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ACTA  DA REUNIÃO NÚMERO15/16 DO EXECUTIVO 

REALIZADA NO DIA 2 DE AGOSTO DE 2016 

 

 

----------Aos dois dias do mês de Agosto de dois mil e dezasseis, realizou-se uma 

reunião da Câmara Municipal, sob a presidência de GIL NADAIS RESENDE 

FONSECA, e com a presença dos Srs. Vereadores JOSÉ GOMES OLIVEIRA,  ELSA 

MARGARIDA DE MELO CORGA, JOÃO CARLOS GOMES CLEMENTE e EDSON 

CARLOS VIEGAS SANTOS. -------------------------------------------------------------------------- 

---------Esteve presente para a secretariar, ANA CRISTINA MARTINS TOMÁS.---------- 

---------Eram nove horas e trinta minutos quando o Sr. Presidente declarou aberta a 

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

---------- SUBSTITUIÇÃO DE MEMBRO DO EXECUTIVO  ------------------------------------ 

---------- Principiando os trabalhos foi presente um pedido de substituição, apresentado 

pela Sr.ª Vereadora Paula Cardoso, para as reuniões de 2 e 16 do corrente mês de 

agosto, nos termos do disposto no artigo 78.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, 

alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro. ------------------------------------------------- 

---------Verificando-se que o cidadão imediatamente a seguir na ordem da respetiva 

lista – José Gomes Oliveira - se encontrava presente, após a verificação da sua 

identidade e legitimidade, operou-se, de imediato a substituição, nos termos do 

disposto no n.º 4 do artigo 76º por remissão do n.º 7 do artigo 77º da já mencionada 

Lei n.º 169/99, de 18 de setembro. ------------------------------------------------------------------- 

---------- FALTAS ------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- Foi deliberado, por unanimidade, justificar as faltas dadas pelos Srs. 

Vereadores JORGE HENRIQUE FERNANDES DE ALMEIDA e LUÍS MIGUEL 

MARQUES VIDAL OLIVEIRA.-------------------------------------------------------------------------- 

---------- PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA ----------------------------------------------- 

--------- INFORMAÇÕES A PRESTAR PELO SR. PRESIDENTE E PELOS SRS. 

VEREADORES ------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------- Neste ponto da Ordem de Trabalhos, o Executivo congratulou-se com o 

título de Campeão do Mundo  sub–23 em C1 200 metros, alcançado no passado 

domingo pelo canoísta Tiago Tavares, atleta da ARCOR. ------------------------------------ 

---------- A seguir o Sr. Presidente informou que está em curso até ao dia 31 de 

dezembro de 2016, o Programa “Reabilitar – por uma Águeda ainda mais linda”, nas 

22 Áreas de Reabilitação Urbana do Concelho, com o objetivo de qualificar o 

ambiente urbano do concelho através de um conjunto de medidas e apoios para 
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estimular e promover a requalificação dos edifícios e melhorar a imagem de 

Águeda. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- ASSOCIAÇÕES DIVERSAS -------------------------------------------------------------- 

--------- ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS - LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO - 

-------- ÁGUEDA ACTION CLUBE - ACTIBE (PROPOSTA 439/16) ------------------------ 

-------- Analisado o processo, a Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o 

despacho do Sr. Vereador João Clemente, datado de 8 de julho último, através do 

qual isentou a associação Águeda Action Clube – Actibe, do pagamento das taxas 

relativas à licença especial de ruído da prova desportiva “Enduro Águeda 2016” 

levada a efeito no passado dia 10 do citado mês de julho. ---------------------------------- 

---------- A seguir, a Câmara analisou os respetivos processos e deliberou, por 

unanimidade, isentar, as associações a seguir indicadas, do pagamento de taxas de 

licença especial de ruído dos seguintes eventos:----------------------------------------------- 

---------ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE ÁGUEDA (PROPOSTA 440/16) ---------------- 

-------- Associação Comercial de Águeda (ACOAG), pelo ruído da 23ª Festa do 

Leitão, que se realiza de 7 a 11 de setembro próximo, bem como do ruído do fogo 

de artifício que se pretende lançar no final da mesma. ---------------------------------------  

---------- ASSOCIAÇÃO SOCIAL DESPORTIVA E CULTURAL DE PEDAÇÃES 

(PROPOSTA 450/16) ---------------------------------------------------------------------------------- 

---------- Associação Social Desportiva e Cultural de Pedaçães, pelo ruído da Festa 

do Emigrante, que se realiza de 12 a 14 de agosto corrente. ------------------------------- 

--------- DOAÇÃO DE BENS MÓVEIS -------------------------------------------------------------- 

--------- A4G - ASSOCIAÇÃO GÍMNICA DE ÁGUEDA (PROPOSTA 441/16)  ----------- 

--------Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, ceder à A4G – 

Associação Gímnica de Águeda o seguinte material, proveniente de 

estabelecimentos escolares desativados: 2 bancos corridos em madeira, 10 mesas 

e cadeiras, 3 colchões finos, 2 estantes metálicas e 10 cadeiras azuis de plástico. -- 

---------- APOIOS FINANCEIROS ------------------------------------------------------------------- 

--------- INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES NAS MARCHAS POPULARES DE 

ÁGUEDA (PROPOSTA 442/16) --------------------------------------------------------------------- 

---------- Nos termos do disposto no nº 4 do artigo 9º das condições de participação 

nas Marchas Populares de Águeda, a Câmara, a seguir, deliberou, por 

unanimidade, atribuir os seguintes apoios aos participantes na 13ª edição das 

Marchas Populares de Águeda, que se realizou no passado dia 25 de junho:---------- 

----------- Agrupamento Musical Tuna de Óis da Ribeira – 705,00€; ------------------------ 

---------- Associação recreativa e Cultural de Óis da Ribeira (ARCOR) – 540,00€; ----- 
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---------- Associação Sócio - Cultural e Recreativa de S. Martinho – 825,00€; ----------- 

---------- CERCIAG – 615,00€; ----------------------------------------------------------------------- 

---------- Liga dos Amigos de Aguada de Cima (LAAC) – 900,00€; ------------------------- 

---------- Centro Social de Catraia de Assequins – 600,00€; --------------------------------- 

---------- Liga dos Amigos de Aguada de Cima (LAAC) – 900,00€; ------------------------- 

---------- Centro Social de Catraia de Assequins – 600,00€; ---------------------------------- 

---------- Sol Nascente – Associação Infanto-Juvenil de Águeda – 615,00€; ------------- 

---------- Grupo Etnográfico “A Nossa Terra” – 780,00€; --------------------------------------- 

---------- Fanfarra Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Águeda – 300,00€. ----- 

---------- CENTRO SOCIAL DE BELAZAIMA (PROPOSTA 448/16) ------------------------ 

--------- Continuando os trabalhos, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

considerando as razões invocadas pelo Centro Social de Belazaima, aceitar a 

candidatura que apresentou em junho à Medida A – apoio à construção ou 

beneficiação de instalações ou à aquisição de equipamentos, com vista à 

comparticipação da aquisição de um terreno necessário à implantação de uma nova 

edificação que aquela instituição pretende levar a efeito, e conceder, para esse fim, 

um apoio financeiro no valor de 19.650,00€. ----------------------------------------------------  

------------ Mais foi deliberado aprovar a Adenda ao respetivo Protocolo, que 

contempla esta situação e, em conformidade com o disposto no artigo 6º da Lei n.º 

8/2012, de 21 de fevereiro, submeter esta resolução a parecer prévio da Assembleia 

Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE RECARDÃES (PROPOSTA 449/16) - 

--------- Verificando-se que, não obstante não ter dado entrada, nos serviços da 

autarquia, qualquer candidatura do Centro Social e Paroquial de Recardães aos 

apoios no âmbito do Associativismo de Solidariedade Social, a mesma comprovou 

ter enviado a mesma por email dentro do respetivo prazo, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, tendo em vista a situação verificada, aceitar a candidatura agora 

entregue e atribuir, à associação respetiva, um apoio no valor de 5072,01€, 

correspondente à medida A – apoio à construção ou beneficiação de instalações ou 

à aquisição de equipamentos, conforme é descrito na proposta que foi presente. ---- 

---------- Mais foi deliberado, por unanimidade, aprovar o teor do Protocolo respetivo 

e, nos termos do disposto no artigo 6º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, 

submeter esta resolução à aprovação da Assembleia Municipal. -------------------------- 

--------- SANTA CASA DA MISERICÓRDIA (PROPOSTA 451/16) --------- 

Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos do disposto na 

alínea o) do n.º 1 do artigo 33º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, atribuir à 

15/16,1 2016-07-26



 4 

Santa Casa da Misericórdia de Águeda, um subsídio no valor de 15.478,07€, 

destinado a comparticipar as obras de manutenção e restauro da Capela do 

Hospital classificada no Plano Diretor Municipal como imóvel de interesse 

patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- ACAPO - ASSOCIAÇÃO DOS CEGOS E AMBLÍOPES DE PORTUGAL 

(PROPOSTA 452/16) ---------------------------------------------------------------------------------- 

---------Tendo-se detetado que, por lapso, não foi incluído, na proposta então 

elaborada, o apoio solicitado pela ACAPO, referente à Medida B, com o objetivo 

“Colónia de férias 2016 – alojamento, transporte e seguro”, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, reforçar o apoio concedido em reunião de 7 de junho último com a 

importância de 575,00€, correspondente a 25% do encargo com a iniciativa em 

causa e refazer o Protocolo n.º 119/16, por forma a contemplar a nova situação. ---- 

---------- AÇÃO SOCIAL ------------------------------------------------------------------------------- 

---------- SUBSÍDIO AO ARRENDAMENTO – 2.ª FASE (PROPOSTA 443/16) ---------- 

---------- No prosseguimento dos trabalhos, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

nos termos do disposto na secção III, parte E1, da 7ª Alteração ao Código 

Regulamentar do Município de Águeda, atribuir os subsídios de Arrendamento - 2ª 

fase de 2016, constantes da tabela anexa à presente proposta, que atingem o 

montante de 1.992,75€. ------------------------------------------------------------------------------- 

--------- SUBSÍDIO AO ARRENDAMENTO - RENDAS EM DÍVIDA (PROPOSTA 

445/16) ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Analisado todo o processo, a Câmara deliberou, por unanimidade, no âmbito 

do Subsídio ao Arrendamento, secção III, Parte E1, do Código Regulamentar do 

Município de Águeda, conceder um apoio no valor de 840,00€ para pagamento das 

rendas que Paula Maria de Almeida Ferreira, residente na rua da Nossa Senhora do 

Bom Sucesso, nº 16, em Carvalhal, freguesia de Macinhata do Vouga deve ao 

proprietário do imóvel, Fernando Correia Marques. ------------------------------------------- 

---------- PATRIMÓNIO --------------------------------------------------------------------------------- 

---------- ALIENAÇÃO DO LOTE Nº 14 DO PARQUE EMPRESARIAL DO CASARÃO 

- CANDIDATURA DE ANTÓNIO LUIS ARREPIA TRABULO (PROPOSTA 444/16) --- 

-------- Analisada a proposta que foi presente, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

aceitar a candidatura de António Luís Arrepia Trabulo à aquisição do lote nº 14 do 

Parque Empresarial do Casarão – Águeda, de acordo com o previsto no artigo 7º do 

Regulamento Municipal respetivo e mediante o pagamento da importância de 

83.895,00€, a liquidar no ato da assinatura do respetivo contrato. ------------------------ 
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--------- ACEITAÇÃO DE DOAÇÕES EFETUADAS PARA A BIBLIOTECA 

MUNICIPAL MANUEL  ALEGRE (PROPOSTA 453716) -------------------------------------- 

---------- Seguidamente, tendo em vista o disposto na alínea j) do n.º 1 do artigo 33º 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a Câmara deliberou por unanimidade aceitar 

as doações de monografias e material audiovisual constantes da listagem que foi 

presente e se encontra arquivada na Aplicação Informática, junto à Agenda desta 

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

--------- AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS --------------------------------------------------- 

--------- ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL ----------------------------------- 

--------- AQUISIÇÃO DE UNIDADES DE PRODUÇÃO PARA AUTOCONSUMO 

(UPAC) PARA EDIFÍCIOS PÚBLICOS (PROPOSTA 446/16) ------------------------------- 

---------- Analisada a proposta que foi presente, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, aprovar os respetivos Caderno de Encargos e Programa de Concurso 

bem como autorizar a abertura de concurso público, sem publicação internacional 

para aquisição de Unidades de Produção para Auto-consumo (UPAC) para 

intervenções em edifícios municipais, com vista à promoção da eficiência 

energética, incluindo a instalação/montagem das UPAC nos edifícios municipais 

mencionados na proposta que foi presente,  nos termos previstos na alínea b) do 

artigo 19º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

18/2008, de 20 de janeiro. ---------------------------------------------------------------------------- 

---------- Mais foi deliberado aprovar a constituição do júri do respetivo procedimento 

e em conformidade com o disposto no n.º 1 do artigo 109º e o n.º 2 do artigo 69º do 

referido Código delegar no mesmo todas as competências necessários à gestão do 

procedimento, designadamente, prestar esclarecimentos referentes às peças do 

procedimento (artigo 50º) e pronunciar-se sobre os erros e omissões identificados 

pelos interessados, os quais serão sujeitos a aceitação do órgão competente para 

contratar (artigo 61º). ---------------------------------------------------------------------------------- 

---------- ASSUNTOS FINANCEIROS -------------------------------------------------------------- 

---------- SUBSTITUIÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO FUNDO DE MANEIO DA 

BIBLIOTECA MUNICIPAL MANUEL ALEGRE (PROPOSTA 454/16) --------------------- 

---------- Considerando que a responsável pelo fundo de maneio da Biblioteca 

Municipal Manuel Alegre, Maria Helena Almeida Marques, se encontra em licença 

de maternidade, o que tem dificultado o pagamento de algumas despesas 

resultantes das atividades que têm vindo a ser realizadas pela Biblioteca, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, que enquanto se mantiver aquela situação, ficará 

responsável pelo respetivo fundo a funcionária Gilda Ferreira Neves Rangel. --------- 
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---------- ESTABELECIMENTOS DE VENDA AO PÚBLICO -------------------------------- 

---------- PROLONGAMENTO DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO ------------------- 

--------- SNACK- BAR PROJECTO EM AGUADA DE CIMA (PROPOSTA 435/16) -----

---- Presente, a seguir, um requerimento através do qual é solicitado o alargamento 

do horário de funcionamento até às 6 horas do estabelecimento denominado 

“Snack-bar Projecto”, sito em Almas da Areosa – Aguada de Cima.  Analisado o 

processo a Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o requerido. ---- 

-------- OBRAS PARTICULARES ------------------------------------------------------------------- 

-------- DECLARAÇÃO DE INTENÇÃO DE CADUCIDADE ---------------------------------- 

-------- SUZILEY NEGRÃO CASTROALMEIDA (PROPOSTA 436/16) -------------------- 

-------- Constatando-se que a munícipe Suzilei Negrão Castro Almeida, residente na 

Póvoa da Carvalha, em Recardães, na União de Freguesias de Recardães e 

Espinhel, levantou, em 8 de maio de 2015, o alvará de licença para construção de 

um muro confinante de suporte de terras, a que se refere o processo 408/11, não 

tendo, até à presente data, iniciado as obras, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

nos termos do disposto na alínea a) do n.º 3 do artigo 71º do Decreto-Lei nº 555/99, 

de 16 de dezembro, e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/14, de 9 de setembro, 

manifestar a intenção de declarar a caducidade do processo em causa. --------------- 

----------- DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE ---------------------------------------------------- 

---------- Seguidamente, tendo em vista que não foram apresentados quaisquer 

elementos que pudessem levar o Executivo a alterar a sua posição, foi deliberado, 

por unanimidade, nos termos do n.º 5 do artigo 71º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 

de dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/14, de 9 de setembro, 

declarar a caducidade dos seguintes processos: ---------------------------------------------- 

 --------- SOVIRIL, LDª (PROPOSTA 437/16) ---------------------------------------------------- 

---------- Processo n.º 13/13, em nome de SOVIRIL, com sede no lugar de Chão da 

Moita, na Borralha, na União de Freguesias de Águeda e Borralha, referente à 

construção de uma moradia unifamiliar num terreno sito no lugar do Chão da Moita, 

na Borralha, cujo projeto foi aprovado em 10 de janeiro de 2014. ------------------------- 

---------- ARCA DA BOTARÉU (PROPOSTA 438/16) ------------------------------------------- 

--------- Processo n.º 198/84, em nome de ARCA DA BOTARÉU – Associação 

Recreativa e Cultural de Águeda, com sede na Rua Eng. José Bastos Xavier, na 

União de Freguesias de Águeda e Borralha, referente à ampliação e alteração do 

uso de um edifício de habitação para um equipamento com as valências de centro 

de ATL e pré-primária, num prédio sito na Rua Heróis do Ultramar, na União de 

Freguesias de Águeda e Borralha. ----------------------------------------------------------------- 
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---------- CERTIDÃO DE DESTAQUE DE PARCELA DE TERRENO ---------------------- 

--------- JOSÉ FERNANDO MOREIRA PINTO (PROPOSTA 447/16) --------------------- 

---------Tendo em vista que a pretensão do requerente cumpre o disposto no nº 4, do 

artigo 6º. do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado e republicado pelo 

Decreto-Lei n.º136/14, de 9 de setembro, uma vez que o prédio se situa em 

perímetro urbano e as duas parcelas resultantes do destaque confrontam com 

arruamento público, a Câmara deliberou, por unanimidade, emitir certidão de 

destaque de uma parcela de terreno com a área de 437,00m2, a destacar de um 

prédio com área total de 2.161,00 m2 sito em Paradela, na União de Freguesias de 

Recardães e Espinhel, cujo proprietário é José Fernando Moreira Pinto, residente 

no referido lugar de Paradela. ----------------------------------------------------------------------- 

---------- NÃO DOTAÇÃO DE LUGARES DE ESTACIONAMENTO ------------------------ 

---------- DISDIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDª (PROPOSTA 455/16) ---------- 

---------- A seguir, foi presente o processo em nome de DISDIS – Materiais de 

Construção, Lda (processo n.º 551/99), com sede na rua António Figueiredo, nº 

1342, em Trofa, na União de Freguesias de Trofa, Segadães e Lamas do Vouga, 

referente à construção de um armazém a levar a efeito em Casal de Álvaro, na 

União de Freguesias de Recardães e Espinhel, verificando-se que a proposta não 

cumpre a dotação de lugares de estacionamento exigida na alínea b) do ponto 2 do 

artigo 66º do Regulamento do Plano Diretor Municipal, uma vez que não prevê 

qualquer lugar, quando deveria ser previsto um. ----------------------------------------------- 

---------- Analisada a proposta e o respetivo parecer técnico, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, tendo em vista o disposto na alínea c) do ponto n.º 3 do artigo 66º do 

Regulamento do Plano Diretor Municipal, aceitar a dispensa total da dotação de 

estacionamento público, através de uma compensação em numerário no montante 

de 58,62€. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------- OBRAS MUNICIPAIS ---------------------------------------------------------------------- 

---------- ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL ---------------------------------- 

---------- EXECUÇÃO DA EMPREITADA DE “CONTROLO DE CHEIAS EM ÁGUEDA 

– INTERVENÇÕES NAS SECÇÕES DE VAZÃO DA PONTE DO CAMPO, DA 

PONTE DE ÓIS DA RIBEIRA E NO CANAL SECUNDÁRIO DO RIO ÁGUEDA “BY-

PASS” EM ÁGUEDA – CANAL SECUNDÁRIO DO RIO ÁGUEDA – PONTE DO 

CAMPO” (PROPOSTA 456/16) -------------------------------------------------------------------- 

--------- Analisada a proposta que foi presente, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, aprovar o Projeto de Execução, Caderno de Encargos e Programa de 

Concurso da Empreita de “Controlo de cheias em Águeda – Intervenções nas 
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secções de vazão da Ponte do Campo, da Ponte de Óis da Ribeira e no Canal 

Secundário do Rio Águeda “By-Pass” em Águeda – Canal Secundário do Rio 

Águeda – Ponte do Campo” e proceder à abertura de concurso público para a 

execução da obra, sem publicação internacional, nos termos previstos na alínea b) 

do artigo 19º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei nº 

18/2008, de 20 de janeiro. ---------------------------------------------------------------------------- 

----------Mais foi deliberado aprovar a constituição do júri do respetivo procedimento 

e em conformidade com o disposto no n.º 1 do artigo 109º e o n.º 2 do artigo 69º do 

referido Código, delegar no mesmo todas as competências necessárias à gestão do 

procedimento, designadamente, prestar esclarecimentos referentes às peças do 

procedimento (artigo 50º) e pronunciar-se sobre os erros e omissões identificados 

pelos interessados, os quais serão sujeitos a aceitação do órgão competente para 

contratar (artigo 61º). ---------------------------------------------------------------------------------- 

---------- INTERVENÇÃO DO PÚBLICO ---------------------------------------------------------- 

---------- Neste período da reunião, interveio a Sr.ª Anabela Lima, residente em 

Aguada de Baixo, para informar que a Estação de Tratamento de Águas Residuais 

de Aguada de Cima, efetua descargas de águas residuais não tratadas para uma 

vala que atravessa o lugar da Landiosa, o que incomoda os residentes na zona, 

devido ao mau cheiro constante e aos insetos. A munícipe solicita que a Câmara 

acompanhe a situação que já se arrasta há alguns anos. ----------------------------------- 

--------- Ouvida a exposição, o Sr. Presidente informou que as obras de reparação da 

ETAR, a cargo da AdRA, sofreram alguns atrasos, mas das informações que dispõe, 

irão iniciar a breve prazo. Não obstante, a Câmara irá desenvolver os contactos 

necessários e acompanhar de perto esta situação. ------------------------------------------- 

----------REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA ----------------------------------------------------------- 

----------Tendo-se verificado a sua necessidade, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, marcar uma reunião extraordinária do Executivo Municipal, para o 

próximo dia 9, pelas 9.30h, tendo todos os Membros do Executivo concordado com  

a data e considerando-se desta forma convocados para a mesma, dispensando 

outra forma de convocação. ------------------------------------------------------------------------- 

---------- Eram dez horas e trinta minutos quando o Sr. Presidente declarou a reunião 

encerrada, da qual para constar se lavrou a presente ata que eu, Ana Cristina 

Martins Tomás, técnica superior jurista, redigi e subscrevo juntamente com o Sr. 

Presidente. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

15/16,1 2016-07-26



 9 

 

15/16,1 2016-07-26


		2016-10-20T15:40:36+0100


		2016-10-21T08:54:06+0100
	GIL NADAIS RESENDE DA FONSECA




