo Presidente da Edilidade. (139/2017/CMAH)-------------------------

3. Segunda alteração ao Orçamento e ao PPI dos Serviços Municipalizados

de Angra do Heroísmo

3.1. Ent. 2517 – Ofício n.º 205 dos Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo,

remetendo  a  2.ª  alteração  ao  Orçamento  e  ao  Plano  Plurianual  de

Investimentos  daqueles  Serviços.  Para  ratificação  do  ato  administrativo

praticado pelo Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados, nos

termos do n.º  3 do artigo 35.º  da Lei  n.º  75/2013 de 12 de Setembro.  -  A

Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  ratificou  o  ato  administrativo

praticado pelo Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados.

(140/2017/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------

DELIBERAÇÕES DIVERSAS
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4. Atribuição de apoios nos termos da alínea u) e t) do n.º 1 do artigo n.º 33

e do n.º  3 do artigo 35.º  da Lei  75/2013, de 12 de setembro (apoios a

atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa

ou outra de interesse para o município), do Regulamento Municipal de

Incentivo  a  Atividades  de  Interesse  Municipal  e  do  Regulamento

Municipal de Taxas

4.1. Ent. 1911 - Pedido da  Santa Casa da Misericórdia de Angra do Heroísmo,

solicitando  apoio  na  cedência  do  grande  auditório  do  Centro  Cultural  e  de

Congressos  de  Angra  do  Heroísmo  para  o  lançamento  do  livro  “Histórias

Entre(Laçadas)”. Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos da

alínea u) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro  e do

Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal. -  A

Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  autorizou  este  pedido.

(141/2017/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------

4.2.  Ent.  2046  -  Pedido  da  Escola  Básica  e  Secundária  Tomás  de  Borba,

solicitando a cedência do Teatro Angrense para ensaios e realização da Peça

de Teatro "O Circo das 8 Maravilhas". Para deliberação do órgão executivo

municipal nos termos da alínea u) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013 de

12 de Setembro  e do Regulamento Municipal  de Incentivo a Atividades de

Interesse  Municipal.  -  A Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  autorizou

este pedido.(142/2017/CMAH)---------------------------------------------------------------

4.3. Ent.  3123 – Pedido da  Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo,

solicitando   transporte  para  um  aluno  que  frequenta  a  Escola  Infante  D.

Henrique e está integrado no Regime Educativo Especial,  tendo em vista a

frequência da atividade de equitação, às segundas feiras, pelas 9h30. Para

deliberação do órgão executivo municipal nos termos da alínea u) do n.º 1 do

art.º 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro e do Regulamento Municipal

de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal.-  A Câmara Municipal, por

unanimidade, autorizou este pedido.(143/2017/CMAH)-----------------------------
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4.4. Ent. 4685 - Pedido da  Escola EB1/JI Infante Dom Henrique encaminhado

pela Escola Básica e Integrada de Angra do Heroísmo, solicitando apoio na

criação de um jardim nos relvados adjacentes à escola. Para deliberação do

órgão executivo municipal nos termos da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e do Regulamento Municipal de Incentivo a

Atividades de Interesse Municipal. - A Câmara Municipal, por unanimidade,

autorizou este pedido.(144/2017/CMAH)-------------------------------------------------

4.5. Ent. 2049 - Pedido da Junta de Freguesia do Posto Santo, solicitando apoio

na cedência de plantas para a ornamentação de 9 floreiras da freguesia. Para

deliberação do órgão executivo municipal nos termos da alínea u) do n.º 1 do

artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e do Regulamento Municipal

de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal. -  A Câmara Municipal, por

unanimidade, autorizou este pedido.(145/2017/CMAH)-----------------------------

4.6. Ent.  3070 - Pedido da  Junta de Freguesia das Cinco Ribeiras,  solicitando

apoio  na cedência  de  plantas  para  a  ornamentação  das floreiras  do Largo

Padre Belarmino da Silva. Para deliberação do órgão executivo municipal nos

termos  da  alínea  u)  do  n.º  1  do  artigo  33.º  da  Lei  n.º  75/2013,  de  12  de

setembro. - A Câmara Municipal, por unanimidade, autorizou este pedido.

(146/2017/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------

4.7. Ent.  2206  -  Pedido  da  Direção Regional  da  Cultura,  solicitando apoio  na

cedência do Teatro Angrense, entre 10 e 13 de Abril, para ensaios e concerto

da Orquestra Regional da Lira Açoriana, e respetiva logística inerente. Para

deliberação do órgão executivo municipal nos termos da alínea u) do n.º 1 do

art.º 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro e do Regulamento Municipal de

Incentivo  a  Atividades  de  Interesse  Municipal.  -  A Câmara  Municipal,  por

unanimidade, autorizou este pedido.(147/2017/CMAH)-----------------------------
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4.8. Ent. 352 – Pedido da Associação dos Mordomos das Festas Tradicionais

da Ilha Terceira,  solicitando apoio tendo em vista fazer face aos custos com

várias atividades que realizam junto da população do Município. Propõe-se a

atribuição de um subsídio  no valor de €500,00.  Para deliberação do órgão

executivo municipal nos termos da alínea u) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º

75/2013  de  12  de  Setembro  e  do  Regulamento  Municipal  de  Incentivo  a

Atividades de Interesse Municipal. - A Câmara Municipal, por unanimidade,

deliberou atribuir um apoio no valor proposto (€500,00)(148/2017/CMAH)--

5. Minutas de protocolos

5.1.  Ent.  749  –  Protocolo  entre  o  Município  e  a  Associação Humanitária  dos

Bombeiros Voluntários de Angra do Heroísmo, tendo como objeto o apoio

nas despesas correntes referentes ao ano de 2017, no valor de €70.000,00,

dos  quais  €20.000,00  serão  exclusivamente  afetos  ao  Quartel  da  Secção

Destacada  na  freguesia  dos  Altares.  Para  deliberação  do  órgão  executivo

municipal  nos termos das alíneas o)  e  u)  do  n.º  1  do  art.º  33º  da  Lei  n.º

75/2013  de  12  de  Setembro  e  do  Regulamento  Municipal  de  Incentivo  a

Atividades de Interesse Municipal. - A Câmara Municipal, por unanimidade,

aprovou este protocolo.(149/2017/CMAH)-----------------------------------------------

5.2. Ent.  15744 - Pedido da  APIR – Associação Portuguesa de Insuficientes

Renais  dos  Açores,  solicitando  apoio  da  autarquia  para  fazer  face  ao

pagamento de renda de espaço para instalação da sede da Delegação Açores.

Propõe-se  a  atribuição  de  um subsídio  no  valor  de  €1.500,00,  mediante  a

celebração de um protocolo. Para deliberação do órgão executivo municipal

nos termos das alíneas o) e u) do n.º 1 do art.º 33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de

Setembro e do Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse

Municipal.  -  A Câmara Municipal,  por unanimidade,  aprovou este apoio,

mediante a celebração de um protocolo.(150/2017/CMAH)------------------------
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5.3.  Ent.  15947 -  Pedido da  UMAR Açores –  Associação para  a  Igualdade e

Direitos  das  Mulheres,  solicitando  apoio  para  fazer  face  às  despesas

inerentes ao pagamento da renda do edifício da delegação da Ilha Terceira.

Propõe-se  a  atribuição  de  um subsídio  no  valor  de  €1.500,00,  mediante  a

celebração de um protocolo. Para deliberação do órgão executivo municipal

nos termos das alíneas o) e u) do n.º 1 do art.º 33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de

Setembro e do Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse

Municipal.  -  A Câmara Municipal,  por unanimidade,  aprovou este apoio,

mediante a celebração de um protocolo.(151/2017/CMAH)------------------------

5.4. Ent.  750 – Protocolo entre o Município e a  Associação Cultural do Porto

Judeu, tendo como objeto apoiar nas despesas inerentes à organização do

Festival de Bandas Filarmónicas do Porto Judeu 2017, no valor de €12.500,00.

Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos das alíneas o) e u)

do n.º 1 do art.º 33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro e do Regulamento

Municipal  de  Incentivo  a  Atividades  de  Interesse  Municipal.  -  A  Câmara

Municipal, por unanimidade, aprovou este protocolo.(152/2017/CMAH)-----

INFORMAÇÕES

6. Documentos para conhecimento

6.1. Ent. 3008 – E-mail dos Matraquilhos Futebol Clube, agradecendo pelo apoio

concedido pela Edilidade. Para conhecimento do órgão executivo municipal. - A

Câmara Municipal tomou conhecimento.------------------------------------------------

6.2. Ent. 2754 – Ofício do Rotary Clube de Angra do Heroísmo, agradecendo pelo

apoio prestado pela Edilidade aquando do seminário “Extensão da Plataforma

Continental – Atualidade e Perspetivas”. Para conhecimento do órgão executivo

municipal. - A Câmara Municipal tomou conhecimento.-----------------------------
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6.3. Ent. 3292 – Ofício do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos

Açores,  agradecendo  a  participação  e  colaboração  da  Edilidade  nas

comemorações do Dia Mundial da Proteção Civil. Para conhecimento do órgão

executivo municipal. - A Câmara Municipal tomou conhecimento.----------------

6.4. Ent.  3470  –  Ofício  da  Direção  Regional  de  Saúde,  agradecendo  pela

presença  do  Senhor  Presidente  da  Edilidade  na  palestra  “A Síndrome  de

Asperger”,  bem  como  pela  cedência  do  Salão  Nobre  para  o  efeito.  Para

conhecimento  do  órgão  executivo  municipal.  A Câmara  Municipal  tomou

conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------------

Fora da Agenda

Protocolo

Int. 491 – Protocolo entre o Município e a Portos dos Açores, tendo por objetivo

a cedência, a título precário da Estrada Gaspar Corte Real, a Estrada Pêro de

Barcelos e a área designada por “Jardim dos Corte Reais”, tendo em vista a

utilização como arruamentos citadinos e zona de lazer.  Para deliberação do

órgão executivo municipal nos termos das alíneas o) do n.º 1 do art.º 33º da Lei

n.º 75/2013 de 12 de Setembro e do Regulamento Municipal de Incentivo a

Atividades de Interesse Municipal. -  A Câmara Municipal, por unanimidade,

aprovou este protocolo.(153/2017/CMAH)-----------------------------------------------
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Não  havendo  outros  assuntos  a  tratar,  o  Presidente  da  Câmara  Municipal

declarou encerrada a reunião, pelas dez horas e vinte e cinco minutos da qual

se  lavrou  a  presente  ata  que,  depois  de  lida,  foi  aprovada  e  vai  ser

assinada.---------------------------------------------------------------------------------------------

O  texto  das  deliberações  tomadas  na  presente  reunião  foi  aprovado,  por

unanimidade, em minuta, a fim de produzirem efeito imediato. -----------------------

Angra do Heroísmo, 20 de março de 2017.

O Presidente da Câmara Municipal,

_________________________________

A colaboradora que lavrou a ata,

_________________________________
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