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ACTA NÚMERO ACTA NÚMERO ACTA NÚMERO ACTA NÚMERO DEZASSEISDEZASSEISDEZASSEISDEZASSEIS    
 

Aos treze dias do mês de Setembro de dois mil e doze, pelas vinte e uma horas e 

quarenta e cinco minutos, nas instalações da Junta de Freguesia de Marinha 

Grande, sitas na Rua 25 de Abril, reuniu em sessão ordinária o Executivo da 

Junta de Freguesia, sob a presidência do Presidente Francisco Duarte, com a 

presença dos seguintes vogais: 

 

•    Isabel Maria Gonçalves Rodrigues de Freitas 

•    Telmo Alberto Marques Ribeiro Rodrigues 

•    Isabel Maria Valente Rocha Paixão 

• Rui Joaquim Agostinho Miranda 

• Liliana Maria Amorim da Costa 

• Maria da Conceição Bandola Torres 

_________________________________________________________________________ 

 

ANTES DA ORDEM DO DIAANTES DA ORDEM DO DIAANTES DA ORDEM DO DIAANTES DA ORDEM DO DIA    

    

• Foi aprovada por maioria a ata nº 15 com uma abstenção da vogal Isabel 

Paixão, por não ter estado presente na mesma. 

 

• Os vogais do PSD Rui Joaquim Agostinho Miranda e Liliana Maria Amorim 

da Costa apresentaram declaração relativa às actas, que a seguir se 

transcreve: 

 

DeclaraçãoDeclaraçãoDeclaraçãoDeclaração        

“- Os vogais do PSD, Rui Joaquim Agostinho Miranda e Liliana Maria 

Amorim da Costa, com representação neste executivo, declaram que 

aprovam as actas nº 13 e 14, no entanto, não concordam com a forma 

como é apresentada nas reuniões de executivo a informação financeira, 

referente ao período que antecede esta reunião. 

A informação financeira que nos é facultada, limita-se a dar conhecimento 

do valor monetário que foi dispendido, e o saldo da conta corrente. 
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Os membros do PSD acima referidos, pretendem que os documentos, 

designadamente as facturas referentes aos períodos acima citados, sejam 

apresentadas na actual reunião de executivo, para que todos os membros 

do mesmo, quer estejam a tempo inteiro, ou a tempo parcial no executivo, 

tenham conhecimento a quem se destinam, assim como os respectivos 

valores. 

Marinha Grande, 23 de Maio de 2012” 

_________________________________________________________________________ 

• Conforme estava agendado, foi recebida a Direcção da ASURPI 

constituída pelo Presidente Sr. Luís Alexandre, acompanhado do 

senhor Virgílio Francisco para apresentação da Universidade Sénior, 

a qual já conta com 40 alunos inscritos. 

 

• Deliberado solicitar ao Instituto do Emprego e Formação Profissional 

a colocação de três trabalhadores, ao abrigo do Programa Contrato-

Emprego.  

 

O Presidente da JuntaPresidente da JuntaPresidente da JuntaPresidente da Junta informou que desde Abril que a Câmara Municipal não está 

a cumprir com o Protocolo, no que diz respeito ao fornecimento de semi-

penetração, lamentando tal incumprimento acontecer logo na melhor época do 

ano para construção das muitas vias que estão para reparar. 

Informou também que durante os últimos meses quase todos os lavadouros da 

Freguesia foram assaltados, roubaram todas as torneiras e em alguns até a 

tubagem, não tem sido fácil a reposição destes materiais, porque também neste 

caso o Município não tem comprado o material para repor. 

 

O vogal do PSD Rui Mirandavogal do PSD Rui Mirandavogal do PSD Rui Mirandavogal do PSD Rui Miranda, relativamente ao incumprimento do protocolo por 

parte da Câmara Municipal, questionou o Presidente da Junta acerca do que já 

tinha feito para a resolução deste problema. 

 

Em resposta ao Vogal Rui Miranda o PresPresPresPresidente da Juntaidente da Juntaidente da Juntaidente da Junta disse ainda que já tinha 

enviado um ofício ao Senhor Presidente da Câmara, para o advertir desta 

situação.   
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Informou também o Senhor Presidente da JuntaPresidente da JuntaPresidente da JuntaPresidente da Junta que estava a preparar a 

realização de uma Feira do Livro, agendada de 29 de Setembro a 7 de Outubro 

de 2012 numa Tenda a instalar no Jardim Luís de Camões. 

 

O Vogal do PSD Rui MirandaPSD Rui MirandaPSD Rui MirandaPSD Rui Miranda, colocou várias questões acerca da realização da 

Feira do Livro, nomeadamente preocupação com o seu orçamento, e saber em 

que moldes ia ser feita, assim como quem iria participar nela. 

 

A vogal com funções de secretária da CDU Isabel Freitassecretária da CDU Isabel Freitassecretária da CDU Isabel Freitassecretária da CDU Isabel Freitas, deu todas as 

informações relativas ao evento em questão, principalmente os moldes em que ia 

ser realizado. Os expositores vão ser livreiros da Marinha Grande e/ou com 

estabelecimentos nesta cidade, vai haver uma exposição da Junta de Freguesia 

com os livros dos Autores Marinhenses, assim como Animação Cultural Diária, na 

sua maioria a prata da casa das nossas Colectividades de Cultura e Recreio. 

 

O Vogal do PSD Rui MirandaVogal do PSD Rui MirandaVogal do PSD Rui MirandaVogal do PSD Rui Miranda, colocou algumas questões, nomeadamente porque 

eram só livreiros, se não era possível alargar a editoras, referindo até algumas 

editoras de Leiria. Pediu ainda que logo que possível lhe fosse fornecido um 

croqui deste evento. 

_________________________________________________________________________ 

ORDEM DO DIAORDEM DO DIAORDEM DO DIAORDEM DO DIA    
    

• PPPPontoontoontoonto    Um Um Um Um ––––    Mapa de Trabalhos da Mapa de Trabalhos da Mapa de Trabalhos da Mapa de Trabalhos da 1111ª ª ª ª e 2ª e 2ª e 2ª e 2ª Quinzena Quinzena Quinzena Quinzena de de de de AgostoAgostoAgostoAgosto    

• PonPonPonPonto Doisto Doisto Doisto Dois    ––––    CorrCorrCorrCorrespondênciespondênciespondênciespondênciaaaa    

• Ponto Três Ponto Três Ponto Três Ponto Três ––––    DeliberaçõesDeliberaçõesDeliberaçõesDeliberações    

• Ponto Quatro Ponto Quatro Ponto Quatro Ponto Quatro ––––    Análise, Discussão e Aprovação de “Norma de Análise, Discussão e Aprovação de “Norma de Análise, Discussão e Aprovação de “Norma de Análise, Discussão e Aprovação de “Norma de 

Controlo Interno”Controlo Interno”Controlo Interno”Controlo Interno”    

• Ponto Ponto Ponto Ponto CincoCincoCincoCinco    ----    Informação FinanceiraInformação FinanceiraInformação FinanceiraInformação Financeira    

 

Ponto Um Ponto Um Ponto Um Ponto Um ––––    MapaMapaMapaMapassss    de Trabalhos dade Trabalhos dade Trabalhos dade Trabalhos da    1111ª ª ª ª e 2ª e 2ª e 2ª e 2ª Quinzena de Quinzena de Quinzena de Quinzena de AgostoAgostoAgostoAgosto    

        

Presente Mapas de Trabalhos com a informação dos trabalhos realizados na 1ª e 

2ª Quinzena do mês de Agosto. 
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Ponto Dois Ponto Dois Ponto Dois Ponto Dois ––––    CorrespondênciaCorrespondênciaCorrespondênciaCorrespondência    

    

1111.Presente ofício da AnAnAnAnafre afre afre afre rececionado a 16 de Agosto 2012, a informar da 

realização do 2º Encontro Nacional de Freguesias no próximo dia 15 de 

Setembro, no Centro de Desportos e Congressos Nave Ilídio Ramos, em 

Matosinhos. 

O Executivo tomou conhecimento. Vão estar presentes o Sr. Presidente e a Vogal 

Isabel Freitas. 

 

2. 2. 2. 2. Presente convite do Estrela do Mar Futebol Clube, Estrela do Mar Futebol Clube, Estrela do Mar Futebol Clube, Estrela do Mar Futebol Clube, datado de 16 de Agosto 

2012    e    rececionado no mesmo dia, para estar presente num jantar comemorativo 

do seu 50º Aniversário, a realizar no Restaurante “Cozinha Portuguesa” em Monte 

Real no próximo  dia 15 de Setembro, pelas 21.00 Horas.    

O Executivo tomou conhecimento mas não foi possível estar alguém presente. 

 

3.3.3.3. Presente convite do Sport  Operário MarinhenseSport  Operário MarinhenseSport  Operário MarinhenseSport  Operário Marinhense datado de 14 de Agosto 2012 

e rececionado a 16 do mesmo mês, para estar presente na Cerimónia de Entrega 

de Prémios às Equipas participantes no 24º Torneio de Voleibol de Praia de São 

Pedro de Moel, a realizar no dia 19 de Agosto pelas 17 horas. 

O Executivo tomou conhecimento e esteve presente o Sr. Presidente. 

 

4. 4. 4. 4. Presente ofício da DirecçãoDirecçãoDirecçãoDirecção----Geral de Reinserção SocialGeral de Reinserção SocialGeral de Reinserção SocialGeral de Reinserção Social, datado de 13 de 

Agosto  2012 e recepcionado a 17 de Agosto do mesmo ano, a agradecer toda a 

colaboração dada à Administração da Justiça, porquanto esta instituição como 

Entidade Beneficiária de Trabalho prestado por Oleksandr Karpuntsov, no 

cumprimento da Prestação de Trabalho a favor da Comunidade. 

O Executivo tomou conhecimento. 

 

5. 5. 5. 5. Presente ofício da DirecçãoDirecçãoDirecçãoDirecção----Geral de Reinserção SocialGeral de Reinserção SocialGeral de Reinserção SocialGeral de Reinserção Social, datado de 22 de 

Agosto 2012 e recepcionado a 24 de Agosto do mesmo ano, a agradecer toda a 

colaboração dada à Administração da Justiça, porquanto esta instituição como 

Entidade Beneficiária de Trabalho prestado por Cidalino Freitas Cardoso, no 

cumprimento da Prestação de Trabalho a favor da Comunidade. 
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O Executivo tomou conhecimento. 

 

6666.Presente e.mail do Clube Desportivo da GarciaClube Desportivo da GarciaClube Desportivo da GarciaClube Desportivo da Garcia, datado de 03 de Setembro, a 

enviar a constituição da nova Direcção do Clube para a época de 2012/2013. 

Aproveitam a oportunidade para agradecer todo o nosso trabalho  desenvolvido 

na limpeza das instalações no Parque Desportivo Manuel Alegre. 

O Executivo tomou conhecimento.  

 

7777.Presente ofício da ASURPI ASURPI ASURPI ASURPI ––––    Associação Sindical, União dos ReformadosAssociação Sindical, União dos ReformadosAssociação Sindical, União dos ReformadosAssociação Sindical, União dos Reformados, 

Pensionistas e IdososPensionistas e IdososPensionistas e IdososPensionistas e Idosos, datado de 05 de Setembro 2012 e rececionado a 07 de 

Setembro do mesmo ano, a convidar para a festa de inauguração da 

Universidade Sénior, que se realiza no próximo dia 15 de Setembro, a partir das 

15 horas nas instalações da ASURPI. 

 

8888.Presente ofício da Firma Vibrovedação , LdaVibrovedação , LdaVibrovedação , LdaVibrovedação , Lda. – da Amieira – Mª Grande, datado 

de 06 de Setembro 2012 e rececionado a 10 de Setembro, a enviar o Orçamento 

para ampliação do Cemitério do Pilado. Assim: 

- Rebocar muros existentes, cerca de 35 mt de comprimento x 2 mt altura, lateral 

esquerdo e lateral direito; 

-Aplicar mosaico em cimento tal como projeto, só 35 mt de comprimento; 

- Aplicado a massa, cerca de 440 mt2 

-Fazer muro de separação (já preparado para um dias mais tarde levantar) com 

lentel e pilares, cerca de 0,60 mt de altura, rebocado; 

- Colocar capimento em cima dos  muros em pré-fabricado; 

- Fazer anexo (tal como projeto) com placa e telha J. Coelho da Silva F2 ou outra 

equivalente; 

- Canalização da casa de banho em pexe 

- Louças sanitárias até ao valor de € 300,00 (IVA incluído); 

- Azulejos e mosaico até ao valor de € 12,00 m2 (IVA incluído) 

- Fazer mossa com quatro manilhas 1,50 m; 

- Fazer caixa de vigia com tubo de esgoto para a fossa 125 

- Tubo de esgoto 125 para fora do muro do Cemitério, para um dia ligar ao ramal 

Pintura de boa qualidade nos muros rebocados e anexo. 
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O valor do Orçamento é de € 28.700,00 (vinte e oito mil setecentos euros) mais 

IVA à taxa em vigor. 

 

9999.Presente ofício de Cláudio Duarte Cláudio Duarte Cláudio Duarte Cláudio Duarte ––––    Construção CivilConstrução CivilConstrução CivilConstrução Civil, Unipessoal, Lda, Unipessoal, Lda, Unipessoal, Lda, Unipessoal, Lda. de Amor, 

rececionado a 10 de Setembro 2012, a enviar o Orçamento para ampliação do 

Cemitério do Pilado: 

 

-Rebocar muros existentes, cerca de 35 mt de comprimento x 2 mt altura, lateral 

esquerdo e lateral direito; 

Aplicar mosaico em cimento tal como projeto, só 35 mt de comprimento 

Aplicado a massa, cerca de 440 mt2 

Fazer muro de separação (já preparado para um dias mais tarde levantar) com 

lentel e pilares, cerca de 0,60 mt de altura, rebocado; 

Colocar capimento em cima dos  muros em pré-fabricado 

 Fazer anexo (tal como projeto) com placa e telha J. Coelho da Silva F2 ou outra 

equivalente; 

Canalização da casa de banho em pexe; 

Louças sanitárias até ao valor de € 300,00 (IVA incluído); 

Azulejos e mosaico até ao valor de € 12,00 m2 (IVA incluído); 

Fazer mossa com quatro manilhas 1,50 m; 

Fazer caixa de vigia com tubo de esgoto para a fossa 125 

 Tubo de esgoto 125 para fora do muro do Cemitério, para um dia ligar ao ramal 

Pintura de boa qualidade nos muros rebocados e anexo. 

O valor do Orçamento é de € 26.064,00 (vinte e seis mil sessenta e quatro euros) 

mais IVA à taxa em vigor. 

 

10.10.10.10. Presente ofício da Firma Pereira e Pessego, LdaPereira e Pessego, LdaPereira e Pessego, LdaPereira e Pessego, Lda.  da Coucinheira, datado de 

07 de Setembro 2012 e rececionado a 10 de Setembro, a enviar o Orçamento 

para ampliação do Cemitério do Pilado. Assim: 

Rebocar muros existentes, cerca de 35 mt de comprimento x 2 mt altura, lateral 

esquerdo e lateral direito; 

Aplicar mosaico em cimento tal como projeto, só 35 mt de comprimento 

Aplicado a massa, cerca de 440 mt2 
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Fazer muro de separação (já preparado para um dias mais tarde levantar) com 

lentel e pilares, cerca de 0,60 mt de altura, rebocado; 

Colocar capimento em cima dos  muros em pré-fabricado; 

Fazer anexo (tal como projeto) com placa e telha J. Coelho da Silva F2 ou outra 

equivalente; 

Canalização da casa de banho em pexe; Louças sanitárias até ao valor de € 

300,00 (IVA incluído); 

- Azulejos e mosaico até ao valor de € 12,00 m2 (IVA incluído); 

- Fazer mossa com quatro manilhas 1,50 m; 

- Fazer caixa de vigia com tubo de esgoto para a fossa 12; 

 - Tubo de esgoto 125 para fora do muro do Cemitério, para um dia ligar ao ramal 

- Pintura de boa qualidade nos muros rebocados e anexo. 

 

O valor do Orçamento é de € 29.070,00 (vinte e nove mil e setenta euros) mais 

IVA à taxa em vigor. 

 

Depois de analisadas as propostas, foi deliberado adjudicar a obra à Firma à Firma à Firma à Firma 

Cláudio Duarte Cláudio Duarte Cláudio Duarte Cláudio Duarte ––––    Construção Civil, Unipessoal, Lda., Construção Civil, Unipessoal, Lda., Construção Civil, Unipessoal, Lda., Construção Civil, Unipessoal, Lda., por ser a proposta de valor 

mais baixo e a que melhor serve os interesses desta Junta de Freguesia. 

 

11111111.Presente ofício da MMMMURPIURPIURPIURPI    ––––    Confederação Nacional de Reformados Confederação Nacional de Reformados Confederação Nacional de Reformados Confederação Nacional de Reformados 

Pensionistas e IdososPensionistas e IdososPensionistas e IdososPensionistas e Idosos, , , , datado de 01 de Agosto 2012 e rececionado a 07 de 

Agosto, a solicitar apoio para a realização do 7º Congresso do MURPI, a realizar-

se no dia 20 de Outubro de 2012, no Teatro Villaret, em Lisboa 

 

Nos termos do disposto da alínea I) do Nº 6 do Artº 34, da Lei nº 169/99, 

republicada pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, o Executivo deliberou por 

unanimidade atribuir um apoio no valor de € 50,00 (cinquenta euros). 

Deliberação nº 43Deliberação nº 43Deliberação nº 43Deliberação nº 43 

 

12.12.12.12.Presente ofício da Sociedade de Instrução e Recreio 1º de Maio Sociedade de Instrução e Recreio 1º de Maio Sociedade de Instrução e Recreio 1º de Maio Sociedade de Instrução e Recreio 1º de Maio ----    Picassinos,Picassinos,Picassinos,Picassinos, 

datado de 14 de Julho 2012, e rececionado a 31 de Agosto do mesmo ano, a 

solicitar apoio para a realização da X Travessia da Ponte de Picassinos a qual 
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está inserida nos festejos da Coletividade. Esta iniciativa terá lugar no dia 09 de 

Setembro pelas 11.00 horas, junto à Ponte de Picassinos. 

 

Nos termos do disposto da alínea I) do Nº 6 do Artº 34, da Lei nº 169/99, 

republicada pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, o Executivo deliberou por 

maioria atribuir um apoio no valor de € 150,00 (cento e cinquenta euros), com 

quatro votos a favor dos elementos da CDU e três votos contra dos elementos do 

PSD, que propuseram a não atribuição de qualquer verba. 

Deliberação nº 44Deliberação nº 44Deliberação nº 44Deliberação nº 44 

 

13.13.13.13.Presente ofício do Futebol ClFutebol ClFutebol ClFutebol Clube “Os Belenenses”,ube “Os Belenenses”,ube “Os Belenenses”,ube “Os Belenenses”, datado de 22 de Agosto e 

recepcionado a 03 de Setembro, a solicitar algum material e meios técnicos para 

ajudar na recuperação e melhoria do Campo de Jogos do Clube, o qual se 

encontra em más condições para a prática do futebol. 

 

Nos termos do disposto da alínea I) do Nº 6 do Artº 34, da Lei nº 169/99, 

republicada pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, o Executivo deliberou realizar os 

trabalhos solicitados. 

Deliberação nº 45Deliberação nº 45Deliberação nº 45Deliberação nº 45 

 

14141414.Presente e.mail da Sociedade Beneficência e Recreio 1Sociedade Beneficência e Recreio 1Sociedade Beneficência e Recreio 1Sociedade Beneficência e Recreio 1ºººº    JaneJaneJaneJaneiro da Ordemiro da Ordemiro da Ordemiro da Ordem, 

datado de 20 de Agosto 2012 e recepcionado a 21 de Agosto, a solicitar apoio 

para a realização do 35º Concurso de Pesca Desportiva, integrado nos seus 

festejos anuais, os quais terão lugar nos dias 14,15 e 16 de Setembro. 

Em presença do solicitado por esta Colectividade, concluiu-se que o apoio 

financeiro a conceder devia contemplar o acordo estabelecido entre a Junta de 

Freguesia e a colectividade, quando do início da utilização das instalações pela 

Orquestra Ligeira da Marinha Grande.  

 

Nos termos do disposto da alínea l) do nº 6, do art.º 34º, da Lei nº 169/99, 

republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, o Executivo deliberou por 

unanimidade atribuir o valor de trezentos euros (300,00 €) para as actividades da 

colectividade incluindo o citado concurso de pesca, e ainda a verba de seiscentos 

euros (600,00 €) para apoiar despesas com energia eléctrica e outros, inerentes 
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aos ensaios da Orquestra Ligeira naquelas instalações, o apoio concedido perfaz 

um valor total de € 900,00 euros. 

DelDelDelDeliberação niberação niberação niberação nºººº    46464646    

 

15.15.15.15.Presente ofício do Clube Recreativo AmieirinhenseClube Recreativo AmieirinhenseClube Recreativo AmieirinhenseClube Recreativo Amieirinhense datado de 06 de Agosto 

2012 e rececionado a 09 de Agosto, a solicitar apoio para o 2º Grande Prémio de 

Atletismo, inserido nas comemorações do aniversário da coletividade, no próximo 

dia 29 de Setembro. 

 

Nos termos do disposto da alínea I) do Nº 6 do Artº 34, da Lei nº 169/99, 

republicada pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, o Executivo deliberou por 

maioria atribuir um apoio no valor de 250,00 (duzentos e cinquenta euros), com 

quatro votos e favor dos elementos da CDU e três votos contra dos elementos do 

PSD que propuseram a atribuição de € 100,00 (cem euros) 

Deliberação nº 47Deliberação nº 47Deliberação nº 47Deliberação nº 47 

 

16161616.Presente ofício Sport Império MarinhenseSport Império MarinhenseSport Império MarinhenseSport Império Marinhense datado de 26 de Julho 2012 e 

rececionado a 12 de Setembro, a solicitar apoio para o Concurso de Pesca de 

Mar, a realizar-se no próximo dia 30 de Setembro.  

Nos termos do disposto da alínea I) do Nº 6 do Artº 34, da Lei nº 169/99, 

republicada pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, o Executivo deliberou por 

unanimidade atribuir um apoio no valor de 100,00 (cem euros). 

Deliberação nº Deliberação nº Deliberação nº Deliberação nº 48484848 

________________________________________________________________________ 

PontoPontoPontoPonto    Quatro Quatro Quatro Quatro ----    Informação FinanceiraInformação FinanceiraInformação FinanceiraInformação Financeira 

Foram apresentados os seguintes Movimentos Financeiros: 

 

Ordens de PagamentoOrdens de PagamentoOrdens de PagamentoOrdens de Pagamento:::: 

Do nº 555588889999        ao nº ao nº ao nº ao nº 656656656656, que totalizam € 29292929....701701701701,,,,76767676 (vinte e nove mil setecentos e um euros 

e setenta e seis cêntimos). 

Ordens de PaOrdens de PaOrdens de PaOrdens de Pagamento Operações de Tesourarigamento Operações de Tesourarigamento Operações de Tesourarigamento Operações de Tesourariaaaa    
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Com o nº 608 e do nº 642 ao nº 650608 e do nº 642 ao nº 650608 e do nº 642 ao nº 650608 e do nº 642 ao nº 650, que totalizam € 2222....096096096096,,,,89898989 (dois mil e noventa e seis 

euros e oitenta e nove cêntimos)    

Alterações Orçamentais com o nº 5Alterações Orçamentais com o nº 5Alterações Orçamentais com o nº 5Alterações Orçamentais com o nº 5    

Foi presente a Alteração Orçamental à Despesa, que totaliza o valor de € 20.0020.0020.0020.000,000,000,000,00 

(vinte mil euros). 

 

Alterações ao PPI com o nº 2Alterações ao PPI com o nº 2Alterações ao PPI com o nº 2Alterações ao PPI com o nº 2    

Foi presente a alteração ao PPI, que totaliza a importância de € 20.000,020.000,020.000,020.000,00000 (vinte mil 

euros) 

 

Balancete do Movimento de FundosBalancete do Movimento de FundosBalancete do Movimento de FundosBalancete do Movimento de Fundos    

Presente Balancete de Tesouraria referente ao dia 12121212/0/0/0/09999/2012/2012/2012/2012, que apresenta um total de 

disponibilidade no valor de € 315315315315....616616616616,,,,59595959 (trezentos e quinze mil, seiscentos e dezasseis  

euros e cinquenta e nove cêntimos).    

 

Por nada mais haver a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião pelas 

vinte e três horas e trinta minutos, da mesma se lavrou a presente acta, que 

depois de lida e aprovada, vai ser assinada por todos os presentes:  

  

 Presidente –  

 

Secretário – 

 

Tesoureiro 

 

VogaisVogaisVogaisVogais::::    

    

    Isabel Paixão –  

 

 Rui Miranda –  

 

Liliana Costa – 

 

Conceição Torres –  
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