
 
 
 
 
 
 

 

 

ACTA Nº 15/11 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 2 DE AGOSTO DE 2011 

 

--------- No dia 2 de Agosto de 2011, pelas quinze horas e trinta minutos, no Edifício dos Paços do Concelho de 

Vagos, na Sala de Reuniões, reuniu ordinariamente, a Câmara Municipal, sob a presidência da Senhora Vice-

Presidente Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha com a presença dos Senhores Vereadores Dr. Marco António 

Ferreira Domingues, Dr. Silvério Rodrigues Regalado e Dr.ª Cláudia Cristiana Rocha Oliveira, não tendo 

comparecido ao inicio da reunião o Senhor Vereador Dr. Paulo César de Oliveira Ramos. Assistiu à reunião a 

Senhora Técnica Superior Dr.ª Sandrina Martins Oliveira. --------------------------------------------------------------------- 

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, justificar as faltas dadas à 

presente reunião pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal e pela Senhora Vereadora Dr.ª Dina Maria Marques 

Ribeiro por se encontrarem de férias. Presidiu à reunião a Senhora Vereadora Vice-Presidente da Câmara 

Municipal, Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha. -------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Deliberou, ainda a Câmara Municipal, por unanimidade, justificar a falta dada ao inicio da reunião pelo 

Senhor Vereador Dr. Paulo César de Oliveira Ramos, tendo o mesmo vindo a fazê-lo mais tarde, conforme se 

mencionará no local próprio da presente acta. ------------------------------------------------------------------------------------ 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

ORDEM DO DIA 

A - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

1 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA - Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 1 de 

Agosto de 2011, o qual acusa um saldo em dinheiro de 21.842,25 € (vinte e um mil, oitocentos e quarenta e dois 

euros e vinte e cinco cêntimos). A Câmara Municipal dele tomou conhecimento. -------------------------------------- 

2 - HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO – MARIA DE LURDES SANTOS 

NETO - A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir o pedido formulado por Maria de Lurdes 

Santos Neto, residente na Rua Principal, n.º 178, lugar e freguesia de Ponte de Vagos, para que o seu 

estabelecimento de Café, sito no referido lugar, denominado “Vicius”, esteja aberto às sextas-feiras, sábados, 

domingos, feriados e vésperas de feriados, das 09:00 horas às 04:00 horas dos dias seguintes, até 31/12/2011. ---- 

3 - HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO – MARVELARIA - COMPRA E 

VENDA DE IMÓVEIS, LDA. - A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir o pedido formulado 

pela Marvelaria – Compra e Venda de Imóveis, Lda., com sede na Praia da Vagueira (Topo Norte), freguesia da 

Gafanha da Boa Hora, para que o seu estabelecimento de Equipamento / Apoio de Praia, sito no referido lugar, 

denominado “Canto da Sereia”, esteja aberto todos os dias da semana, das 09:00 horas às 06:00 horas dos dias 



 

seguintes, até 30/09/2011. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4 - HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO – PRIMOS OLIVEIRA, LDA. – A 

Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir o pedido formulado pela firma Primos Oliveira, Lda., 

com sede no Largo Branco de Melo, Vagos, para que o seu estabelecimento de Snack-Bar, sito no referido lugar, 

denominado “Ferradura”, esteja aberto todos os dias da semana, das 08:00 horas às 04:00 horas dos dias 

seguintes, até 30/09/2011. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5 - HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO – DIRECTO E IMEDIATO, 

UNIPESSOAL, LDA. – Em seguida, foi presente uma informação técnica, datada de 18/07/2011, a informar 

que a firma Directo & Imediato, Unipessoal, Lda., proprietária do estabelecimento de bar, denominado “Pau de 

Canela”, sito no lugar e freguesia de Ponte de Vagos, não se pronunciou em devido tempo sobre a intenção da 

Câmara Municipal em reduzir o horário do referido estabelecimento, conforme deliberação de 07/06/2011. ------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, indeferir a pretensão da requerente, dado que não se 

pronunciou em devido tempo sobre a intenção em reduzir o horário do estabelecimento, denominado “Pau de 

Canela”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6 - GRUPO FOLCLÓRIO DE SANTO ANTÓNIO DE VAGOS – PEDIDO DE SUBSÍDIO – Presente o 

ofício do Grupo Folclórico de Santo António de Vagos, datado de 06/07/2011, onde envia o Plano de 

Actividades e o Orçamento para o corrente ano, e solicita a atribuição de um subsídio. -------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal tomou conhecimento do Plano de Actividades e do Orçamento para 2011, e 

deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 15.000,00 € (quinze mil euros). ----------------------- 

7 - ADÉLIA PEREIRA MOREIRA RIBEIRO – OCUPAÇÃO DE TERRENO – Presente o ofício de Adélia 

Pereira Moreira Ribeiro, datado de 22/07/2011, residente na Rua Comendador Rodrigues da Silva, n.º 10, lugar e 

freguesia de Soza, na qualidade de Cabeça de Casal da Herança aberta por óbito de Francisco da Silva Ribeiro 

Júnior, a autorizar a ocupação imediata, pela Câmara Municipal de Vagos, no âmbito da empreitada n.º 4/2009, 

designada “Abertura da Estrada entre rotundas do Fontão e Carregosa”, de 1.029 m2 inseridos no artigo matricial 

n.º 655, da matriz rústica da Freguesia de Soza, mediante o pagamento no valor de 5.000,00 € (cinco mil euros), 

a título de indemnização. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, indemnizar a Senhora Adélia Pereira Moreira Ribeiro, 

pela ocupação imediata, pela Câmara Municipal de Vagos, no âmbito da empreitada n.º 4/2009, designada 

“Abertura da Estrada entre rotundas do Fontão e Carregosa”, de 1.029 m2 inseridos no artigo matricial n.º 655, 

da matriz rústica da Freguesia de Soza, no valor de 5.000,00 € (cinco mil euros). -------------------------------------- 

8 - RAUL LOPES – CONTRATO DE ARRENDAMENTO – COMPENSAÇÕES AOS 

PROPRIETÁRIOS - Presente a informação jurídica, datada de 26/07/2011, que a seguir se transcreve: ---------- 

-------- “Quanto ao assunto em epígrafe, CUMPRE INFORMAR: ------------------------------------------------------- 



 
 
 
 
 
 

 

-------- No seguimento da reunião de CMV de 5 de Julho de 2011, onde foi constatada a verificação da 

caducidade do contrato de arrendamento supra identificado e emitida ordem para a notificação do requerido para 

desocupação do imóvel, foi o mesmo notificado pessoalmente dessa deliberação (6 de Julho de 2011), não tendo 

essa sido cumprida, nos prazos estipulados. ---------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Em face do não cumprimento, e por parte legítima no contrato, o Município de Vagos intentou junto do 

Tribunal de Comarca do Baixo Vouga, Juízo de Execução de Águeda uma acção executiva para entrega de coisa 

imóvel arrendada, porquanto já se verificou a caducidade do arrendamento. Contudo e tendo em conta o período 

de férias judiciais iniciado a 15 de Julho, o processo em causa suspende-se até Setembro. ---------------------------- 

-------- De igual forma, o Município, enquanto outorgante no contrato de arrendamento que pretende ver 

terminado, acompanhou os proprietários no imóvel na queixa crime efectuada em resultado da violação de 

domicilio e de usurpação de coisa imóvel. ------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- No entanto, e considerando que o requerido não desocupou o imóvel e que os proprietários se encontram 

privados do bem arrendado por factos que não lhe podem ser imputados, e de forma a impossibilitar que seja 

assacada ao Município enquanto arrendatário qualquer incumprimento do contrato deverá manter-se o 

pagamento das rendas acordadas enquanto não terminar o processo judicial em causa.--------------------------------- 

-------- Sendo certo que desde 30 de Junho de 2011 e por força da caducidade do contrato o Município deixou de 

pagar a respectiva renda relativa ao mês de Julho, em consequências das diligências realizadas pelo Município 

com vista à desocupação do imóvel, sendo certo que, pelos motivos supra mencionados a mesma também deverá 

ser paga. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Em face do exposto, CUMPRE PROPOR: -------------------------------------------------------------------------- 

-------- Que o Município de Vagos proceda ao pagamento da quantias havidas a titulo de renda, como forma de 

compensação ao proprietário enquanto não houver uma decisão em sede judicial quanto à desocupação do 

imóvel arrendado, sem prejuízo de os custos serem posteriormente afectos ao requerido Raul Lopes, desde Julho 

de 2011.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, proceder ao pagamento da quantias havidas a título de 

renda, como forma de compensação ao proprietário enquanto não houver uma decisão em sede judicial quanto à 

desocupação do imóvel arrendado, sem prejuízo de os custos serem posteriormente imputados ao requerido Raul 

Lopes, desde Julho de 2011. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9 - GRECAS - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA, RECREATIVA E CULTURAL DE SANTO ANTÓNIO 

DE VAGOS – IX MILHA URBANA PRAIA DA VAGUEIRA/CIRA - PEDIDO DE SUBSÍDIO - Presente 

o ofício da Associação Desportiva, Recreativa e Cultural de Santo António de Vagos, datado de 30/06/2011, a 

solicitar a atribuição de um subsídio no montante de 2.000,00 € (dois mil euros), destinado à realização do 



 

evento IX Milha Urbana Praia da Vagueira/Cira, a realizar no dia 07/08/2011, na marginal da Praia da Vagueira, 

com inicio às 17:30 horas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio no montante de 2.000,00 € (dois 

mil euros), ao GRECAS – Associação Desportiva, Recreativa e Cultural de Santo António de Vagos, para a 

realização da IX Milha Urbana Praia da Vagueira/Cira, no dia 07/08/2011. --------------------------------------------- 

10 - SIADAP 1 – RELATÓRIOS DAS DIVISÕES 2010 – RATIFICAÇÃO – A Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade, ratificar as notações atribuídas às Divisões da Câmara Municipal, pelos Superiores 

Hierárquicos, cujas cópias são dadas aqui como inteiramente reproduzidas e ficarão arquivadas em anexo à 

presente acta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11 - PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO ENSINO DE INGLÊS E OUTRAS ACTIVIDADES DE 

ENRIQUECIMENTO CURRICULAR NO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO PARA O CONCELHO DE 

VAGOS – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO - Presente o protocolo de colaboração a outorgar entre o 

Município de Vagos e o Agrupamento de Escolas de Vagos, cuja cópia é dada aqui como inteiramente 

reproduzida e ficará arquivada em anexo à presente acta. ------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Protocolo de Colaboração, e autorizar o 

Senhor Presidente da Câmara Municipal Dr. Rui Miguel Rocha da Cruz, a outorgar o mesmo em representação 

do Município. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12 - PROCESSO RIAVAGOS – EXPOSIÇÃO DGAL – Presente a proposta do Senhor Vereador Dr. Silvério 

Rodrigues Regalado, e os respectivos anexos, cujas cópias são dadas aqui como inteiramente reproduzidas e 

ficarão arquivadas em anexo à presente deliberação. ------------------------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada pelo Senhor Vereador 

Dr. Silvério Rodrigues Regalado. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

13 - CALENDARIZAÇÃO DA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL PARA 2012 – Presente 

a proposta apresentada pelo Senhor Vereador Dr. Silvério Rodrigues Regalado, que a seguir se transcreve: ------- 

-------- “Tendo em conta a situação económica e financeira que o nosso país atravessa e à qual o nosso Município 

não se encontra alheia; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Tendo em conta as opções estratégicas que a CM necessita de tomar; ------------------------------------------- 

-------- Tendo em conta que o Planeamento atempado é fundamental para que se consigam melhores resultados 

financeiros; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Venho desta forma propor à CM que aprove a seguinte calendarização para a preparação do Plano e 

Orçamento 2012: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

•••• Dia 2 de Agosto – Aprovação do Calendário em reunião de Câmara Municipal; ----------------------------- 

•••• Dia 30 de Setembro – Data limite para entrega de contributos do Sr. Presidente da CM, dos Srs. 



 
 
 
 
 
 

 

Vereadores, Srs. Presidentes de JF, Srs. Dirigentes do Município e dos grupos municipais, para o 

Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos; ------------------------------------------------------------------ 

•••• Dia 15 de Outubro – data limite para entrega de contributos dos membros do Executivo para o Plano de 

Actividades Municipais; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Dia 30 de Outubro – Data limite para a entrega, pelos RH, do Mapa de Pessoal; ----------------------------- 

•••• Até ao dia 20 de Novembro – Reuniões de trabalho para ultimar pormenores finais; ------------------------ 

•••• Dia 6 de Dezembro – Discussão, em sede de CM, da proposta final; ------------------------------------------- 

•••• Até dia 30 de Dezembro – Discussão do documento, em sede de AM.” --------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada pelo Senhor Vereador 

Dr. Silvério Rodrigues Regalado, e dar a conhecer ao Senhor Presidente da Câmara Municipal, dos Senhores 

Vereadores, Senhores Presidentes de Junta de Freguesia, Senhores Dirigentes do Município e dos grupos 

municipais. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- E, quando eram cerca das 16:00 horas, entrou na Sala de Reuniões o Senhor Vereador Dr. Paulo César de 

Oliveira Ramos, assumindo as suas funções. As deliberações que se seguem passaram então a contar com a 

participação e votação desse vereador. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

14 - 7ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA PARA O ANO DE 2011 – RATIFICAÇÃO - 

Nos termos do disposto na alínea d) do nº 2 do artº 64º do decreto-lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada e 

republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar a 

7ª alteração ao orçamento da despesa que apresenta tanto nos reforços como nas anulações, o montante de 

70.000,00 € (setenta mil euros), documento constituído por 1 folha, assinado e rubricado pela Câmara Municipal, 

o qual se dá aqui como inteiramente reproduzido para todos os efeitos legais e que de acordo com o nº 1 do art.º 

5º do Decreto-Lei nº 45362, de 21 de Novembro de 1963, na redacção do Decreto-Lei nº 334/82, de 19 de 

Agosto, vai ficar arquivado na pasta anexa ao presente Livro de Actas. ---------------------------------------------- 

15 - 4ª ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS PARA 2011 – 

RATIFICAÇÃO - Nos termos do disposto na alínea d) do nº 2 do artº 64º do decreto-lei nº 169/99, de 18 de 

Setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, ratificar a 4ª alteração do plano plurianual de investimentos que apresenta nos reforços e nas 

anulações, o montante de 25.000,00 € (vinte e cinco mil euros), documento constituído por 1 folha, assinado e 

rubricado pela Câmara Municipal, o qual se dá aqui como inteiramente reproduzido para todos os efeitos legais e 

que de acordo com o nº 1 do art.º 5º do Decreto-Lei nº 45362, de 21 de Novembro de 1963, na redacção do 

Decreto-Lei nº 334/82, de 19 de Agosto, vai ficar arquivado na pasta anexa ao presente Livro de Actas. ----------- 

16 - PAGAMENTOS - A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar os pagamentos constantes da 



 

relação que fica arquivada em anexo à minuta da presente reunião. ------------------------------------------------------- 

17 - DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - A Câmara Municipal tomou conhecimento dos despachos 

efectuados no âmbito da Divisão de Gestão Urbanística e Expediente Geral e Arquivo, no período de 14/07/2011 

a 27/07/2011, cuja relação discriminada dos mesmos é dada aqui como inteiramente reproduzida e fica junto à 

minuta da acta da presente reunião. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

B - OBRAS MUNICIPAIS 

1 - PAÇOS DO CONCELHO DE VAGOS (ANTIGO EXTERNATO DE SÃO JOÃO) – PROC.º N.º 6.2.2-

04/2003 – AUTO DE RECEPÇÃO DEFINITIVA - Presente o auto de recepção definitiva da obra mencionada 

em epigrafe. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, homologar o auto de recepção definitiva da empreitada 

de “Paços do Concelho de Vagos (Antigo Externato de São João)”. ------------------------------------------------------ 

2 - CENTRO ESCOLAR DE FONTE DE ANGEÃO – PROC.º N.º DEU-01/2010 – Presente a informação 

técnica datada de 20/07/2011, a informar que a entidade executante vem apresentar o plano de trabalhos 

reajustado e respectivo plano de pagamentos. --------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o plano de trabalhos ajustado, da obra “Centro 

Escolar de Fonte de Angeão”. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 - ARMAZÉNS GERAIS DA CÂMARA MUNICIPAL - PROC.º N.º 6.2.2.1-32/2007 – PROJECTO DE 

EXECUÇÃO - Presente a proposta do Senhor Presidente da Câmara Municipal, datada de 28/07/2011, que a 

seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- “Tendo em consideração a argumentação expendida na reunião de Câmara Municipal de 19 de Julho de 

2011, relativamente à Constituição do Direito de Superfície para a ampliação do Edifício da Câmara Municipal, 

para a qual agora se remete, proponho que a Câmara Municipal suspenda o processo de Licenciamento dos 

Armazéns Municipais, bem como o procedimento relativo à sua construção. ------------------------------------------- 

-------- Mais proponho que se delibere ordenar aos serviços operativos que procedam à limpeza e desmatação do 

terreno e regularização de quotas, para posterior vedação da propriedade municipal”.---------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do Senhor Presidente da Câmara 

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

E – EXTRAS – Apreciados os assuntos incluídos na Ordem do Dia da presente reunião, o Senhor Presidente da 

Câmara Municipal, informou a Câmara Municipal que era importante e urgente a apreciação e decisão sobre os 

assuntos a seguir mencionados, pelo que a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, que os mesmos 

fossem colocados à discussão. Tais assuntos passaram a ser de imediato objecto de deliberação nos termos do 

artº 83º, da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ----- 

1 - ABERTURA DE PROCEDIMENTO PARA ACONTRATAÇÃO EXCEPCIONAL DE TÉCNICOS 



 
 
 
 
 
 

 

QUE ASSEGURAM O DESENVOLVIMENTO DAS ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO 

CURRICULAR ATRAVÉS DE RELAÇÃO JURÍDICA DE EMPREGO PÚBLICO, POR TEMPO 

DETERMINADO (TERMO RESOLUTIVO CERTO), A TEMPO PARCIAL – Presente a informação da 

Senhora Vereadora Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha, datada de 02/08/2011, cuja cópia é dada aqui como 

inteiramente reproduzida e ficará arquivada em anexo à presente acta. --------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada pela Senhora 

Vereadora Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha. ----------------------------------------------------------------------------- 

2 - PARECER PRÉVIO FAVORÁVEL PARA A ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL NA 

ÁREA DE ENGENHARIA DE RECURSOS FLORESTAIS – RATIFICAÇÃO - Presente a informação do 

Senhor Presidente da Câmara Municipal, datada de 26/07/2011, cuja cópia é dada aqui como inteiramente 

reproduzida e ficará arquivada em anexo à presente acta. ------------------------------------------------------------------- 

-------- Presente ainda, a proposta do Senhor Presidente da Câmara Municipal, datada de 28/07/2011, cuja cópia 

é dada aqui como inteiramente reproduzida e ficará arquivada em anexo à presente acta. ----------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câmara 

Municipal, datado de 26/07/2011. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal, considerando que estão reunidas as condições inerentes à fundamentação do 

relevante interesse público no recrutamento, e que a ocupação dos postos de trabalho em causa nos termos 

previstos nos n.ºs 1 a 5, do artigo 6º, da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, ou por recurso a pessoal colocado 

em situação de mobilidade especial ou a outros instrumentos de mobilidade (n.º 2, artigo 10º, da Lei n.º 12-

A/2010, de 30 de Junho) só poderá ser verificada após a abertura do referido procedimento concursal, deliberou 

ainda, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada. ------------------------------------------------------------------- 

--------- E nada mais havendo a tratar a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a presente acta em 

minuta, nos termos e para os efeitos consignados no nº 3, do artº 92º, da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada 

e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a qual vai ser assinada pelos membros da Câmara aqui 

presentes e por mim _______________________________________ Técnica Superior, tendo terminado a reunião 

às dezasseis horas e dez minutos. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 


