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No dia vinte e quatro de janeiro de dois mil e vinte 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 Guido Teles informou que estava em

curso a criação de uma sinfonieta,  que numa primeira fase irá também integrar

músicos  da ilha  de  São  Miguel  e  do  continente  português,  dado não  existirem

músicos suficientes que toquem instrumentos de cordas na ilha Terceira. --------------

Para criar uma oferta diferente a sinfonieta irá integrar para já vinte e um músicos

só de cordas, com um maestro residente e com reportório local e regional. ------------

Para garantir  a  qualidade e  longevidade da sinfonieta,  pretende-se celebrar  um

contrato-programa para cinco anos, contratando dois concertos por ano. --------------

O Vereador Miguel Bezerra propôs uma majoração das bolsas para os alunos que

estudem instrumentos de corda. --------------------------------------------------------------------

O Vereador Marcos Couto ser da  mais elementar justiça referir,  para registo de

memória futura, que a ideia da Sinfonieta foi uma ideia do Vereador Miguel Bezerra,

prontamente acolhida pelo executivo o que é revelador do clima de colaboração

existente entre todas as forças politicas existentes na Camara. ---------------------------

O Presidente referiu que no âmbito do regulamento a autarquia já atribui bolsas. ----

O Vereador Marcos Couto questionou se a zona de banhos do Fanal tem acesso

para deficientes. ----------------------------------------------------------------------------------------

O Presidente informou que o passeio tem acesso para deficientes, no entanto, não

está previsto o seu acesso à água. ----------------------------------------------------------------

O Vereador Marcos Coutos chamou a atenção para os horários praticados no bar

do Centro Cultural, que vai para além do horário de funcionamento regulamentado,

provocando concorrência desleal em relação aos outros espaços comerciais. --------

O Vereador Guido Teles referiu que se deve tomar uma decisão sobre a orientação

a  dar  aquele  espaço,  no  sentido  de  permitir  apenas  a  sua  utilização  como
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complemento a eventos que decorram no Centro Cultural. A proposta foi aprovada

por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------

Ordem do dia

APROVAÇÃO DE ATAS

1.1. Aprovação da ata n.º 1 da reunião ordinária de 10-01-2020. -----------------------

- A ata foi aprovada por unanimidade. -------------------------------------------------------

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. 234 - Pedido do Sport Clube Lusitânia - Veteranos, solicitando utilização

do  Campo  de  Futebol  do  SC Os  Leões  e  respetiva  isenção  de  taxas,  para  a

realização de um torneio, no dia 26 de Janeiro de 2020, das 9h00 às 19h00. Para

ratificação do órgão executivo municipal nos termos do n.º 3 do artigo 35.º da Lei

n.º 75/2013 de 12 de Setembro, bem como nos termos conjugados da alínea d) do

art.º 5.º, alínea d) 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.

(15/2020/CMAH)  ---------------------------------------------------------------------------------------
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2.2. Ent. 319 - Pedido do Regimento de Guarnição nº1, solicitando utilização do

Campo Municipal de Futebol de Angra do Heroísmo, para o dia 8 de janeiro, das

09h00 às 10h00. Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos do n.º 3

do  artigo  35.º  da  Lei  n.º  75/2013  de  12  de  Setembro,  bem como  nos  termos

conjugados da alínea c) do art.º 5.º, alínea 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. 16/2020/CMAH) --------------------------------------------------------------------------------

2.3. Ent. 17259 - Pedido da N.E.P.T.U.N.A – Nobre Enfermagem Poderosa Tuna

Universitária  Nos  Açores,  solicitando  apoio  na  cedência  de  180  fitas  para

colocação das credenciais  e transferes das Tunas de e para o aeroporto.  Para

ratificação do órgão executivo 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 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. (17/2020/CMAH) ------------------------------------------------

 

2.4. Ent. 229 – Pedido do  Acolhimento Residencial – Grupo Social de Santo

Agostinho,  solicitando  a  oferta  de  bilhetes  para  o  filme  “A  Ovelha  Choné”,

destinado a um grupo de quatro crianças e um adulto. Para ratificação do órgão

executivo 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 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. (18/2020/CMAH) -------------------------------------------------------------------------------

2.5.  Ent.  344 -  Pedido  da  ACRA -  Associação de  Consumidores  da  Região

Açores, solicitando apoio na cedência de sala do Centro Cultural e de Congressos

de Angra do Heroísmo para realização de Assembleia Geral, e respetiva abertura e

encerramento de portaria. Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos
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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 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.(19/2020/CMAH) --------------

2.6. Ent. 608 – Pedido da ALA – Associação do Alojamento Local dos Açores,

solicitando a  cedência de uma sala da Startup, tendo em vista a realização de uma

reunião no dia 20 de janeiro com os associados. Foi autorizada a utilização de uma

Sala de Formação do CCCAH. Para ratificação do órgão executivo 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 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.(20/2020/CMAH) --------------

2.7. Ent. 610 - Pedido da Associação de Atletismo da Ilha Terceira, solicitando o

apoio através da cedência dos seguintes materiais 9 vedações azuis, 2 tendas pop

up, 1 extensão elétrica de 50 mt, 2 mesas, 2 cadeiras, sistema de som, pórtico de

meta  e  geradora,  para o Corta Mato no Monte Brasil,  que se realiza  a 18 de

janeiro, com inicio pelas 15h00. Para ratificação do órgão executivo 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 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.(21/2020/CMAH) -------------

3. Protocolo com a Cruz Vermelha Portuguesa

3.1. Ent. 9105 – Protocolo celebrado com a Cruz Vermelha Portuguesa, tendo em

vista o apoio para aquisição de um veículo de transporte de doentes não urgentes,

destinado à Delegação de Angra do Heroísmo da Cruz Vermelha Portuguesa, no

valor de €31.557,00, a ser pago em duas tranches: ------------------------------------------

a) Primeira tranche no valor de €15.778,50 em 2019; ----------------------------------------
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b) Segunda tranche no valor de €15.778,50 em 2020. ---------------------------------------

Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos das  alíneas o) e 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 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.(22/2020/CMAH) ----------------------------------------------

4. Serviços Municipalizados – alteração ao Orçamento e PPI 2019

4.1.  Ent.  526 – Ofício dos  Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo,

remetendo a décima primeira  alteração ao Orçamento e ao Plano Plurianual de

Investimentos.  Para  ratificação  do  órgão  executivo  municipal  nos  termos

conjugados da alínea d) do n.º 1 do artigo 33.º e 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  daqueles

Serviços. (23/2020/CMAH) -------------------------------------------------------------------------

DELIBERAÇÕES DIVERSAS

5. 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

 5.1. Ent. 17989 - Pedido da Associação das Testemunhas de Jeová, solicitando

apoio na cedência do Teatro Angrense e grande auditório do Centro Cultural e de

Congressos  de  Angra  do  Heroísmo  para  realização  das  Assembleias  Gerais  e

Congresso Regional, nos dias 16 e 17 de Abril, 15 a 18 de julho e 25 e 26 de

setembro de 2021. 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
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Regulamento Municipal de Apoio a Atividades de Interesse Municipal. - A Câmara

Municipal, por unanimidade, autorizou este pedido.(24/2020/CMAH) --------------

5.2.  Ent.  403 -  Pedido da  Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de

Angra do Heroísmo de Angra do Heroísmo, solicitando apoio na cedência de

sala do Centro Cultural e de Congressos de Angra do Heroísmo para realização de

reunião modalidade alargada. 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  Apoio  a  Atividades  de  Interesse

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

(25/2020/CMAH) ---------------------------------------------------------------------------------------

6. Atribuição de apoios – contratos programa – pedidos de prorrogação de

prazo

6.1.  Ent.  10165  -  Pedido  do Instituto  das  Irmãs  Hospitaleiras  do  Sagrado

Coração de Jesus, solicitando a prorrogação do prazo para conclusão do objeto

do  contrato  programa  assinado  com  a  autarquia.  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 Apoio a Atividades de

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

pedido.(26/2020/CMAH) ----------------------------------------------------------------------------

6.2. Ent. 11607 - Pedido do Instituto de São João de Deus - Casa de Saúde de

S. Rafael, solicitando a prorrogação do prazo para conclusão do objeto do contrato

programa  assinado  com  a  autarquia.  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 Apoio a Atividades de Interesse

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

(27/2020/CMAH). --------------------------------------------------------------------------------------

6.3. Ent. 12548 - Pedido do Sport Clube Lusitânia, solicitando a prorrogação do

prazo para conclusão do objeto do contrato programa assinado com a autarquia.

Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos das alíneas o) e u) do
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n.º  1  do  art.º  33º  da  Lei  n.º  75/2013  de  12  de  setembro,  e  do  Regulamento

Municipal de Apoio a Atividades de Interesse Municipal. -  A Câmara Municipal,

por unanimidade, autorizou este pedido.(28/2020/CMAH) -----------------------------

6.4.  Ent.  13012  -  Pedido  do  Hospital  de  Santo  Espírito  da  Ilha  Terceira,

solicitando a prorrogação do prazo para conclusão do objeto do contrato programa

assinado  com a  autarquia.  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  Apoio  a  Atividades  de  Interesse

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

(29/2020/CMAH) ---------------------------------------------------------------------------------------

6.5. Ent. 13036 - Pedido da Associação de Jovens Açorianos UPA, solicitando a

prorrogação do prazo para conclusão do objeto do contrato programa assinado

com a autarquia. 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 Apoio a Atividades de Interesse Municipal. - A Câmara

Municipal, por unanimidade, autorizou este pedido.(30/2020/CMAH) --------------

6.6. Ent. 13054 - Pedido da  Unidade de Saúde da Ilha Terceira,  solicitando a

prorrogação do prazo para conclusão do objeto do contrato programa assinado

com a autarquia. 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 Apoio a Atividades de Interesse Municipal. - A Câmara

Municipal, por unanimidade, autorizou este pedido.(31/2020/CMAH) -------------

6.7. Ent. 13355 - Pedido da   Fraterune - Associação a Fraternidade que nos

Une,  solicitando a  prorrogação  do prazo  para conclusão  do objeto  do contrato

programa  assinado  com  a  autarquia.  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 Apoio a Atividades de Interesse

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

(32/2020/CMAH) ---------------------------------------------------------------------------------------
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6.8. Ent. 13726 - Pedido do  Coro Tibério Franco, solicitando a prorrogação do

prazo para conclusão do objeto do contrato programa assinado com a autarquia.

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 Apoio a Atividades de Interesse Municipal. -  A Câmara Municipal,

por unanimidade, autorizou este pedido.(33/2020/CMAH) -----------------------------

6.9. Ent. 14070 - Pedido da  Sociedade Filarmónica de Instrução Recreio dos

Artistas, solicitando a prorrogação do prazo para conclusão do objeto do contrato

programa  assinado  com  a  autarquia.  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 Apoio a Atividades de Interesse

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

(34/2020/CMAH) ---------------------------------------------------------------------------------------

6.10.  Ent.  15368  -  Pedido  do  Salão de  Festas  de  Santa  Luzia  da  Praia  da

Vitória, solicitando a prorrogação do prazo para conclusão do objeto do contrato

programa  assinado  com  a  autarquia.  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 Apoio a Atividades de Interesse

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

(35/2020/CMAH) ---------------------------------------------------------------------------------------

6.11. Ent. 15391 - Pedido do Núcleo Regional dos Açores da Liga Portuguesa

Contra o Cancro, solicitando a prorrogação do prazo para conclusão do objeto do

contrato programa assinado com a autarquia. 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 Apoio a Atividades de Interesse

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

(36/2020/CMAH) ---------------------------------------------------------------------------------------

6.12.  Ent.  17069  -  Pedido  da  Fábrica  da  Igreja  Paroquial  da  Conceição,
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solicitando a prorrogação do prazo para execução das pinturas na sede, objeto de

contrato programa assinado com a autarquia. 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 Apoio a Atividades de Interesse

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

(37/2020/CMAH) ---------------------------------------------------------------------------------------

6.13.  Ent. 17777 - Pedido do  Centro Comunitário da Terra Chã,  solicitando a

prorrogação do prazo para conclusão do objeto do contrato programa assinado

com a autarquia. 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 Apoio a Atividades de Interesse Municipal. - A Câmara

Municipal, por unanimidade, autorizou este pedido.(38/2020/CMAH) --------------

7. Mapa de Pessoal da Câmara Municipal – primeira alteração 2020

7.1. Int. 153 - Proposta de primeira alteração  ao Mapa de Pessoal da Câmara

Municipal de Angra do Heroísmo para 2020, tendo em vista a introdução de um

posto  de  trabalho  de  técnico  superior  (área  de  promoção  turística/técnico  de

turismo) a afetar à Unidade de Promoção da Economia. Para deliberação do órgão

executivo  municipal,  no  sentido  de  submeter  à  Assembleia  Municipal,  para

aprovação, nos termos da alínea o), n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de

setembro. -------------------------------------------------------------------------------------------------

O Presidente informou que esta vaga destina-se a prover um lugar para o arranque

e  funcionamento  do  Centro  Interpretativo.  -  A  Câmara  Municipal,  por

unanimidade, concordou com esta proposta e deliberou submeter a mesma à

aprovação  da  Assembleia  Municipal,  nos  citados  termos  legais.

(39/2020/CMAH) ---------------------------------------------------------------------------------------

INFORMAÇÕES
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8. Documentos para conhecimento

8.1. Ent. 381 – Ofício do Banco Alimentar Contra a Fome – Terceira, dirigido aos

Serviços Municipalizados, agradecendo pela colaboração do Município na cedência

de  contentores  para  deposição  seletiva  de  resíduos,  aquando  da  campanha

realizada  nos  dias  29  e  39  de  novembro  e  1  de  dezembro  de  2019.  Para

conhecimento  do  órgão  executivo  municipal.  -  A  Câmara  Municipal  tomou

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

8.2. Ent. 182 – Ofício da  Delegação de Angra do Heroísmo da Cruz Vermelha

Portuguesa, remetendo o relatório anual de atividades respeitante ao ano de 2019.

Para conhecimento do órgão executivo municipal. -  A Câmara Municipal tomou

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

8.3. Ent. 279 – Ofício da TERAMB, EM, remetendo o relatório de contas do terceiro

trimestre de 2019. Para conhecimento do órgão executivo municipal e do órgão

deliberativo.  -  A Câmara Municipal  tomou conhecimento.  O assunto vai  ser

enviado à Assembleia Municipal também para conhecimento. ----------------------

8.4. Int. 33 –  Relatório de avaliação do grau de observância do Estatuto do

Direito  de  Oposição  relativo  ao  ano  de  2019. Para  conhecimento  do  órgão

executivo  municipal  e  do  órgão  deliberativo.  -  A  Câmara  Municipal  tomou

conhecimento. O assunto vai  ser  enviado à Assembleia Municipal  também

para conhecimento. ---------------------------------------------------------------------------------

Fora da agenda

Regulamento Municipal do Orçamento Participativo de Angra do Heroísmo –

Início de procedimento e participação procedimental

Int. 304 – Proposta do Presidente da Câmara, no sentido de ser publicitado o início

do procedimento administrativo referente à elaboração do projeto de  Regulamento
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Municipal do Orçamento Participativo de Angra do Heroísmo,  nos termos do

artigo  98.º  do  Código  do  Procedimento  Administrativo  (CPA),  aprovado  pelo

Decreto-Lei  n.º  4/2015, de 7 de janeiro.  É igualmente proposto a delegação no

proponente do respetivo poder de direção, nos termos do artigo 55.º do CPA. Para

deliberação  do  órgão  executivo  municipal.  -  A  Câmara  Municipal,  por

unanimidade, aprovou o proposto. (40/2020/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 dois 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, 24 de janeiro de 2020. ---------------------------------------------------------------

O Presidente da Câmara Municipal,

_________________________________

A colaboradora que lavrou a ata,

_________________________________
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