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ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR 
 

 

 

Ata da segunda sessão extraordinária de 2020 
 

 

LOCAL: Espaço +, Rua da Escola - Aljezur 

DATA: 20 de novembro de 2020 

INÍCIO: 20:35 horas 

ENCERRAMENTO: 21:20 horas 

 

CONSTITUIÇÃO DA MESA: 

Manuel Alberto Santinhos Cristo, Presidente  

José Carlos Pacheco da Silva, Primeiro-Secretário  

Mara Alexandra Lourenço Duarte, Segundo-Secretário 

 

MEMBROS PRESENTES: 

José Maria da Luz, José Fernando Landeiro de Oliveira, Emília Campos Chaparro 

Rosendo, Vítor Manuel da Encarnação Vicente, Johannes Alexander Schydlo, 

José António Duarte, José Almeida da Silva, Mónica Vanessa Mendonça Poitevin, 

Francisco Pacheco de Oliveira, José de Oliveira Cavaco, Henrique Manuel Ramos 

Henriques, José Francisco da Conceição Estevão, e Eliezer João Candeias 

 

ENTROU NO DECORRER DA SESSÃO O SEGUINTE MEMBRO, no momento 

indicado nesta Ata: 

Emanuel Marreiros Amaro de Jesus 
 

VERIFICOU-SE A AUSÊNCIA DOS SEGUINTES MEMBROS:  

Licínia Mendes Rodrigues e Carlos Manuel Rosa Vieira 

 

 

MEMBROS DA CÂMARA MUNICIPAL PRESENTES: 

José Manuel Lucas Gonçalves – Presidente, Maria de Fátima Gomes Abreu Neto 

da Silva, António José Monteiro Carvalho, Rogério Augusto Serrão de Oliveira 

Furtado e Hélder Manuel da Ponte Cabrita – Vereadores 

 

ABERTURA DA SESSÃO: 

Verificando-se a presença da maioria dos membros da assembleia municipal, o 

Senhor Presidente da Mesa, declarou aberta a sessão pelas 20:35 horas 
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ORDEM DE TRABALHOS 

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

Um – Apreciação e deliberação, sob proposta da Câmara Municipal, de Lei das 

Finanças Locais – Participação variável no IRS. ------------------------------------- 

Dois – Apreciação e deliberação, sob proposta da Câmara Municipal, de Imposto 

Municipal sobre Imóveis – Fixação da Taxa para o ano de dois mil e vinte e um. - 

Três – Apreciação e deliberação, sob proposta da Câmara Municipal, de 

alteração de apoio financeiro à Freguesia de Rogil. --------------------------------- 

Quatro - Apreciação e deliberação, sob proposta da Câmara Municipal, da 

oitava Adenda ao Contrato de Delegação de competências com a Junta de 

Freguesia de Aljezur. ------------------------------------------------------------------- 

Cinco - Apreciação e deliberação, sob proposta da Câmara Municipal, de apoio 

financeiro à Junta de Freguesia de Bordeira para pagamento do restauro de dois 

volumes bibliográficos do Século XVII, da Junta da Paróquia da Bordeira. -------- 

Seis - Apreciação e deliberação, sob proposta da Câmara Municipal, de apoio 

financeiro à Junta de Freguesia de Bordeira para colocação de iluminação de 

Natal na Freguesia. -------------------------------------------------------------------- 

Sete - Apreciação e deliberação, sob proposta da Câmara Municipal, de apoio 

financeiro à Junta de Freguesia de Odeceixe destinado à colocação de iluminação 

de Natal na Freguesia. -----------------------------------------------------------------  

Oito - Apreciação e deliberação, sob proposta da Câmara Municipal, de apoio 

financeiro à Junta de Freguesia de Rogil destinado à colocação de iluminação de 

Natal na Freguesia. -------------------------------------------------------------------- 

Nove - Apreciação e deliberação, sob proposta da Câmara Municipal, de apoio 

financeiro à Junta de Freguesia de Aljezur destinado à substituição do sistema 

de vigilância da sede da Junta de Freguesia. ----------------------------------------- 

Dez - Apreciação e deliberação, sob proposta da Câmara Municipal, de alteração 

ao Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo. --------------------------------- 
 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

NNÚÚMMEERROO  UUMM 
APRECIAÇÃO E DELIBERAÇÃO, SOB PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL, DA 

LEI DAS FINANÇAS LOCAIS – PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS: ---------------  
Presente à reunião a certidão da deliberação da Câmara Municipal tomada em 

reunião de seis de outubro de dois mil e vinte, foi dispensada a sua leitura, uma 

vez que a mesma tinha sido oportunamente remetida a todos os membros da 

Assembleia, a qual fica arquivada em pasta própria. ------------------------------- 

Não se verificando mais nenhuma intervenção, submetido à votação, a 

Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com os votos contra dos membros 

Vítor Vicente Mónica Poitevin e José Cavaco, aprovar a proposta apresentada 

pela Câmara Municipal, sobre a participação variável do IRS, através da qual 

não prescinde, como receita municipal dos dois por cento da participação 

variável do IRS, conforme previsto na Lei das Finanças Locais. --------------------- 
 

NNÚÚMMEERROO  DDOOIISS 
APRECIAÇÃO E DELIBERAÇÃO, SOB PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL, DO 

IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS – FIXAÇÃO DA TAXA PARA O ANO DE 

DOIS MIL E VINTE E UM: ------------------------------------------------------------  

Presente à reunião a certidão da deliberação da Câmara Municipal tomada em 

reunião de seis de outubro de dois mil e vinte, foi dispensada a sua leitura, uma 

vez  que  a  mesma tinha sido  oportunamente remetida  a  todos os membros  da 
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Assembleia, a qual fica arquivada em pasta própria. ------------------------------- 

O Senhor Presidente da Assembleia disse que houve, digamos, uma má 

interpretação do texto e depois de alertado pelo Senhor José Duarte sobre o 

assunto, a Câmara Municipal quando aprova a taxa do IMI é referente a trinta e 

um de dezembro, sendo a sua cobrança em dois mil e vinte um, uma má 

interpretação e o texto veio mal redigido na certidão, o que se pretende e 

conforme e-mail do Senhor Presidente da Câmara é aprovar a taxa referente ao 

ano dois mil e vinte, com cobrança em dois mil e vinte e um. ----------------------- 

Não se verificando mais nenhuma intervenção, submetido à votação, a 

Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com os votos contra dos membros 

Vítor Vicente, Mónica Poitevin e José Cavaco, aprovar a proposta apresentada 

pela Câmara Municipal, que: ----------------------------------------------------------   

. Fixa o valor da taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis em zero vírgula trinta 

e cinco por cento, a taxa a aplicar sobre os prédios urbanos a que se refere a 

alínea c), do artigo cento e doze, do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis, 

taxa esta referente ao ano de dois mil e vinte e a liquidar no ano de dois mil e 

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

. De acordo com o previsto no artigo cento e doze - A do Código do Imposto 

Municipal sobre Imóveis, aditado pelo artigo cento e sessenta e dois, da Lei 

número sete – A barra dois mil e dezasseis, de trinta de março (LOE dois mil e  

dezasseis), aplicar ao prédio ou parte de prédio urbano destinado a habitação 

própria e permanente do sujeito passivo ou do seu agregado familiar, e que seja 

efetivamente afeto a tal fim, atendendo ao número de dependentes que, nos 

termos do Código do IRS, compõem o respetivo agregado familiar no ano a que 

respeita o imposto,  fixar  a redução da taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis 

da seguinte forma: ----------------------------------------------------------------------  

- Dedução de vinte euros, com um dependente a cargo; -----------------------------  

- Dedução de quarenta euros, com dois dependentes a cargo; ---------------------    

- Dedução de setenta euros, com três ou mais dependentes a cargo. ---------------  

DECLARAÇÃO DE VOTO DA COLIGAÇÃO JUNTOS POR ALJEZUR: --------------------------- 

“Voto contra pelas razões que também já venho desde há muito a expor e tanto 

mais este ano, num ano de pandemia com as dificuldades económicas que 

considero que se deveria aplicar a taxa mínima para ir ao encontro das 

dificuldades que as pessoas vivem e creio que o Município se encontra em 

condições financeiras de poder acomodar esta baixa de impostos.” ---------------- 
 

NNÚÚMMEERROO  TTRRÊÊSS 
APRECIAÇÃO E DELIBERAÇÃO, SOB PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL, DE 

ALTERAÇÃO DE APOIO FINANCEIRO À FREGUESIA DE ROGIL: ------------------  

Presente à reunião a certidão da deliberação da Câmara Municipal tomada em 

reunião de vinte nove de outubro de dois mil e vinte, foi dispensada a sua 

leitura, uma vez que a mesma tinha sido oportunamente remetida a todos os 

membros da Assembleia, a qual fica arquivada em pasta própria. ----------------- 

O Senhor Eliezer Candeias disse que este era um apoio que já tinha sido 

deliberado para a construção de um novo edifício para Junta de Freguesia, mas 

que por motivos de atrasos, alguns também talvez pelo COVID ou porque as 

empresas e os técnicos não estão a funcionar a 100%, souberam de um edifício 

que está à venda onde era a ex-igreja em que estiveram em negociações, houve 

uma morosidade grande nas negociações e atrasou muito. Acha que quem está 

na política deve ver mais além, havendo a funcionar formações de apoios aos 

agricultores na Junta de Freguesia, faz falta gabinetes e mais algumas coisas 

para quem estiver  na Junta para prestar um melhor serviço  à  população  e  ter 
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meios físicos para os prestar. --------------------------------------------------------- 

Como isto não foi possível por não haver dinheiro suficiente para fazer o 

cabimente nessa rúbrica, a Junta tomou a decisão de adquirir um trator e 

alfaias porque o existente está sempre na oficina e tem muitas despesas, pelo que 

foi pedido que o dinheiro que estava destinado para a nova sede da Junta de 

Freguesia seja utilizado na compra do trator e alfaias. -----------------------------  

O SENHOR EMANUEL MARREIROS AMARO DE JESUS PASSOU A FAZER PARTE DOS 

TRABALHOS ----------------------------------------------------------------------------- 

Não se verificando mais nenhuma intervenção, submetido à votação, a 

Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta 

apresentada pela Câmara Municipal, de alteração de apoio financeiro à 

Freguesia de Rogil, em substituição do projeto anteriormente aprovado. --------- 
  

NNÚÚMMEERROO  QQUUAATTRROO 
APRECIAÇÃO E DELIBERAÇÃO, SOB PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL, DA 

OITAVA ADENDA AO CONTRATO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS COM A 

JUNTA DE FREGUESIA DE ALJEZUR: -----------------------------------------------  

Presente à reunião a certidão da deliberação da Câmara Municipal tomada em 

reunião de dez de novembro de dois mil e vinte, que acompanhava o respetivo 

documento, foi dispensada a sua leitura, uma vez que a mesma tinha sido 

oportunamente remetida a todos os membros da Assembleia, os quais ficam 

arquivados em pasta própria. --------------------------------------------------------- 

O Senhor Henrique Henriques disse que a verba que tinha sido aprovada 

aquando da delegação de competências era de um valor inferior e houve a 

necessidade de reforçar a mesma para contruir a proteção à ponte que está 

danificada, o orçamento era muito baixo e não foi possível com essa estimativa, 

tendo agora que ser reforçada. ------------------------------------------------------- 

Não se verificando mais nenhuma intervenção, submetido à votação, a 

Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta 

apresentada pela Câmara Municipal, da oitava Adenda ao Contrato 

Interadministrativo de Delegação de competências com a Junta de Freguesia de 

Aljezur. --------------------------------------------------------------------------------- 
  

NNÚÚMMEERROO  CCIINNCCOO 
APRECIAÇÃO E DELIBERAÇÃO, SOB PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL, DE 

APOIO FINANCEIRO À JUNTA DE FREGUESIA DE BORDEIRA PARA 

PAGAMENTO DO RESTAURO DE DOIS VOLUMES BIBLIOGRÁFICOS DO 

SÉCULO XVII, DA JUNTA DA PARÓQUIA DA BORDEIRA: -------------------------  

Presente à reunião a certidão da deliberação da Câmara Municipal tomada em 

reunião de dez de novembro de dois mil e vinte, foi dispensada a sua leitura, 

uma vez que a mesma tinha sido oportunamente remetida a todos os membros 

da Assembleia, a qual fica arquivada em pasta própria. ---------------------------- 

O Senhor José Francisco Estevão disse quando andaram o tratar dos arquivos da 

Junta de Freguesia foi descoberto um livro que não está em muito bom estado de 

conservação, mas que julgam ser um livro extramente importante porque trata 

da história da Freguesia, é um livro do século XVII, aliás são dois volumes que 

têm as atas e todo um conjunto de informação daquela época, tem uma capa 

muito suigeneris. Julgam que é uma peça importante da Freguesia e do Concelho 

e que se deve tratá-la e colocar no arquivo como peça que pode ajudar no futuro 

a algumas interpretações sobre a história da Freguesia. ---------------------------- 

O Senhor Presidente da Assembleia perguntou se estes livros eram património da 

Paróquia da Bordeira. ----------------------------------------------------------------- 
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O Senhor José Francisco Estevão disse que as Juntas da Paróquia com as 

reformas políticas foram transformadas nas atuais Juntas de Freguesia. 

Encontrá-lo e viram que era uma peça importante e pediram a uma empresa de 

restauro para fazer um orçamento. -------------------------------------------------- 

Não se verificando mais nenhuma intervenção, submetido à votação, a 

Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta 

apresentada pela Câmara Municipal, de apoio financeiro à Junta de Freguesia 

de Bordeira para pagamento do restauro de dois volumes bibliográficos do 

Século XVII, da Junta da Paróquia da Bordeira. ------------------------------------- 
  

NNÚÚMMEERROO  SSEEIISS 
APRECIAÇÃO E DELIBERAÇÃO, SOB PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL, DE 

APOIO FINANCEIRO À JUNTA DE FREGUESIA DE BORDEIRA PARA 

COLOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE NATAL NA FREGUESIA: ----------------------  

Presente à reunião a certidão da deliberação da Câmara Municipal tomada em 

reunião de dez de novembro de dois mil e vinte, foi dispensada a sua leitura, 

uma vez que a mesma tinha sido oportunamente remetida a todos os membros 

da Assembleia, a qual fica arquivada em pasta própria. ---------------------------- 

O Senhor José Maria da Luz disse que a sua intervenção não tem a ver 

especificamente em relação ao apoio a esta ou àquela Junta, mas tem que ver 

com o apoio neste caso às iluminações de Natal. -----------------------------------  

Este é momento difícil que todos nós atravessamos, apela-se para que fiquemos 

em casa, há confinamentos, recolheres obrigatórios, certamente vão existir 

apelos para que as famílias não se encontrem, para que os filhos e os netos 

fiquem distantes dos pais e dos avós. De certeza aumentarão as nossas 

preocupações no que diz respeito à sobrevivência, sobretudo dos mais idosos. ----  

Nesta época de Natal que se avizinha, o ser humano não estará certamente 

preocupado com a sua árvore de Natal, nem tão pouco com a prenda que o Pai 

Natal lhe trará pela chaminé. O que todos nós queremos é que a pandemia passe 

e que estejamos vivos depois do Natal. ----------------------------------------------- 

As iluminações de Natal por muito atraentes que sejam não farão esquecer as 

ruas desertas e as pessoas em casa, as iluminações de Natal só iluminarão a 

solidão. Irá abster-se nesta votação. ------------------------------------------------- 

Não se verificando mais nenhuma intervenção, submetido à votação, a 

Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com a abstenção dos membros 

José Maria da Luz e Emanuel Marreiros, aprovar a proposta apresentada pela 

Câmara Municipal, de apoio financeiro à Junta de Freguesia de Bordeira para 

colocação de iluminação de Natal na Freguesia. ------------------------------------- 
  

NNÚÚMMEERROO  SSEETTEE 
APRECIAÇÃO E DELIBERAÇÃO, SOB PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL, DE 

APOIO FINANCEIRO À JUNTA DE FREGUESIA DE ODECEIXE DESTINADO À 

COLOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE NATAL NA FREGUESIA: ----------------------  

Presente à reunião a certidão da deliberação da Câmara Municipal tomada em 

reunião de dez de novembro de dois mil e vinte, foi dispensada a sua leitura, 

uma vez que a mesma tinha sido oportunamente remetida a todos os membros 

da Assembleia, a qual fica arquivada em pasta própria. ---------------------------- 

Não se verificando nenhuma intervenção, submetido à votação, a Assembleia 

Municipal deliberou, por maioria, com a abstenção dos membros José Maria da 

Luz, Johannes Schydlo, Emanuel Marreiros e José Cavaco, aprovar a proposta 

apresentada pela Câmara Municipal, de apoio financeiro à Junta de Freguesia 

de Odeceixe destinado à colocação de iluminação de Natal na Freguesia. --------- 
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NNÚÚMMEERROO  OOIITTOO 
APRECIAÇÃO E DELIBERAÇÃO, SOB PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL, DE 

APOIO FINANCEIRO À JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL DESTINADO À 

COLOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE NATAL NA FREGUESIA: ----------------------  

Presente à reunião a certidão da deliberação da Câmara Municipal tomada em 

reunião de dez de novembro de dois mil e vinte, foi dispensada a sua leitura, 

uma vez que a mesma tinha sido oportunamente remetida a todos os membros 

da Assembleia, a qual fica arquivada em pasta própria. ---------------------------- 

Não se verificando nenhuma intervenção, submetido à votação, a Assembleia 

Municipal deliberou, por maioria, com a abstenção dos membros José Maria da 

Luz, Johannes Schydlo e Emanuel Marreiros, aprovar a proposta apresentada 

pela Câmara Municipal, de apoio financeiro à Junta de Freguesia de Rogil 

destinado à colocação de iluminação de Natal na Freguesia. ----------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara não em jeito de resposta ao que o membro da 

assembleia colocou, disse que todos temos o direito à nossa opinião numa época 

extremamente difícil e sendo tão difícil que é, entenderam a Câmara Municipal e 

as Juntas de Freguesia darem também um pouco de espírito de Natal à época. É 

outra perspetiva sem nunca pensarmos puramente todos que o mais importante 

é a saúde, o mais importante seguramente é a família, mesmo que tivermos que 

estar longe dela, mas também há uma responsabilidade maior de todos nós, que 

é iluminar a esperança nestes momentos. -------------------------------------------- 

Este ano não se fizeram praticamente iniciativas algumas, as coisas não estão 

fáceis, principalmente para aqueles que vivem destes negócios e é também a 

perspetiva que a Câmara Municipal de Aljezur não pode deixar de tentar 

responder a estas questões, é preciso puxar para cima as pessoas, porque este 

será seguramente dos momentos mais complexos até em termos do que é o 

ânimo das famílias e dos nossos cidadãos. ------------------------------------------- 

Compreende o que é dito, o que foi aqui explicado pelo Senhor Membro da 

Assembleia, a qual respeita, mas sabe que é um momento difícil, complexo, se o 

podermos fazer desta maneira, se resultar ou não, irão ver independentemente 

de qual for o estado em que estivermos nessa altura e não será seguramente 

muito melhor do que estamos a viver hoje em dia, mas é preciso dar alguma luz e 

esperança para o futuro. -------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Assembleia disse não ter intervido antes para não 

influenciar a votação, não sendo crente, o Natal para si é ver os seus amigos 

contentes porque são católicos e é nesse sentido que votou a favor, enquanto 

Presidente da Assembleia não está aqui a defender a sua posição, mas os 

interesses e o bem-estar das pessoas do Concelho de Aljezur. Todos sabemos que 

o Concelho tem uma grande percentagem de pessoas católicas e que o Natal é 

muito importante para eles e que neste Natal não conseguem festejar da 

maneira que é normal, mas não lhe dá o direito de limitar as outras pessoas que 

gostam de celebrar o Natal. Infelizmente para eles não vai ser com a habitual 

alegria, mas pensa que é um pouco mais alegre chegar à rua ou pelo postigo 

verem as iluminações e lhes trazer um pouco de tranquilidade. --------------------  
 

NNÚÚMMEERROO  NNOOVVEE 
APRECIAÇÃO E DELIBERAÇÃO, SOB PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL, DE 

APOIO FINANCEIRO À JUNTA DE FREGUESIA DE ALJEZUR DESTINADO À 

SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA DA SEDE DA JUNTA DE 

FREGUESIA: ----------------------------------------------------------------------------  

Presente à reunião a certidão da deliberação da Câmara Municipal tomada em 

reunião de dez de novembro de dois mil e vinte, foi dispensada a sua leitura, 
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uma vez que a mesma tinha sido oportunamente remetida a todos os membros 

da Assembleia, a qual fica arquivada em pasta própria. ---------------------------- 

Não se verificando nenhuma intervenção, submetido à votação, a Assembleia 

Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada pela 

Câmara Municipal, de apoio financeiro à Junta de Freguesia de Aljezur 

destinado à substituição do sistema de vigilância da sede da Junta de Freguesia.  
  

NNÚÚMMEERROO  DDEEZZ 
APRECIAÇÃO E DELIBERAÇÃO, SOB PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL, DE 

ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DE ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO: --  

Presente à reunião a certidão da deliberação da Câmara Municipal tomada em 

reunião de dez de novembro de dois mil e vinte, que acompanhava o respetivo 

documento, foi dispensada a sua leitura, uma vez que a mesma tinha sido 

oportunamente remetida a todos os membros da Assembleia, os quais ficam 

arquivados em pasta própria. --------------------------------------------------------- 

Não se verificando nenhuma intervenção, submetido à votação, a Assembleia 

Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada pela 

Câmara Municipal, de alteração ao Regulamento de Atribuição de Bolsas de 

Estudo. ---------------------------------------------------------------------------------- 
 

APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA: ------------------------------------------------- 

De acordo com o disposto no número três, do artigo cinquenta e sete, da Lei 

número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, e depois de 

lida em voz alta na presença de todos, a Assembleia deliberou por unanimidade, 

aprovar a ata em minuta. -------------------------------------------------------------  
 

FORMA DE VOTAÇÃO NAS DELIBERAÇÕES TOMADAS: -------------------------- 

Em todas as deliberações tomadas no decorrer da presente sessão, foi utilizada a 

forma de votação por braço no ar.---------------------------------------------------- 
 

ENCERRAMENTO: --------------------------------------------------------------------- 

E nada mais havendo a tratar, pelo Senhor Presidente da Assembleia foi 

declarada encerrada a sessão pelas vinte e uma horas vinte minutos do dia vinte 

de novembro de dois mil e vinte, mandando que, de tudo para constar, se 

lavrasse a presente ata. ---------------------------------------------------------------- 

 

E eu, José Carlos Pacheco da Silva, Primeiro-Secretário, para os devidos efeitos a 

redigi e subscrevo. --------------------------------------------------------------------- 

 

 
 

 

O Presidente 

_________________________________________ 

 

O Primeiro-Secretário 

_________________________________________ 

 


