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____________________________________________________ 

                  Ata nº 12/2016. 

Reunião Ordinária do dia 22 de 

junho de 2016. -----------------  

Aos vinte e dois dias do mês de junho do ano de dois mil e dezasseis, 

no edifício dos Paços do Concelho, pelas dezasseis horas, reuniu a 

Câmara Municipal de Elvas sob a Presidência do Senhor Dr. Nuno 

Miguel Fernandes Mocinha, estando presente o Senhor Vice-

Presidente Engº Manuel Joaquim Silva Valério e os Senhores 

Vereadores Drª Elsa da Purificação Ambrósio Grilo, Comendador 

José António Rondão Almeida, Drª Vitória Júlia Damião Rita 

Branco e Tiago Patrício Monteiro Telo de Abreu.------------------ 

FALTAS. Faltou a esta reunião o Senhor Vereador Engº Tiago 

Joaquim Lopes Afonso, por se encontrar de férias.—---------------- 

Pelo Departamento de Obras e Serviços Urbanos esteve presente o 

Senhor Engº Mário Luís Amante Batista. ---------------------------------  

Pelo Departamento de Administração Geral e Recursos Humanos 

esteve presente o Senhor Dr. Carlos Alexandre Henriques Saldanha. -  

Pelo Departamento Financeiro e Desenvolvimento esteve presente o 

Senhor Dr. Paulo Jorge Gomes Dias. -------------------------------------  

Pelo Gabinete Jurídico esteve presente a Senhora Drª Clara 

Barradas.- ------------------------------------------------------------------  

Sendo dezasseis horas, verificando-se haver “quórum” para 

funcionamento do Executivo, pelo Senhor Presidente foi declarada 

aberta a reunião: ----------------------------------------------------------  

1 – Período Antes da Ordem do Dia --------------------------  
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O Senhor Presidente da Câmara leu para a Ata um documento 

contendo informações ao executivo as quais se dão aqui como 

transcritas (documento em anexo número um).-------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento.------------------------------------------- 

A Senhora Vereadora Vitória Branco leu para a Ata um documento 

contendo informações ao executivo as quais se dão aqui como 

transcritas (documento em anexo número dois).------------------------- 

2– Aprovação da Ata de 08/06/2016.------------------- 

A Ata da reunião ordinária realizada no dia oito de junho de dois mil e 

dezasseis foi aprovada, por maioria, com a abstenção da Senhora 

Vereadora Vitória Branco, em virtude de não ter estado presente na 

mesma.--------------------------------------------------------------------- 

3– Expediente Geral.-------------------------------------- 

3.1– Departamento de Administração Geral e 

Recursos Humanos.---------------------------------------- 

 Análises de águas.---------------------------------------- 

Presente à reunião os resultados das análises efetuadas ao 

abastecimento público do concelho, bem como a informação nº 19 de 

15 junho de 2016, da Eng.ª Técnica Química dando conhecimento de 

que a água do abastecimento público não apresenta risco para a 

saúde. --------------------------------------------------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento.------------------------------------------ 

 Férias dos Eleitos – Vereadora Drª. Vitória Branco.- 

Presente á reunião uma informação da Senhora Vereadora Drª 

Vitória Branco, dando conhecimento que de 6 a 8 de junho de 2016 

se encontra de férias.--------------------------------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento.---------------------------------------- 

 Férias de Verão dos Eleitos.---------------------------- 

Presente à reunião o mapa de férias de Verão dos eleitos em 

regime de permanência (documento em anexo número três).------- 

A Câmara tomou conhecimento.---------------------------------------- 
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 Concurso para a Cedência Temporária da Exploração 

do Bar Exterior nº 1 do Coliseu Comendador José 

Rondão Almeida – Auto de Licitação.------------------ 

Presente à reunião o Auto de Licitação para cessão de Exploração do 

Bar Exterior nº 1 do Coliseu José Rondão Almeida, no qual se propõe 

a adjudicação à Senhora Daniela Sofia Baleca Fonseca, pelo valor de 

€450,00/mensais maior lanço oferecido.-------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, homologar o referido Auto e 

mandar celebrar o contrato com a Senhora Daniela Sofia Baleca 

Fonseca. ------------------------------------------------------------------ 

 Renovação do Horário – Maria Angélica Tinoco.------ 

Presente à reunião a informação nº 1114/SOFAA, bem como o pedido 

de renovação do horário do estabelecimento denominado “Grab & 

Go”, situado na Rua da Cadeia, nº 26 em Elvas.------------------------ 

A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o horário de 24 

horas, podendo a todo o momento fazer cessar a mesma, sempre 

que se verificarem situações que comprometam a segurança, 

proteção e a qualidade de vida dos munícipes.-------------------------- 

 Alargamento do horário de funcionamento – Dmytro 

Tkach.------------------------------------------------------ 

Presente à reunião a informação nº 1140/SOFAA, bem como o 

requerimento de Dmytro Tkach, solicitando autorização para a 

abertura do seu estabelecimento, sito na Avª Garcia da Orta, nº 2-A 

entre as 10,00h e as 22,00h.--------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a título precário e 

experimental do horário de entre as 10,00h e as 22,00h, pelo período 

de seis meses, podendo a todo o momento fazer cessar a mesma, 

sempre que se verificarem situações que comprometam a segurança, 

proteção e a qualidade de vida dos munícipes.--------------------------  

 Processo de reclamação nº 33/14.--------------------- 
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Presente à reunião o processo de reclamação sobre a existência de 

infiltrações no prédio sito na Avª 14 de janeiro nº 24 em Elvas.------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, mandar efetuar a necessária 

vistoria.-------------------------------------------------------------------- 

 Plano de Intervenção em Espaço Rural da Quinta de 

S. João – São Vicente.------------------------------------ 

Presente à reunião a informação nº 1189/DAU, bem como o Plano de 

Intervenção em Espaço Rural da Quinta de S. João – São Vicente 

(documento em anexo número quatro).--------------------------------- 

A Câmara com o fundamento expresso na referida informação 

deliberou, por unanimidade, dar início ao período de discussão 

pública de acordo com os pontos 3 e 4 do artº 77 do Decreto - Lei nº 

46/2009 de 20 de fevereiro. ----------------------------------------------  

Processos despachados de acordo com a delegação de 

competências.-------------------------------------------------- 

 Processo de obras nº 22/15.--------------------------- 

Presente à reunião o projeto de construção de um pavilhão agrícola 

na Herdade da Amada, cujo requerente é Cesário Manuel Romero 

Reis.------------------------------------------------------------------------ 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

em deliberação final.------------------------------------------------------ 

 Processo de obras nº 23/16.--------------------------- 

Presente à reunião o projeto de construção de uma moradia no lote 

nº 36, da urbanização da Quinta do Bispo, em Elvas, cujo requerente 

é Aprointal – Promoção Imobiliária e Industrial, Ldª.------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

de arquitetura.------------------------------------------------------------ 

 Processo de obras nº 25/16.--------------------------- 

Presente à reunião o projeto de construção de uma moradia no lote 

nº 37, da urbanização da Quinta do Bispo, em Elvas, cujo requerente 

é Aprointal – Promoção Imobiliária e Industrial, Ldª.------------------- 



 

  5  

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

de arquitetura.------------------------------------------------------------ 

 Processo de obras nº 26/16.---------------------------- 

Presente à reunião o projeto de construção de uma moradia no lote 

nº 38, da urbanização da Quinta do Bispo, em Elvas, cujo requerente 

é Aprointal – Promoção Imobiliária e Industrial, Ldª.------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

de arquitetura.------------------------------------------------------------ 

 Processo de obras nº 30/16.---------------------------- 

Presente à reunião o projeto de reposição da fachada do prédio sto 

na Rua da Carreira, nº 1, em Elvas, cujo requerente é Maria Odete 

Maleitas Jesus Vieira.----------------------------------------------------- 

 A Câmara tomou conhecimento dos despachos que aprovaram os 

projetos de arquitetura e em deliberação final.------------------------- 

 Processo de obras nº 31/16.--------------------------- 

Presente à reunião o projeto de ampliação do edifício sito na Rua 

João de Casqueiro, nºs 21 e 21-A, em Elvas, cujo requerente é 

Pureza Braamcamp Sobral Gonçalves Pereira.------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

de arquitetura.------------------------------------------------------------ 

 Processo de obras nº 33/16.---------------------------- 

Presente à reunião o projeto de alteração e ampliação da moradia 

existente na Rua Gil Fernandes, nº 1, em Elvas, cujo requerente é 

Manuel Canha Sevinate de Sousa.--------------------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

de arquitetura.------------------------------------------------------------ 

 Processo de obras nº 36/16.---------------------------- 

Presente à reunião o projeto de construção de uma moradia no lote 

nº 51 da Urbanização do Morgadinho, em Elvas, cujo requerente é 

Carla Manuela Correia Malagueta Tomé.--------------------------------- 
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A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

de arquitetura.------------------------------------------------------------ 

 Processo de obras nº 40/16.---------------------------- 

Presente à reunião o projeto de construção de um complexo 

desportivo, no lote nº 28 da Quinta do Paraíso, cujo requerente é a 

Europadel, Ldª.------------------------------------------------------------ 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

de arquitetura.------------------------------------------------------------ 

3.2–Departamento Financeiro e Desenvolvimento.---- 

 Resumo diário de Tesouraria do dia 21/06/2016.-----  

Em Bancos €1.675043,73.------------------------------------ 

Em dinheiro: €46.906.97.-------------------------------------- 

Em documentos: €98.780,11--------------------------------- 

 Alteração orçamental.------------------------------------ 

Presente à reunião os despachos que aprovaram a 27ª, 28ª e 29ª 

alteração orçamental e 27ª, 28ª e 29ª, alteração às Grandes Opções 

do Plano do corrente ano. ------------------------------------------------ 

A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar os despachos.--------- 

 Subdelegação de competências.------------------------- 

Presente à reunião as informações nºs 1121/SOFcom e 

1122/SOFcom, sobre a delegação e subdelegação de competências. --  

A Câmara tomou conhecimento. ------------------------------------------  

 Cancelamento de Cheque.-------------------------------- 

1)Presente à reunião as informação nº 1138/SOF Contabilidade sobre 

o cancelamento do cheque nº 5885525570, no valor de €469,70.----- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, mandar proceder ao 

cancelamento do referido cheque.---------------------------------------- 

2)Presente à reunião as informação nº 1139/SOF Contabilidade sobre 

o cancelamento do cheque nº 3685526758, no valor de €100,00.----- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, mandar proceder ao 

cancelamento do referido cheque.---------------------------------------- 
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 Cancelamento de contas bancárias.--------------------- 

1)Presente à reunião a informação nº 1178/SOF – Planificação e 

Controlo, sobre o cancelamento da conta bancária com o NIB 

000325638305020, referente ao Projeto financiado pelo INALENTEJO 

– Ampliação do CNT – 1ª fase – ALENT-09-0240-FEDER-001088.----- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, mandar proceder ao 

cancelamento da referida conta bancária.-------------------------------- 

2)Presente à reunião a informação nº 1187/SOF – Planificação e 

Controlo, sobre o cancelamento da conta bancária com o NIB 

003602939910002222851, referente ao Projeto financiado pelo 

INALENTEJO – Atratividade Urbana – ALENT-09-240-FEDER-001066.- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, mandar proceder ao 

cancelamento da referida conta bancária.-------------------------------- 

3)Presente à reunião a informação nº 1179/SOF – Planificação e 

Controlo, sobre o cancelamento da conta bancária com o NIB 

001800032602871202052, referente ao Projeto financiado pelo 

INALENTEJO – Complexo Social da Boa-Fé – Polidesportivo e 

Balneários – ALENT-09-0356-FEDER-001208.--------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, mandar proceder ao 

cancelamento da referida conta bancária.-------------------------------- 

4)Presente à reunião a informação nº 1180/SOF – Planificação e 

Controlo, sobre o cancelamento da conta bancária com o NIB 

004602420060017665498, referente ao Projeto financiado pelo 

INALENTEJO – Recuperação e Adaptação do Forte da Graça para 

Desenvolvimento de Atividades Culturais – ALENT-08-0347-FEDER-

002259.-------------------------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, mandar proceder ao 

cancelamento da referida conta bancária.-------------------------------- 

 Candidatura 003/NEE/2016.---------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 1184/SOF- Candidaturas, sobre a 

candidatura em título.----------------------------------------------------- 
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A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor 

Presidente da Câmara, do dia catorze de junho, de dois mil e 

dezasseis, que emitiu parecer favorável.---------------------------------  

3.3- Departamento de Obras e Serviços Urbanos.------ 

 Empreitada de: Lar de Santa Eulália – quartos 

complementares.------------------------------------------ 

 Libertação de caução.------------------------------- 

Presente à reunião a informação DOSU nº 87/2016 para efeitos de 

libertação de caução.------------------------------------------------------ 

A Câmara com o fundamento expresso no referido documento 

deliberou, por unanimidade, libertar 35% do valor da caução.-------- 

 Empreitada de: Reabilitação de edifício habitacional 

na Travessa Nova do Espirito Santo / Rua do Touro. 

 Libertação de caução.------------------------------- 

Presente à reunião a informação DOSU nº 77/2016 para efeitos de 

libertação de caução.------------------------------------------------------ 

A Câmara com o fundamento expresso no referido documento 

deliberou, por unanimidade, libertar 35% do valor da caução.-------- 

4-Assuntos Propostos pelo Senhor Presidente pelo 

Senhor Vice – Presidente e Senhores Vereadores.----- 

4.1- PEDU – Centro Comunitário do Bairro da Boa-Fé. ----- 

Presente á reunião a informação nº 1182/SOF – Candidatura, sobre o 

assunto em título (documento em anexo número cinco).--------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as minutas das 

declarações anexadas à referida informação.---------------------------- 

4.2- PEDU – Centro Comunitário do Bairro de Santa Luzia. 

Presente á reunião a informação nº 1181/SOF – Candidatura, sobre o 

assunto em título (documento em anexo número seis).---------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as minutas das 

declarações anexadas à referida informação.---------------------------- 
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4.3- Alteração à minuta do Protocolo com o Lar Júlio 

Alcântara Botelho.---------------------------------------------- 

Presente à reunião uma informação do Gabinete Jurídico, bem como 

a alteração minuta do Protocolo com o Lar Júlio Alcântara Botelho 

(documento em anexo número sete).--------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a referida alteração à 

minuta do Protocolo----------------------------------------------------- 

4.4- Alteração à minuta do Protocolo com a Clepsidra – 

Associação de Apoio Social de Elvas.------------------------- 

Presente à reunião uma informação do Gabinete Jurídico, bem como 

a alteração minuta do Protocolo com a Clepsidra – Associação de 

Apoio Social de Elvas (documento em anexo número oito).--------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a referida alteração à 

minuta do Protocolo.------------------------------------------------------ 

4-5- Celebração de Protocolo com a PSP – ratificação.----- 

Presente à reunião uma informação do Gabinete Jurídico, bem como 

o Protocolo a celebrar com a Policia de Segurança Pública (documento 

em anexo nove).----------------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor 

Presidente que aprovou o referido Protocolo.---------------------------- 

4.6- Protocolo a celebrar com a Europadel – ratificação.-- 

Presente à reunião uma informação do Gabinete Jurídico, bem como 

o Protocolo a celebrar com a Europadel (documento em anexo dez).-- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor 

Presidente que aprovou o referido Protocolo.---------------------------- 

4.7- Regulamento Municipal de Estacionamento no Centro 

Histórico de Elvas.---------------------------------------------- 

Presente à reunião uma informação do Gabinete Jurídico, bem como 

o Projeto de Regulamento Municipal de Estacionamento no Centro 

Histórico de Elvas (documento em anexo número onze).--------------- 
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A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o referido 

Regulamento e submeter o mesmo a aprovação da Assembleia 

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

4.8- Alteração ao Regulamento do Programa de Hortas 

Comunitárias do Município de Elvas.------------------------- 

Presente à reunião uma informação do Gabinete Jurídico, bem como 

a alteração ao Regulamento do Programa de Hortas Comunitárias do 

Município de Elvas (documento em anexo número doze).-------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, submeter a alteração ao 

referido Regulamento a discussão pública.------------------------------- 

4.9- Contrato de Comodato.----------------------------------- 

Presente à reunião uma informação do Gabinete Jurídico, bem como 

contrato de comodato a celebrar entre o Município de Elvas e a 

Associação Desportiva Ialbax (documento em anexo número treze).-- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o referido contrato de 

comodato.------------------------------------------------------------------ 

4.10- Voto de Louvor.------------------------------------------ 

O Senhor Presidente apresentou um voto de louvor, subscrito por 

todos os Eleitos, ao Senhor Henrique Sereno Fonseca, pelo êxito 

desportivo na sua carreira futebolística e pela ligação desportiva e 

familiar a Elvas.------------------------------------------------------------ 

4.11- Centro de Férias Infantil – Constituição de Fundo 

Maneio.----------------------------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 1151/SOF – Cultura e Desporto 

sobre a realização do Centro de Férias Infantil do Município de Elvas 

(documento em anexo número quinze).--------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a realização do Centro 

de Férias Infantil do Município.------------------------------------------- 

Mais foi deliberado, por unanimidade, constituir o Fundo de Maneio 

no valor de €1.000,00 para fazer face a pequenas despesas inerentes 

e urgentes e de acordo com as rúbricas constantes da referida 
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informação, a favor de Rita Isabel de Sousa Jesus, ficando o mesma 

desde já autorizada a satisfazer essas despesas.------------------------ 

4.12- Proposta de realização e gravação em Elvas da 

série de ficção para a RTP “O Ministério de Tempo”.------- 

Presente à reunião a informação nº 1246/2016, sobre a proposta em 

título (documento em anexo número dezasseis).------------------------ 

A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder o apoio solicitado 

nos termos da referida informação.--------------------------------------  

4.13- Trânsito.-------------------------------------------------- 

a) Presente à reunião uma proposta do Senhor Vereador Tiago 

Afonso sobre a criação de uma passadeira para peões (M111) n a Rua 

paralela à Avª de Badajoz (frente à Pousada) – Elvas (documento em 

anexo número dezassete).----------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta e 

submeter a mesma a aprovação da Assembleia Municipal.------------- 

b) Presente à reunião uma proposta do Senhor Vereador Tiago 

Afonso sobre a colocação de uma linha continua sobre o bordo do 

passeio (M12ª) na Rua Drº António Pires Antunes (documento em 

anexo número dezoito).--------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta e 

submeter a mesma a aprovação da Assembleia Municipal.------------- 

c) Presente à reunião uma proposta do Senhor Vereador Tiago 

Afonso sobre a criação de um lugar de estacionamento (H1ª com 

painel adicional) na Praça Dom Sancho II, em Elvas (documento em 

anexo número dezanove).------------------------------------------------ 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta e 

submeter a mesma a aprovação da Assembleia Municipal.------------- 

4.14- Apoios:---------------------------------------------------- 

a) Rancho Folclórico de Elvas.--------------------------- 
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1)Presente à reunião a informação nº 1263/DFD, sobre a atribuição 

de subsídio à Associação em título (documento em anexo número 

vinte).---------------------------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, considerar a ação de interesse 

municipal e de acordo com os critérios gerais do artº 14º do RAAME, 

nomeadamente à resposta às necessidades da comunidade atribuir 

um subsídio de €2.350,00.------------------------------------------------ 

2)Presente à reunião a informação nº 1262/DFD, sobre a atribuição 

de subsídio à Associação em título (documento em anexo número 

vinte e um).---------------------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, considerar a ação de interesse 

municipal e de acordo com os critérios gerais do artº 14º do RAAME, 

nomeadamente à resposta às necessidades da comunidade atribuir 

um subsídio de €1.400,00.------------------------------------------------ 

b) APPACDM.---------------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 1275/DFD, sobre a atribuição de 

subsídio à Associação em título (documento em anexo número vinte e 

dois).----------------------------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, considerar a ação de interesse 

municipal e de acordo com os critérios gerais do artº 14º do RAAME, 

nomeadamente à resposta às necessidades da comunidade atribuir 

um subsídio de €31.750,00.---------------------------------------------- 

c) Ialbax.--------------------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 1265/DFD, sobre a atribuição de 

subsídio à Associação em título (documento em anexo número vinte e 

três).----------------------------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, considerar a ação de interesse 

municipal e de acordo com os critérios gerais do artº 14º do RAAME, 

nomeadamente à resposta às necessidades da comunidade atribuir 

um subsídio de €1.000,00.------------------------------------------------ 

d) Lar Júlio Alcântara Botelho.-------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 1264/DFD, sobre a atribuição de 
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subsídio à Associação em título (documento em anexo número vinte e 

quatro).-------------------------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, considerar a ação de interesse 

municipal e de acordo com os critérios gerais do artº 14º do RAAME, 

nomeadamente à resposta às necessidades da comunidade atribuir 

um subsídio de €5.000,00.------------------------------------------------ 

ASSUNTOS POR MINUTA:-------------------------------------- 

E nada mais havendo a tratar, foi elaborada a minuta da Ata da 

presente reunião, que depois de lida, foi submetida à aprovação do 

Executivo. ------------------------------------------------------------------   

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar em minuta os assuntos 

constantes na ata, nos termos do número 3º do artigo 57º da Lei 

nº75/2013, de 12 de setembro.------------------------------------------  

ENCERRADA A ORDEM DE TRABALHOS, FOI DADO DE IMEDIATO 

CUMPRIMENTO AO DISPOSTO N0 Nº 1 DO ARTIGO 49º DA LEI Nº 

75/2013, DE 12 DE SETEMBRO.-- ----------------------------------------   

E, eu, Mariano Trabuco Raminhos Aranhol, Assistente Técnico da 

Subunidade Orgânica Flexível de Atendimento e de Administração 

Geral da Câmara Municipal, redigi e subscrevi a presente ata.--------- 

E não havendo mais assuntos a tratar, foi encerrada esta reunião, 

pelo Senhor Presidente, da qual, para constar e devidos efeitos, foi 

lavrada a presente ata que vai ser devidamente assinada por todos 

os membros presentes. ---------------------------------------------------  

CÂMARA MUNICIPAL 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 
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O ASSISTENTE TÉCNICO                  

__________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


