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ACTA NÚMERO QUATRO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE SANTIAGO DO CACÉM DO DIA VINTE E OITO DE JANEIRO DE DOIS MIL 
E DEZ -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Aos vinte e oito dias do mês de Janeiro de dois mil e dez, nesta cidade de Santiago do 
Cacém e Sala de Sessões da Sede do Município, compareceram o Senhor Vitor Manuel 
Chaves de Caro Proença, Presidente da Câmara Municipal, Maria Margarida da Costa Rosa 
Cardoso dos Santos, Vice-Presidente, Arnaldo Pereira Gonçalves Frade, José António 
Alves Rosado, Óscar Domingues Ramos, Álvaro dos Santos Beijinha e Carlos Manuel 
Lourenço Pereira Dias Vereadores, a fim de se efectuar a reunião ordinária da Câmara 
Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Como se achavam em número legal para se constituírem em Reunião de Câmara, foi a 
mesma declarada aberta, pelo Senhor Presidente, às nove horas e trinta minutos. -------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Seguidamente, foi colocada a discussão e aprovação a acta número três da reunião anterior, 
a qual foi aprovada, por maioria, com uma abstenção, do Senhor Presidente, por não ter 
estado presente.-------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma:----------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA-------------------------------------  
CIDADE DE SANTIAGO DO CACÉM – PRÉDIO SITO NA RUA CIDADE DE 
BEJA – ESCOAMENTO DE ÁGUAS -------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente concedeu a palavra ao Senhor Francisco Neves, responsável da 
empresa gestora do Condomínio daquele prédio, o qual em nome dos moradores do mesmo, 
alguns também presentes da Sala de Sessões, veio colocar um problema que se prende com 
um erro de projecto daquele edifício, dado que as caixas existentes não têm capacidade para 
escoarem o caudal de água que vem das Cumeadas, danificando os passeios junto ao 
mesmo e inundando a cave. Acrescentou que esta situação se arrasta há muito tempo, 
apesar das reclamações que têm feito, e que a solução do problema passa, em parte, pelo 
aprofundamento da vala onde está colocado o tubo de escoamento das águas. -----------------  
O Senhor Vereador José Rosado informou que teve conhecimento daquela situação, no ano 
transacto, a qual tem vindo a abordar com os Serviços na procura de uma solução que 
poderá anunciar a curto prazo, estando já prevista uma reunião com os interessados para o 
dia dezassete de Fevereiro. Acrescentou que a resolução do problema passará, 
efectivamente, por aumentar a capacidade da vala junto aquele prédio. -------------------------  
O Senhor Presidente recomendou que prossigam as diligências no sentido de uma rápida  
resolução do problema.----------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ZAM DE VILA NOVA DE SANTO ANDRÉ – LOTE 141------------------------------------  
O Senhor Presidente concedeu a palavra ao Senhor João Figueira, proprietário daquele lote, 
composto de três fracções onde funcionam estabelecimentos comerciais, o qual veio expor 
duas situações, sendo que a primeira diz respeito a problemas com o entupimento do 
algeroz, o qual é constantemente invadido pelas folhas das árvores de grande porte 
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(gravílias) existentes nos passeios, originando situações de prejuízo para os residentes, 
como, recentemente, aconteceu num dos estabelecimentos onde foi danificada mercadoria 
pela acção da água que inundou o espaço, situação que ilustrou através de fotografias. 
Solicitou que fossem substituídas aquelas árvores por outras de porte inferior e de outra 
espécie que cause menos danos e que se harmonize com outras existentes nas imediações. -  
Expôs em seguida a segunda questão, começando por referir que se trata de um problema 
que já colocou várias vezes nos Serviços Municipais, verbalmente e por escrito, e foram 
subscritos dois abaixo-assinados pelas pessoas que são afectadas pelo mesmo, o qual se 
prende com o estado deplorável do acesso ao ATL – Golfinho, situação que também 
ilustrou com fotografias, acrescentando que, passados dezasseis anos sobre a cedência 
daqueles lotes e dado que já foram concluídas todas as obras nos mesmos, era tempo de 
intervir naquele arruamento.----------------------------------------------------------------------------  
Mais referiu que o muro de suporte que foi construído junto àquele arruamento veio agravar 
a situação, porque no mesmo não foram colocados tubos de drenagem, situação que é 
urgente corrigir. ------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente referiu que a Câmara Municipal tem tentando encontrar formas para 
intervir naquele arruamento, tendo ponderado, nomeadamente, a possibilidade de parcerias 
privadas com contrapartidas em investimentos, dadas as dificuldades em recursos 
financeiros existentes, mas, até agora, não foi possível concretizar aquela acção, nem 
poderá indicar uma data para a mesma, dado não existir dotação para a execução daquele 
arruamento. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Acrescentou que irá dar instruções aos Serviços Municipais no sentido da resolução do 
problema de drenagem no muro de suporte e para a colocação de material no arruamento, 
de forma a minimizar o problema.---------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ÉVORA – REUNIÃO DO PROT ALENTEJO -------------------------------------------------  
O Senhor Presidente deu conhecimento de que participaria, na tarde, de vinte e oito do mês 
em curso, numa reunião promovida pela CCDRA – Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional do Alentejo, com a presença da Senhora Secretária de Estado de 
Ordenamento do Território, Autarquias e outras entidades da Região, a qual tem como 
objectivo a adaptação dos PDMs ao PROT Alentejo, sendo assim retomado o processo 
daquele Programa, há já algum tempo parado, para posterior apresentação do mesmo a 
Conselho de Ministros. ----------------------------------------------------------------------------------  
Mais referiu que a Câmara Municipal deu bastantes contributos para aquele documento, 
tendo alguns sido contemplados, e foi uma das entidades que deu parecer negativo à versão 
do PROT aprovada em sede da Comissão de Coordenação, por a mesma conter um 
conjunto de questões com as quais não existe concordância, nomeadamente o facto daquele 
instrumento de planeamento entrar no domínio das competências municipais relativamente 
a parâmetros, índices e edificações em solo rural.---------------------------------------------------  
Acrescentou que a Equipa Técnica de revisão do PDM de Santiago do Cacém também tem 
uma opinião muito crítica sobre aquela versão do PROT Alentejo. ------------------------------  
Mais informou que os Municípios vão ter um prazo muito curto para adaptarem os seus 
PDMs à regras do PROT, somente noventa dias, e que não são tidos em conta os processos 
de revisão dos PDMs em curso, no sentido de se aguardar pela sua conclusão, 
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acrescentando que os Municípios que não fizerem as adaptações previstas, ficarão com os 
PDMs suspensos.-----------------------------------------------------------------------------------------  
Informou ainda que a Associação de Resorts do Alentejo Litoral considera que, se forem 
aprovadas algumas das normas constantes naquele documento as mesmas colocarão em 
causa algumas áreas de desenvolvimento turístico, já contempladas no PROTALI.-----------  
Concluiu, referindo que estas e outras questões serão levantadas naquela reunião, tendo em 
conta as suas implicações negativas para o desenvolvimento do território. ---------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
DIRECÇÃO REGIONAL DE CULTURA DO ALENTEJO – REUNIÃO----------------  
O Senhor Presidente deu conhecimento de que reuniu, acompanhado da Senhora Vereadora 
Margarida Santos, com a nova Directora Regional, tendo considerado a mesma muito 
positiva, e na qual foram deixadas para trás questões do passado para se projectar uma 
cooperação positiva para o futuro. A Câmara Municipal apresentou disponibilidade, 
colocando questões que se prendem com a reabilitação, manutenção e dinamização do Sítio 
Arqueológico de Miróbriga, nomeadamente no apoio para o alargamento do horário de 
visitas, no transporte de crianças das escolas para visitas de estudo, na recuperação da 
Capela de S. Braz e na limpeza dos espaços, tendo também transmitido que para a 
dinamização daquele Sítio, deverá ser chamada a Associação dos Amigos de Miróbriga. ---  
Mais referiu que se trata dum património arqueológico da maior importância no País, mas 
que tem vindo a ser abandonado ao longo dos anos, pelas entidades responsáveis, e que 
aquele Sítio merece uma maior atenção, devendo ser elaborado um plano de investimentos 
para a sua recuperação e desenvolvido um programa de iniciativas em conjunto com as 
parcerias envolvidas.-------------------------------------------------------------------------------------  
Referiu ainda ter encontrado muita receptividade às questões colocadas, por parte da nova 
responsável, pelo que, as expectativas são positivas. -----------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AMBAAL – PRIMEIRA ASSEMBLEIA ---------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente deu conhecimento de que teve lugar a primeira Assembleia 
Intermunicipal daquela Associação de Municípios do Baixo Alentejo e Alentejo Litoral, à 
qual presidiu.----------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------------ORDEM DO DIA -----------------------------------------------  
Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia vinte e sete de 
Janeiro do ano em curso, eram as seguintes: ---------------------------------------------------------  
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 774.666,63€ (Setecentos e setenta e quatro mil seiscentos 
e sessenta e seis euros e sessenta e três cêntimos). --------------------------------------------------  
OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 450.006,76 € (Quatrocentos e cinquenta mil e seis 
euros e setenta e seis cêntimos). -----------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES:----------------------------------------  
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES -------  
ASSUNTO: Duodécimos da participação dos Municípios nas receitas do IRS.-----------  
LOCALIZAÇÃO: --------------------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo do GAP. ------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente --------------------------------------------------------------  
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TOMAR CONHECIMENTO do ofício enviado pela Associação Nacional de Municípios 
Portugueses relativamente ao assunto em epígrafe. -------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 
DE ALVALADE SADO. ------------------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Transferência de verba relativa ao pagamento de seguros de viaturas-----  
LOCALIZAÇÃO: Alvalade --------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número catorze de dois mil e oito, do Serviço Municipal de 
Protecção Civil.-------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente--------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor de 1950,24 € (mil novecentos 
e cinquenta euros vinte e quatro cêntimos), referente ao custo de seguros de viaturas, da 
Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Alvalade Sado. -------------------------  
FUNDAMENTOS:UM. Por ser prática da Câmara Municipal apoiar as Associações de 
Bombeiros, nomeadamente, através de apoios financeiros para pagamento de seguros. ------  
DOIS. Ao abrigo da alínea a), do n.º 4 do art.º 64º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro 
com as alterações introduzidas pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ----------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Transportes Escolares 2009/2010 – Anulação do Circuito Especial Nº 14 
da Freguesia de Ermidas Sado-----------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém--------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: SR.23.6. da Divisão de Educação, Acção Social e Saúde/SASETEGE e 
Informação Nº 016/DEASS/SASETEGE/2010 de 15/01/2010.-----------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos --------------------------------------  
PROPOSTA: – Anular o Circuito Especial Nº 14 (2 alunas) com o percurso Herdade da 
Atalaia – Ermidas Sado e volta, numa distância total de 21,2 km/dia (5,3 km x 4 viagens), 
pelo preço ao km de 0,75 €, a partir do dia 07 de Janeiro de 2010.-------------------------------  
FUNDAMENTOS: Um - alínea a) do número 3 do artigo 19º da Lei Nº 159/99, de 14 de 
Setembro.--------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dois – Decreto-Lei Nº 299/84, de 5 de Setembro. --------------------------------------------------  
Três – Ofício nº 018, datado de 11/01/2010, do Agrupamento de Escolas de Alvalade.------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Atribuição de preço de venda ao livro Breviário das Almas de Joaquim 
Mestre, vencedor da VII edição do Prémio Nacional de Conto Manuel da Fonseca -----  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém--------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 33.2.2./P.12/BMSC/2008, da Divisão Sócio-Cultural.---------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos --------------------------------------  
PROPOSTA: Fixar o preço de venda ao público em 11,00 € (10,48€ + IVA 5%). -----------  



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

    Acta de 2010-01-28                                                                                            5 de 7 

FUNDAMENTOS: 1. Pretende-se divulgar o Prémio Nacional de Conto Manuel da 
Fonseca e promover o livro e a leitura através da colocação da publicação à venda ao 
público. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
2. Ao abrigo da alínea j) do nº 1 do artigo nº 64, da Lei 169/99, de 18 de Setembro, na 
redacção da Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. -----------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
OBSERVAÇÕES: O Senhor Vereador Óscar Ramos sugeriu que no futuro fosse 
equacionada a possibilidade de produção de um CD sobre Santiago do Cacém, para associar 
àquele Prémio. --------------------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Assuntos resolvidos no uso de competência delegada---------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número 3/DGU/SAU, de dois mil e dez, da Secção de 
Administração Urbanística.-----------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha. ------------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO da Informação nos termos do nº 3 do artº 65º da Lei nº 
169/99, de 18 de Setembro com as alterações da Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, documento 
que é dado como reproduzido na presente acta com o número vinte e um, ficando arquivado 
na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor 
Secretário da reunião.------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: TIJOLADRILHO SOCIEDADE DE EMPREITEIROS LDª---------------  
ASSUNTO: Redução da Garantia Bancária Nº 0000018178 do Banco Popular. ---------  
LOCALIZAÇÃO: Courela da Guarita do Cabeço – Aldeia de Santo André – Santo André. 
REFERÊNCIA: Processo de loteamento nº 23/2003 da Divisão de Gestão Urbanística.----  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha. ------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a redução da Garantia Bancária nº 0000018178 do Banco Popular, 
referente à execução das infra-estruturas urbanísticas no Loteamento da Courela da Guarita 
do Cabeço – Aldeia de Santo André – Santo André, ficando cativos 92.049,71 € (noventa e 
dois mil, quarenta e nove euros e setenta e um cêntimos).-----------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Uma equipa técnica da Câmara Municipal, percorreu a área de 
intervenção do loteamento, tendo chegado ás seguintes conclusões:-----------------------------  
- Ao nível dos arruamentos estes encontram-se em execução, encontrando-se as regras de 
impregnação/colagem, as camadas de mistura betuminosas a quente, e fornecimento e 
colocação de passeios, pelo que julga reduzir cerca de 30% do valor correspondente às 
respectivas obras.-----------------------------------------------------------------------------------------  
- Ao nível do abastecimento de águas estas obras encontram-se concluídas, podendo-se 
libertar cerca de 90% do valor desta obra.------------------------------------------------------------  
- Ao nível da rede de esgotos domésticos e pluviais estas obras encontram-se concluídas, 
podendo-se libertar cerca de 90% do valor desta obra. ---------------------------------------------  
Tendo em conta as obras já efectuadas, propõe-se a redução do valor da garantia bancária 
nas percentagens a seguir referidas, a saber: ---------------------------------------------------------  
-Arruamentos (56.247,15 € - 30%).....................................................................39.373,01€; 
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-Abastecimento de águas (23.235,64 € - 90%).....................................................2.323,57 €; 
-Rede de esgotos domésticos e pluviais (27.881,95 € - 90%)...............................2.788,20 €; 
-Infra-estruturas telefónicas (15.358,30 € - 0%).................................................15.358,30 €; 
-Infra-estruturas eléctricas (22.846,63 € - 0%)...................................................22.846,63 €; 
-Rede de abastecimento gás e posto de armazenagem (9.360,00 € - 0%)..............9.360,00 €;  
Total apurado....................................................................................................92.049,71 €. 
O valor da garantia bancária deve ser reduzido de acordo com o andamento dos trabalhos e 
a requerimento do interessado, nos termos da alínea b) do n.º 4 do artigo 54º do Decreto Lei 
n.º 555/99 de 16 de Dezembro com as alterações introduzidas pela Lei n.º 60/2007 de 4 de 
Setembro.--------------------------------------------------------------------------------------------------  
Assim, e em conformidade com o n.º 5 do art.º 54 do diploma acima referido, considera-se 
estarem reunidas as condições para a redução da garantia bancária em causa, ficando cativo, 
relativamente à mesma o valor de 92.049,71 € (Noventa e dois mil quarenta e nove euros e 
setenta e um cêntimos). ---------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: ROSAIMO SOCIEDADE IMOBILIÁRIA LDª -------------------------------  
ASSUNTO: Redução da Garantia Bancária Nº GAR/08301018 do Banco BPI S.A -----  
LOCALIZAÇÃO: Bairro Paraíso – Santiago do Cacém.-----------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo de loteamento nº 08/2003 da Divisão de Gestão Urbanística-----  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha. ------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a redução da Garantia Bancária nº 08301010 do Banco BPI S.A, 
referente à execução das infra-estruturas urbanísticas no Loteamento do Bairro do Paraíso – 
Santiago do Cacém, ficando cativos 15.259,56 € (quinze mil, duzentos e cinquenta e nove 
euros e cinquenta e seis cêntimos). --------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Aos dezasseis dias do mês de Dezembro de dois mil e nove, uma 
equipa técnica desta Câmara Municipal, compareceu no loteamento titulado pelo alvará nº 
1/2008, sito no Bairro Paraíso em Santiago do Cacém, e tendo percorrido e examinado toda 
a área dos trabalhos que constituem as mencionadas obras de construção da urbanização, 
em presença dos correspondentes projectos aprovados pela Câmara Municipal e demais 
peças e documentos técnicos, consideram que não estão reunidas as condições para a 
recepção provisória das obras de urbanização, mas sim a redução da garantia bancária 
existente. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Tendo em conta as obras já efectuadas, propõe-se a redução do valor da garantia bancária 
nas percentagens a seguir referidas, a saber: ---------------------------------------------------------  
-Arruamentos (14.165,61 € - 90%)....................................................................1.416,56 €; 
-Arranjos exteriores (6.261,99 € - 90%)...............................................................626,19 €; 
-Abastecimento de águas (1.700,58 € - 90%).......................................................170,05 €; 
-Rede de esgotos domésticos (4.971,40 € - 90%).................................................497,14 €; 
-Rede de esgotos pluviais (1.322,83 € - 90%)......................................................132,28 €; 
-Infra-estruturas telefónicas (3.307,33 € - 0%)...................................................3.307,33 €; 
-Infra-estruturas eléctricas (4.887,87 € - 0%).....................................................4.887,87 €; 
-Rede de abastecimento gás e posto de armazenagem (4.222,14 € - 0%)...........4.222,14 €; 
 Total apurado..................................................................................................15.259,56 €. 
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De acordo com o n.º 5 do artigo 54º do Decreto Lei nº 555/99, de 16 de Dezembro com as 
alterações introduzidas pela Lei 60/2007 de 04 de Setembro, não estão reunidas as 
condições para a recepção provisória das obras de urbanização em causa, mas sim a redução 
da garantia bancária nº GAR/08301018 do Banco BPI (53.500,00€).----------------------------  
Tendo em conta os valores atrás apurados, o valor agora a reter será de 15.259,56 € (Quinze 
mil duzentos e cinquenta e nove euros e cinquenta e seis cêntimos). ----------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
IMPRENSA - Tomado conhecimento.----------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar em minuta cada uma das deliberações constantes 
desta acta nos termos e para os efeitos do artigo noventa e dois, números um a quatro da Lei 
cento e sessenta e nove de dezoito de Setembro de mil novecentos e noventa e nove, na 
redacção da Lei número cinco – A de dois mil e dois, de onze de Janeiro.----------------------  
E não havendo mais assuntos a tratar, foi, pelo Senhor Presidente, declarada encerrada a 
reunião pelas dez horas e quarenta e cinco minutos.------------------------------------------------  
Desta Reunião se lavrou a presente acta que vai ser assinada pelo Senhor Presidente e por 
mim, José Pereira dos Reis Vilhena Gonçalves, Chefe de Divisão de Administração Geral e 
Financeira, exercendo as funções de Secretário.-----------------------------------------------------  
 
 
 

O Presidente da Câmara  
 

________________________________________________ 
 

O Secretário da Reunião 
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