
 
 

ACTA N.º 3/2000 
 
 

Acta da reunião ordinária da Câmara Municipal de Vinhais, realizada no dia sete de 

Fevereiro de dois mil.---------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Presidiu - Américo Jaime Afonso Pereira, advogado. 

 

Vereadores presentes: 

 

• José Manuel Rodrigues, funcionário administrativo aposentado; 

    

• José Paulino Castanheira, professor; 

 

• Rui Pires Fernandes dos Reis, professor; 

 

• Florêncio de Jesus Frias Vieira, professor; 

 

• Amilcar António de Sá, técnico adjunto de BAD. 

 

Ausentes - Senhor Presidente José Carlos Taveira, engenheiro técnico electrotécnico. 

 

Local da reunião: Salão Nobre dos Paços do Município. 

 

Hora de abertura: Catorze  horas e quarenta e cinco minutos. 

 

Hora de encerramento: Dezasseis horas.  

 

Secretariou: Fernando Joaquim Martins, técnico superior (administração autárquica) de 2.ª 

classe. 
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1 – Período de antes da ordem do dia 

 

ORDEM DO DIA 

 

2 – Acta da reunião anterior 

 

3 – Execução de obras públicas 

 

4 - Assuntos deferidos no uso de competências delegadas 

 

5 - Resumo diário de tesouraria 

 

6 - Obras públicas 

6.1 - Ampliação do cemitério de Cobelas - aprovação do caderno de encargos, 

programa de concurso e projecto 

6.2 - Abastecimento de água e saneamento a Penhas Juntas - Aprovação do caderno 

de encargos, programa de concurso e projecto 

 

7 - Obras particulares 

7.1 - Ana Maria Basilio - Tuizelo - Isenção de taxas 

 

8 - Transferência de verba 

8.1 - Junta de Freguesia de Moimenta 

8.2 - Junta de Freguesia de Santa Cruz 

 

9 - Aquisição de bens e serviços para o ano dois mil 

9.1 - Aquisição de tintas - análise de propostas 

9.2 - Assentamento de cubos - análise de propostas 

9.3 - Fornecimento contínuo de cimento - aprovação do caderno de encargos e 

programa de concurso 

9.4 - Fornecimento contínuo de gravilhas - aprovação do caderno de encargos e 

programa de concurso 
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10 - Direcção Regional de Agricultura de Trás-os-Montes - protocolo 

 

11 - Instituto Geológico e Mineiro - Pedido de atribuição de direitos de prospecção 

 

 

1 - PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

O Senhor Vereador que presidiu à reunião perguntou se algum dos presentes gostaria de 

discutir algum assunto no período antes da ordem do dia. Como ninguém pediu a palavra 

usou dela o mesmo para tecer alguns comentários à XX Feira do Fumeiro de Vinhais, 

realizada nos dias três, quatro, cinco e seis  de Fevereiro. 

Começou por se congratular e congratular todos os que participaram na organização pelo 

sucesso da mesma. Mas mais do que tudo, disse, o grande factor de sucesso da feira foi 

sem dúvida a sua principal atracção, ou seja, o fumeiro, todo ele de excelente qualidade. 

Disse ainda que no decorrer da feira se verificou a necessidade de ponderar algumas 

situações, umas com efeitos imediatos, outras para novas edições. Por exemplo, os prémios 

de presença   atribuídos  aos  produtores havia  descido  de quinze mil escudos (15 

000$00), no ano passado para oito mil escudos (8 000$00) este ano, ao que acrescia mil 

escudos (1 000$00) por quilo de fumeiro vendido. Analisado o descrito constatou-se que, 

por um lado, tal regra poderia levar à prevaricação de alguns, registando vendas fictícias na 

perseguição do subsídio suplementar, e por outro lado, as despesas provocadas pela 

deslocação e pela permanência durante quatro dias na feira eram superiores ao prémio de 

presença atribuído inicialmente. Esta situação foi então normalizada recuperando o valor 

atribuído no ano passado, o que vai implicar um acréscimo dos custos para o município na 

ordem dos setecentos mil escudos (700 000$00). 

Algo que merece ser avaliado para futuras edições é  a diferença de preços estabelecido 

entre o fumeiro bísaro e o não bísaro, uma vez que, este vendeu muito bem e continuaria a  

vender se a diferença não existisse.  

Sobre este assunto, o Senhor Vereador Florêncio Vieira questionou o Senhor Vereador que 

presidiu à reunião sobre o porquê da aposta  nos porcos bísaros. 

O Senhor Vereador Américo Pereira disse que tal foi vivamente sugerido pelo estudo  

elaborado pela UTAD - Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, uma vez que, o 

fumeiro destes porcos é de melhor qualidade,  não se estraga tão facilmente, para além de 

que, dadas as suas características e as do concelho a sua alimentação é mais barata, ou 
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pode ser, desde que devidamente orientada. Salientou ainda que, a raça foi determinante na 

certificação do fumeiro, exemplo único em Trás-os-Montes. 

 

   

2 – ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR 

A acta da reunião anterior, previamente distribuída aos Senhores Vereadores por fotocópia, 

foi aprovada por maioria, com a abstenção do Senhor Vereador Rui Reis, por não ter 

estado presente nessa reunião. 

 

 

 

3 – EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS   

Foi tomado conhecimento da situação das obras municipais em  curso,  quer por 

adjudicação, quer por administração directa, cuja relação foi previamente enviada aos 

Senhores Vereadores, e que a seguir se transcreve: 

 

 

DESIGNAÇÃO DA OBRA VALOR SITUAÇÃO 

REDE VIÁRIA E URBANIZAÇÃO 

OBRAS EMPREITADAS 

Beneficiação da rede viária do Concelho 50 840 998$00 Em execução 

Construção do C.M. entre Mofreita e Moimenta - 1.ª 

fase 

 
Em execução 

Construção de passeios na Vila - 2.ª fase  Em execução 

Construção do Pontão sobre o Rio Mente entre as 

povoações  de Vilar Seco e o lugar da Quinta 

 
Em execução 

Construção de um Pontão entre Agrochão e Murçós  Em execução 

Construção do pontão entre Soeira e Castrelos  Em execução 

Arruamentos no Pinheiro Novo  Em execução 

Arruamentos em Ervedosa 17 875 242$00 Em execução 

Arruamentos em Vilar de Lomba  Em execução 

Arruamentos em Edrosa  Em execução 
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Arruamentos em Ousilhão  Em execução 

Arruamentos em Candedo  Em execução 

Arruamentos em Edral  Em execução 

OBRAS POR ADMINISTRAÇÃO DIRECTA 

Reparação e conservação da rede viária do concelho  Em execução 

Construção dos passeios em Rebordelo  Em execução 

Arruamentos em Vale das Fontes  Em execução 

Arruamentos em Rebordelo  Em execução 

Construção de infra-estruturas florestais  Em execução 

Pavimentação da rua de ligação da Cooperativa ao 

Bairro do Calvário 

 
Concluída 

Beneficiação dos arruamentos em Edroso  Concluída 

Beneficiação de caminhos do cemitério de Vilar Seco e 

Edroso 

 
Concluída 

Valetas na estrada do Bairro de Além  Concluída 

Colocação de manilhas nos arruamentos em Edrosa  Concluída 

Construção de muros em Quintela  Concluída 

Abertura de caminhos em Pinheiro Novo  Concluída 

CULTURA DESPORTO E TEMPOS LIVRES   

OBRAS EMPREITADAS   

Montagem do equipamento e fornecimento de gás para 

o Tanque PE 2000 

 
Em execução 

DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E ABASTECIMENTO PÚBLICO 

OBRAS POR ADMINISTRAÇÃO DIRECTA 

Conservação da rede de água na Vila  Em execução 

Beneficiação da rede de água em Nunes  Em execução 

Remodelação da conduta de água em Alvaredos  Em execução 

Construção de infra-estruturas na zona industrial para 

implantação do Matadouro 

 
Em execução 

INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DAS FREGUESIAS 

OBRAS POR ADMINISTRAÇÃO DIRECTA 

Construção da sede da Junta de Vilar de Lomba  Em execução 
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ENSINO BÁSICO 

OBRAS POR ADMINISTRAÇÃO DIRECTA 

Reparação da Escola da Moimenta  Em execução 

Reparação da Escola de Rebordelo  Em execução 

HIGIENE PÚBLICA 

OBRAS EMPREITADAS 

Ampliação do cemitério de Celas  Em execução 

 

 

 

4 – ASSUNTOS DEFERIDOS NO USO DE COMPETÊNCIAS DELEGADAS 

Foi tomado conhecimento dos assuntos deferidos no uso de competências delegadas, 

também previamente comunicados aos Senhores Vereadores, que aqui se reproduzem: 

 Aprovação do projecto de arquitectura relativa à construção de uma moradia, na 

povoação de Sobreiró de Baixo, em nome de Orlando Marcelino Gonçalves; 

 Aprovação do projecto de arquitectura relativo à construção de uma moradia, no Bairro 

do Carvalhal em Vinhais, em nome de Domingos Amândio Ferreira; 

 Aprovação do projecto de arquitectura relativo à construção de um edifício, no Bairro 

do Carvalhal em Vinhais, em nome de António Luis de Albuquerque e Silva; 

 Aprovação do projecto de arquitectura relativo à construção de um edifício, na Rua A 

do Plano de Pormenor em Vinhais, em nome de José António Lousada; 

 Aprovação do projecto de arquitectura relativo à construção de uma moradia, na 

povoação de Agrochão, em nome de José Nuno Seixas Pereira; 

 Aprovação do projecto de arquitectura relativo à remodelação de uma moradia, na 

povoação de Penhas Juntas, em nome de Nelson José Quintino; 

 Aprovação do projecto de arquitectura relativo à reconstrução de uma moradia, na 

povoação de Paçó, em nome de Sebastião Olímpio; 

 Aprovação do projecto de arquitectura relativo à construção de uma moradia, na 

povoação de Nuzedo de Baixo, em nome de João dos Santos Neto; 

 Aprovação do projecto de arquitectura, relativo à construção de um edifício, no Bairro 

do Carvalhal em Vinhais, em nome de José Clemente do Céu; 
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 Aprovação das alterações ao projecto de arquitectura relativo à construção de um 

edifício, na Rua B do Plano de Pormenor em Vinhais, em nome de José António 

Lousada; 

 Aprovação dos projectos de especialidade e licenciamento da obra relativa à 

reconstrução de uma moradia, na povoação de Sandim, em nome de Amador dos 

Santos Alves; 

 Deferimento do pedido de viabilidade de construção de um armazém, na povoação de 

Alvaredos em nome de Antero dos Santos Silva. 

 

 

5 – RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA 

Foi tomado conhecimento do diário de tesouraria,  datado de quatro  de Fevereiro do 

corrente, que acusa os seguintes saldos: 

 Em Operações Orçamentais...............................41 926 198$00; 

 Em Operações de Tesouraria..............................54 145 695$00. 

 

6 - OBRAS PÚBLICAS 

6.1 - AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DE COBELAS - APROVAÇÃO DO 

CADERNO DE ENCARGOS, PROGRAMA DE CONCURSO E PROJECTO 

Pelo Senhor Vereador que presidiu à reunião, foi presente o caderno de encargos, 

programa de concurso e projecto, referentes à empreitada de "Ampliação do cemitério de 

Cobelas". 

Deliberado, por unanimidade, aprovar o caderno de encargos, programa de concurso e 

projecto, bem como abrir concurso limitado, sem publicação de anúncio, para realização 

desta empreitada. 

 

 

6.2 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO A PENHAS JUNTAS - 

APROVAÇÃO DO CADERNO DE ENCARGOS, PROGRAMA DE CONCURSO E 

PROJECTO 

Pelo Senhor Vereador que presidiu à reunião, foi presente o caderno de encargos, 

programa de concurso e projecto, referentes à empreitada de "Abastecimento de água e 

saneamento a Penhas Juntas". 
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Deliberado, por unanimidade, aprovar o caderno de encargos, programa de concurso e 

projecto, bem como abrir concurso público, para realização desta empreitada. 

 

 

7 - OBRAS PARTICULARES 

7.1 - ANA MARIA BASÍLIO - TUIZELO - ISENÇÃO DE TAXAS 

Pelo Senhor Vereador que presidiu à reunião, foi presente uma informação subscrita pela 

técnica superior de serviço social, do seguinte teor: 

"Através do Projecto de Luta Contra a Pobreza, foi recuperada uma habitação na aldeia de 

Tuizelo, de Ana Maria Basílio, e foi efectuado um ramal de ligação de esgotos ao colector 

geral, o qual importa em 50 566$00. Pelo que se solicita a isenção de pagamento da 

referida verba, ao abrigo do n.º 2 do artigo 41.º do regulamento de taxas e licenças deste 

Município." 

Deliberado, por unanimidade, concordar com a informação da técnica superior de serviço 

social e isentar Ana Maria Basílio do pagamento das taxas referentes à ligação do ramal 

domiciliário de esgotos ao colector geral. 

 

 

8 - TRANSFERÊNCIA DE VERBA 

8.1 - JUNTA DE FREGUESIA DE MOIMENTA 

Pelo Senhor Vereador que presidiu à reunião foi presente um ofício da Junta de Freguesia 

de Moimenta, onde solicita uma comparticipação  para custear despesas na aquisição de 

uma banca para colocar na cozinha da Casa do Povo da referida localidade, no valor de 

340 000$00 (trezentos e quarenta mil escudos). 

Deliberado, por unanimidade, transferir para a Junta de Freguesia de Moimenta, a 

importância de cento e setenta mil escudos (170 000$00), para comparticipar em cinquenta 

por cento as despesas relativas à aquisição de uma banca para colocar na cozinha da Casa 

do Povo da referida localidade.  

 

8.2 - JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA CRUZ 

Pelo Senhor Vereador que presidiu à reunião foi presente um ofício da Junta de Freguesia 

de Santa Cruz, onde solicita a comparticipação deste Município referente à recuperação do 

moinho comunitário de Santa Cruz. 
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Deliberado, por unanimidade e em minuta, transferir para a Junta de Freguesia de Santa 

Cruz, a importância de dois milhões trezentos e vinte e oito mil escudos (2 328 000$00), 

destinada a custear despesas efectuadas na recuperação do referido moinho.  

 

 

9 - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS PARA O ANO DOIS MIL 

9.1 - AQUISIÇÃO DE TINTAS - ANÁLISE DE PROPOSTAS 

Pelo Senhor Vereador que presidiu à reunião, foi presente o processo para aquisição de 

tintas, para o ano dois mil, que vinha acompanhado de uma informação prestada pela 

comissão de análise do seguinte teor: 

"Concorrentes: 

- Daniel Augusto Rodrigues - Marca "CIN" 

- Orlando do Sacramento Matias - Marca "Valentine" 

Este tipo de produto, foi apreciado com base no preço/qualidade/prazo, já que as marcas 

em questão, foram objecto de reflexão, e constatamos de anos anteriores, que a qualidade 

de certas marcas é duvidosa, por isso, e com alguma segurança podemos afirmar que as 

tintas da marca "CIN" e "VALENTINE" se ajustam aos trabalhos desta Autarquia. 

a) Daniel Augusto Rodrigues 

b) Orlando do Sacramento Matias 

* Ambos os concorrentes, deverão apresentar fichas técnicas com as especificações dos 

diferentes produtos, nomeadamente o seu rendimento/m2. 

Critérios de Adjudicação: 45% Preço (P); 45% Qualidade do bem (Q); 10% Prazo 

para fornecimento (t): C = P + Q + t = 100% 

- Para ambas as marcas do produto a concurso foi atribuído [45% para a sua qualidade 

(Q) a) e b)] [10% para ambos os fornecedores (t) a) e b)] 

- Tinta plástica para exterior (20L): a) (P) ⇒ 40%; b) (P) ⇒45%;     b) = 100% 

- Tinta plástica para interior (20L): a) (P) ⇒ 40%; b) (P) ⇒45%;       b) = 100% 

- Tinta texturada para exterior (20L): a) (P) ⇒ 45%; b) (P) ⇒40%;    a) = 100% 

- Tinta texturada para interior (20L): b) (P) ⇒ 45%;                                b) = 100% 

- Diluente (5L): a) (P) ⇒ 40%; b) (P) ⇒ 45%;                                      b) = 100% 

- Diluente (1L): a) (P) ⇒ 40%; b) (P) ⇒ 45%;                                      b) = 100% 

- Esmalte (5L): a) (P) ⇒ 40%; b) (P) ⇒ 45%;                                       b) = 100% 
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- Esmalte (1L): a) (P) ⇒ 45%; b) (P) ⇒ 40%;                                       b) = 100% 

- Esmalte (1L): a) (P) ⇒ 45%; b) (P) ⇒ 40%;                                       b) = 100% 

- Tinta p/ Pavimentos cor branca (20L): a) (P) ⇒ 45%; b) (P) ⇒ 40%; a) = 100% 

- Tinta p/ Pavimentos cor branca (5L): a) (P) ⇒ 45%; b) (P) ⇒ 40%;   a) = 100% 

- Tinta p/ Pavimentos cor  (20L): a) (P) ⇒ 45%; b) (P) ⇒40%;             a) = 100% 

- Tinta p/ Pavimentos cor  (5L): a) (P) ⇒ 45%; b) (P) ⇒ 40%;         a) = 100% 

Nota: Os preços a praticar pelos concorrentes encontram-se discriminados nas propostas 

anexas." 

 

Deliberado, por unanimidade e em minuta, concordar com a análise efectuada e submeter a 

audiência prévia dos interessados, nos termos do n.º 1, do art.º 159.º, do Decreto-Lei n.º 

197/99, de oito de Junho. 

 

 

9.2 - ASSENTAMENTO DE CUBOS - ANÁLISE DE PROPOSTAS 

Pelo Senhor Vereador que presidiu à reunião, foi presente o processo para assentamento de 

cubos, para o ano dois mil, que vinha acompanhada de uma informação prestada pela 

comissão de análise do seguinte teor: 

"Somos de parecer que se aceite a prestação de serviços, nomeadamente para assentamento 

de cubos para diversas localidades do Concelho, ao Sr. Nelson Baptista Martins Fernandes, 

pela quantia de 500$00 + IVA/m2." 

Deliberado, por unanimidade e em minuta, concordar com a análise efectuada, e adjudicar 

o assentamento de cubos para o ano dois mil, ao único concorrente Nelson Baptista 

Martins Fernandes, uma vez que a decisão lhe é favorável, nos termos da alínea b), do n.º 

2, do artigo 103.º do Código do Procedimento Administrativo.  

 

 

9.3 - FORNECIMENTO CONTÍNUO DE CIMENTO - APROVAÇÃO DO 

CADERNO DE ENCARGOS E PROGRAMA DE CONCURSO 

Pelo Senhor Vereador que presidiu à reunião,  foi presente o caderno de encargos e 

programa de concurso referentes ao fornecimento contínuo de cimento ao longo do ano 

dois mil. 
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Deliberado, por unanimidade e em minuta, aprovar o caderno de encargos programa de 

concurso, bem como abrir concurso limitado sem apresentação de candidaturas, para o 

eventual fornecimento contínuo de cimento durante o ano dois mil. 

 

 

9.4 - FORNECIMENTO CONTÍNUO DE GRAVILHAS - APROVAÇÃO DO 

CADERNO DE ENCARGOS E PROGRAMA DE CONCURSO 

Pelo Senhor Vereador que presidiu à reunião, foi presente o caderno de encargos e 

programa de concurso referentes ao fornecimento contínuo de gravilhas ao longo do ano 

dois mil. 

Deliberado, por unanimidade e em minuta, aprovar o caderno de encargos programa de 

concurso, bem como abrir concurso limitado sem apresentação de candidaturas, para o 

eventual fornecimento contínuo de gravilhas durante o ano dois mil. 

 

 
 
10 - DIRECÇÃO REGIONAL DE AGRICULTURA DE TRÁS-OS-MONTES - 

PROTOCOLO 

Pelo Senhor Vereador que presidiu à reunião, foi presente uma proposta de protocolo da 

Direcção Regional de Agricultura de Trás-os-Montes, que a seguir se transcreve: 

"Entre a Direcção Regional de Agricultura de Trás-os-Montes, adiante designada por 

DRATM, na sua qualidade de Autoridade Sanitária Veterinária Regional, e a Câmara 

Municipal de Vinhais - 5320 Vinhais, adiante designado por Entidade, com o n.º de 

contribuinte 501 156 003 estabelece-se o presente Protocolo de delegação de competências 

para emissão de Guias Sanitárias de Trânsito (Mod. 250/DGV), Guias de Trânsito para 

Exploração (Mod. 251/DGV) e Certificados Sanitários Veterinários (Mod. 244/DGV), ao 

abrigo do disposto no ponto 10 do artigo 26º do Regulamento de Identificação, Registo e 

Circulação de Animais, anexo ao Dec-Lei n.º 338/99. 

1 - A DRATM deverá providenciar à Entidade as Guias de Trânsito dos modelos acima 

mencionados e Certificados Sanitários Veterinários, depois de registar em Livro próprio. 

2 - A Entidade nomeia como responsável pela emissão das Guias Sanitárias de Trânsito e 

Certificados Sanitários Veterinários, o Sr. Dr. Duarte Manuel Diz Lopes, Médico 

Veterinário Municipal, Carteira Profissional n.º 270, providenciando para que: 

2.1 - Sejam correctamente passadas sem emendas, por espécie animal e por exploração. 
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2.2 - Sejam correctamente preenchidos todos os campos existentes no que se refere ao 

Transportador, Exploração/Matadouro de destino, marca de exploração, número de 

animais, data e hora de saída, bem como a respectiva assinatura. 

2.3 - O envio quinzenal à DRATM, se possível em registo informático, de uma relação 

onde conste a identificação dos documentos emitidos, a identificação da exploração de 

origem e de destino, o transportador, o número dos animais envolvidos. 

2.4 - O cumprimento e a emissão das Guias de Trânsito para Exploração, Guias Sanitárias 

de Trânsito e Certificados Sanitários Veterinários, tendo em conta as condicionantes do 

Decreto-Lei n.º 338/99. 

2.5 - Só emitirem os documentos referidos no ponto 2.4 para suínos de explorações 

registadas na área do concelho de Vinhais. 

2.6 - O incumprimento por parte da Câmara do disposto no presente protocolo, implica a 

imediata suspensão do mesmo." 

 

Junto a este protocolo foi também presente uma informação do médico veterinário 

municipal, Dr. Duarte Manuel Diz Lopes, que aqui se reproduz: 

"Junto envio proposta de protocolo a celebrar com a Direcção Regional de Agricultura de 

Trás-os-Montes, com o objectivo de possibilitar à Câmara Municipal de  Vinhais, 

representada pelo Médico Veterinário Municipal, a emissão de documentação para o 

trânsito de Suínos no Concelho de Vinhais. 

A emissão da documentação referida, no âmbito do Decreto-Lei n.º 338/99, de 24 de 

Agosto, requer a intervenção de um Médico Veterinário. 

Atendendo à importância  da Suinicultura no Concelho de Vinhais, contando já com cerca 

de 70 pocilgas licenciadas e considerando o fomento por parte da Câmara, da produção de 

Suínos de Raça Bísara, não seria adequado limitar a circulação destes animais entre 

explorações. 

Proponho que o apoio administrativo para a emissão desta documentação seja efectuado 

pela ANCSUB, Associação esta que, também vai emitir guias de abate. Esta colaboração 

entre a Câmara e ANCSUB, poderia estar traduzida num protocolo." 

Deliberado, por unanimidade e em minuta, concordar com a informação do médico 

veterinário municipal e autorizar o Senhor Presidente a representar a Câmara Municipal na 

celebração dos protocolos com a DRATM - Direcção Regional de Agricultura de Trás-os-

Montes e  com a ANCSUB - Associação Nacional de Criadores de Suínos de Raça Bísara. 
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11 - INSTITUTO GEOLÓGICO E MINEIRO - PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE 

DIREITOS DE PROSPECÇÃO 

Foi tomado conhecimento, e deliberado, por unanimidade, não manifestar qualquer 

oposição à realização destes trabalhos,  solicitando todavia que sejam enviados à Câmara 

Municipal relatórios completos dos trabalhos realizados e dos resultados obtidos, de seis 

em seis meses. 

 

 

E eu,                                                      técnico superior (administração autárquica) de 2.ª 

classe,  a redigi  e assino. 
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