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- ATA N.º 03/2013 - 

 
 ---------- Aos dezoito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e treze, na sala de 

Sessões do Edifício dos Paços do Concelho, reuniu ordinariamente a Assembleia 

Municipal de Aljustrel, tendo estado presentes:  -------------------------------------------------  

 ----------  Presidente da mesa:  ----------------------------------- Francisco Correia Mestre  

 ---------- 1º Secretário:  ---------------------------------------- Maria da Graça Góis Belchior 

 ---------- 2º Secretário: ------------ Maria Antonieta Felício Patinha Assunção Batista 

 ----------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Feita a chamada verificou-se a falta dos seguintes membros:  ---------------------  

 ---------- Pedro Miguel Pacheco da Silva Amieiro, substituído por Luís Manuel Narciso 

Peixeiro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Duarte Proença de Almeida Toscano, substituído por Manuel Francisco 

Custódio Baltazar. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara Municipal fez-se representar pelo seu Presidente, Nelson 

Domingos Brito, e pelos Vereadores, Carlos Miguel Castanho Espada Teles, Maria 

da Conceição Franco Feio Rocha Parreira, Manuel Francisco Colaço Camacho e 

Manuel Nobre Rodrigues Rosa. -----------------------------------------------------------------------  

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- ABERTURA OFICIAL DA SESSÃO -------------------------------------------------------  

 ----------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Após verificação da existência de quórum, foi pelo Sr. Presidente da 

Assembleia Municipal declarada aberta a sessão eram 18,30 horas, com os pontos 

constantes da seguinte ordem de trabalhos: -------------------------------------------------------  

 ---------- A – ANTES DA ORDEM DO DIA. ----------------------------------------------------------  

 ----------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B – ORDEM DO DIA. --------------------------------------------------------------------------  

 ----------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B1 – 1º Período para intervenção do público. -------------------------------------------  

 ---------- B2 – Apreciação e votação das Grandes Opções do Plano, Orçamento e 

Mapa de Pessoal para o ano de 2014. ---------------------------------------------------------------  
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 ---------- B3 – Apreciação e votação da proposta do Regimento da Assembleia 

Municipal para o mandato 2013-2017. ---------------------------------------------------------------  

 ---------- B4 – Fixação da participação variável no IRS para o exercício de 2013. --------  

 ---------- B5 – Autorização para abertura de procedimentos concursais. --------------------  

 ---------- B6 – Autorização prévia genérica no âmbito da Lei dos Compromissos 

(LCPA). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B7 – Apreciação e votação das alterações ao Protocolo de delegação de 

competências celebrado com as Juntas de Freguesia de Messejana e Rio de 

Moinhos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B8 – Apreciação da atividade da Câmara. -----------------------------------------------  

 ---------- B9 – Outros assuntos de interesse. --------------------------------------------------------  

 ---------- B10 – 2º Período para intervenção do público. -----------------------------------------  

 ----------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- VOTAÇÃO DAS ATAS DAS SESSÕES ANTERIORES-----------------------------  

 ---------- A ata da sessão realizada em 12 de outubro de 2013, depois de transcrita foi 

lida em voz alta, tendo sido aprovada por maioria, com a abstenção dos membros 

António José Gonçalves Soares Godinho, Luís Manuel Narciso Peixeiro e Manuel 

Francisco Custódio Baltazar, por não terem estado presentes na sessão, e assinada 

pelo presidente da mesa, 1º e 2º Secretários. -----------------------------------------------------  

 ---------- A ata da sessão extraordinária realizada em 15 de novembro de 2013, 

depois de transcrita foi lida em voz alta, tendo sido aprovada por maioria, com a 

abstenção dos membros Maria Antonieta Felício Patinha Assunção Batista, Pedro 

Miguel Mealha Formoso e Luis Manuel Narciso Peixeiro, por não terem estado 

presentes na sessão, e assinada pelo presidente da mesa, 1º e 2º Secretários. --------  

 ---------- A – ANTES DA ORDEM DO DIA. ----------------------------------------------------------  

 ---------- O Sr. Presidente informou os presentes que os membros Pedro Miguel 

Pacheco da Silva Amieiro através de e-mail datado de 17/12/2013 e Duarte Proença 

de Almeida Toscano, através de e-mail datado de 16/12/2013, solicitaram a sua 

substituição por impossibilidade de estarem presentes na sessão. --------------------------  

 ---------- Neste período o Sr. Presidente apresentou o expediente que constava do 

seguinte: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Cartão de boas festas do Grupo Coral de Ervidel “As Margens do Roxo”, da 

Santa Casa da Misericórdia de Aljustrel, da GRN – Posto territorial de Aljustrel e da 

Junta de Freguesia de Messejana. --------------------------------------------------------------------  

 ---------- Convite da Junta de Freguesia de Messejana para o almoço de natal dos 

Reformados, que irá decorrer no dia 20 de dezembro. ------------------------------------------  

 ---------- Convite do Infantário “A Borboleta” para a festa de natal que se irá realizar 

no dia 20 de dezembro. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Convite da Santa Casa da Misericórdia de Aljustrel para a festa de natal dos 

idosos, que se realizou no dia 15 de dezembro. --------------------------------------------------  

 ---------- Convite do Núcleo de Aljustrel dos Pais em Rede para o jantar de natal que 

se realizou no dia 14 de dezembro. -------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ofício de ef.ª 362-14 da Junta de Freguesia de São João de Negrilhos, 

datado de 18/10/2013, a apresentar cumprimentos e disponibilidade para colaborar 

com esta Assembleia Municipal. -----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ofício de ref.ª89/Geral/2013 da União das Freguesias de Aljustrel e Rio de 

Moinhos, datado de 11/10/2013 a envia convite para a tomada de posse dos órgãos 

daquela freguesia, que teve lugar no dia 16 de outubro. ----------------------------------------  

 ---------- Ofício de ref.ª 32/2013 do Núcleo “Pais-em-Rede” de Aljustrel a apresentar 

saudação ao Sr. Presidente da Assembleia pela sua eleição. --------------------------------  

 ---------- Ofício de ref.ª GADES-Circ.21/2013 da Câmara Municipal de Aljustrel, 

datado de 28/10/2013, a enviar convocatória para uma reunião do Conselho 

Municipal de Educação. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ofício de ref.ª809-SSB/2013 datado de 01/10/2013, da CCDR do Alentejo a 

remeter o parecer final da Comissão de Acompanhamento da Revisão do PDM de 

Aljustrel. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ofício de ref.ª CIR/129/2013, da Associação Nacional de Municípios 

Portugueses, datado de 25/10/2013 a enviar convocatória para o XXI Congresso da 

Associação Nacional de Municípios Portugueses. ------------------------------------------------  

 ---------- Ofício de ref.ª FP-181/2013, datado de 21/10/2013 da FENPROF – 

Federação Nacional dos Professores, a enviar Carta Aberta em Defesa da Escola 

Pública. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Ofício de ref.ª 976, datado de 01/11/2013 da CIMBAL, a solicitar a eleição de 

membros para a Assembleia Intermunicipal da CIMBAL. ---------------------------------------  

 ---------- Ofício de ref.ª 393-G/1-177, datado de 27/11/2013 da Assembleia Distrital de 

Beja a enviar ordem de trabalhos para a reunião que teve lugar no dia 17 de 

dezembro.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ofício de ref.ª FP-181/2013, datado de 21/10/2013 da FENPROF – 

Federação Nacional dos Professores, a enviar Carta Aberta em Defesa da Escola 

Pública. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Antes de se entrar na ordem do dia, o Sr. Presidente agradeceu a 

disponibilidade da Câmara Municipal em ter ultimado toda a documentação para 

esta sessão de forma mais célere, com vista a podermos realizar esta sessão mais 

cedo nesta época festiva. --------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B – ORDEM DO DIA. --------------------------------------------------------------------------  

 ----------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B1 – 1º Período para intervenção do público. ---------------------------------------  

 ---------- Não houve inscrições no 1º período para intervenção do público. ----------------  

 ---------- B2 – Apreciação e votação das Grandes Opções do Plano, Orçamento e 

Mapa de Pessoal para o ano de 2014. -------------------------------------------------------------  

 ---------- Pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal foi introduzido o assunto e 

apresentada a proposta dos documentos acima referidos para apreciação e eventual 

aprovação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ---------- Posto à votação, foi o mesmo aprovado por maioria, com a abstenção da 

bancada da CDU que apresentou declaração de voto para justificar a sua votação, 

que se anexa à presente ata e dela faz parte integrante. ---------------------------------------  

 ----------  A presente deliberação foi aprovada em minuta. --------------------------------------  

 ---------- B3 – Apreciação e votação da proposta do Regimento da Assembleia 

Municipal para o mandato 2013-2017. ------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente para apreciação e votação a proposta do Regimento da 

Assembleia Municipal para o mandato 2013-2017. ----------------------------------------------  

 ---------- Posta à votação foi a mesma aprovada por unanimidade. --------------------------  

 ----------  A presente deliberação foi aprovada em minuta. --------------------------------------  

 ---------- B4 – Fixação da participação variável no IRS para o exercício de 2013. --  
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 ---------- Pelo Sr. Presidente da Câmara foi introduzido o assunto referindo que, de 

acordo com o previsto no n.º 1 do art.º 20.º da Lei n.º 2/2007, de 15 de janeiro, os 

municípios têm direito, em cada ano, a participação variável até 5% no IRS dos 

sujeitos passivos com domicílio fiscal na respetiva circunscrição territorial relativa 

aos rendimentos do ano imediatamente anterior, e que de acordo com o n.º 2 do 

mesmo artigo, essa participação depende da deliberação da Assembleia Municipal 

sobre a percentagem de IRS pretendida pelo município. ---------------------------------------  

 ---------- Posto à votação a Assembleia Municipal deliberou por unanimidade que seja 

fixada para o exercício de 2013 (a cobrar em 2014), a participação de 5 % no 

Imposto de Rendimentos das Pessoas Singulares (IRS). --------------------------------------  

 ----------  A presente deliberação foi aprovada em minuta. --------------------------------------  

 ---------- B4 – Autorização para abertura de procedimentos concursais. --------------  

 ---------- Assistente Operacional – Mecânico ----------------------------------------------------  

 ---------- Pelo Sr. Vereador Carlos Teles foi introduzido o assunto referindo que, tendo 

em conta a necessidade de assegurar a manutenção do parque de viaturas e o 

parque de máquinas, torna-se necessário reforçar os recursos humanos da 

autarquia nesta área; que o recrutamento é imprescindível para a área que o 

Município possa assegurar um serviço público de qualidade; que o procedimento 

prévio de recrutamento de pessoal em situação de mobilidade especial é fixado por 

Portaria, de acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 33.º-A, da Lei n.º 53/2006, de 7 

de dezembro, a qual ainda não foi publicada; que nenhum trabalhador solicitou 

mobilidade para o Município de Aljustrel, nesta área. -------------------------------------------  

 ---------- Assim, em conformidade com o disposto no artigo 36.º do Orçamento do 

Estado para 2013, deverá ser a Assembleia Municipal a autorizar a abertura de 

procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de emprego 

público por tempo indeterminado para ocupar um posto de trabalho do mapa de 

pessoal desta Câmara Municipal na categoria de Assistente Operacional - Mecânico, 

mediante recrutamento excecional, em conformidade com o previsto no n.º 2 do 

artigo 66.º da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro. -------------------------------------------  

 ---------- Posta à votação a Assembleia Municipal deliberou por unanimidade autorizar 

a abertura do procedimento concursal em causa. ------------------------------------------------  

 ----------  A presente deliberação foi aprovada em minuta. --------------------------------------  
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 ---------- Técnico Superior - Engenharia Geográfica -------------------------------------------  

  --------- Pelo Sr. Vereador Carlos Teles foi introduzido o assunto referindo que tendo 

em conta que o Sistema de Informação Geográfica se encontra em fase de 

implementação, e dado a crescente importância da organização e gestão da 

informação geográfica do município, torna-se necessário reforçar os recursos 

humanos da autarquia nesta área. --------------------------------------------------------------------  

 ---------- Referiu ainda que o recrutamento é imprescindível para a área que o 

Município possa assegurar um serviço público de qualidade; que o procedimento 

prévio de recrutamento de pessoal em situação de mobilidade especial é fixado por 

Portaria, de acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 33.º-A, da Lei n.º 53/2006, de 7 

de dezembro, a qual ainda não foi publicada; que nenhum trabalhador solicitou 

mobilidade para o Município de Aljustrel, nesta área. -------------------------------------------  

 ---------- Assim, em conformidade com o disposto no artigo 36.º do Orçamento do 

Estado para 2013, deverá ser a Assembleia Municipal a autorizar a abertura de 

procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de emprego 

público por tempo indeterminado para ocupar um posto de trabalho do mapa de 

pessoal desta Câmara Municipal na categoria de Técnico Superior - Engenharia 

Geográfica, mediante recrutamento excecional, em conformidade com o previsto no 

n.º 2 do artigo 66.º da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro. -------------------------------- 

 ---------- Posta à votação a Assembleia Municipal deliberou por unanimidade autorizar 

a abertura do procedimento concursal em causa. ------------------------------------------------  

 ----------  A presente deliberação foi aprovada em minuta. --------------------------------------  

 ---------- Técnico Superior (Direito) ------------------------------------------------------------------  

 ---------- Pelo Sr. Vereador Carlos Teles foi introduzido o assunto referindo que com 

vista a assegurar, de forma permanente, o funcionamento do Julgado de Paz, torna-

se necessário proceder à contratação de 1 Técnico Superior de Direito, por tempo 

indeterminado. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Assim, tendo em consideração que a Câmara Municipal procedeu à abertura 

de procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de emprego 

público por tempo indeterminado para ocupar um posto de trabalho do mapa de 

pessoal desta Câmara Municipal na categoria de Técnico Superior (Direito), 

mediante recrutamento excecional, em conformidade com o previsto no n.º2 do 
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artigo 66º da Lei n.º66-B/2012, de 31 de dezembro, torna-se necessário que a 

Assembleia Municipal ratifique tal deliberação. ----------------------------------------------------  

 ---------- Posta à votação a Assembleia Municipal deliberou por unanimidade ratificar 

a proposta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------  A presente deliberação foi aprovada em minuta. --------------------------------------  

 ---------- Assistente Técnico – Motorista de Transportes Coletivos de Crianças ---  

 ---------- Pelo Sr. Vereador Carlos Teles foi introduzido o assunto referindo que, com 

vista a assegurar o transporte coletivo das crianças que se encontram a frequentar 

os estabelecimentos de ensino do concelho, torna-se necessário proceder à 

contratação de 1 Assistente Técnico – Motorista de Transportes Coletivos de 

Crianças, por tempo indeterminado. ------------------------------------------------------------------  

 ---------- Assim, tendo em consideração que a Câmara Municipal procedeu à abertura 

de procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de emprego 

público por tempo indeterminado para ocupar um posto de trabalho do mapa de 

pessoal desta Câmara Municipal na categoria de Assistente Técnico – Motorista de 

Transportes Coletivos de Crianças, mediante recrutamento excecional, em 

conformidade com o previsto no n.º2 do artigo 66º da Lei n.º66-B/2012, de 31 de 

dezembro, torna-se necessário que a Assembleia Municipal ratifique tal deliberação. -  

 ---------- Posta à votação a Assembleia Municipal deliberou por unanimidade ratificar 

a proposta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------  A presente deliberação foi aprovada em minuta. --------------------------------------  

 ---------- B6 – Autorização prévia genérica no âmbito da Lei dos Compromissos 

(LCPA). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Pelo Sr. Vereador Carlos Teles foi introduzido o assunto referindo que, por 

um lado, o disposto no art.º 22º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, que 

determina que a abertura de procedimento relativo a despesas que deem lugar a 

encargo orçamental em mais de um ano económico ou em ano que não seja o da 

sua realização, designadamente, com a aquisição de serviços e bens através de 

locação com opção de compra, locação financeira, locação-venda ou compra a 

prestações com encargos, não pode ser efetivada sem prévia autorização da 

Assembleia Municipal, salvo quando: resultem de planos ou programas plurianuais 

legalmente aprovados; ou os seus encargos não excedam o limite de 99.759,58 
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euros, em cada um dos anos económicos seguintes ao da sua contração e o prazo 

de execução de três anos. ------------------------------------------------------------------------------   

 ---------- Por outro lado, a alínea c) do n.º 1 do art.º 6º da Lei n.º 8/12, de 21 de 

fevereiro, que aprova as regras aplicáveis à assunção de compromissos e aos 

pagamentos em atraso, e que dispõe que a assunção de compromissos plurianuais, 

independentemente da sua forma jurídica, incluindo novos projetos de investimento 

ou a sua reprogramação, contratos de locação, acordos de cooperação técnica e 

financeira com os municípios e parcerias público- privadas, está sujeita, no que 

respeita às entidades da administração local, a autorização prévia da Assembleia 

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

 ---------- Considerando ainda, que o art.º 12º do Decreto-Lei n.º 127/12, de 21 de 

junho, veio regulamentar a citada lei dos compromissos, nos termos do art.º 14º, 

estabelecendo que a referida autorização prévia para a assunção de compromissos 

plurianuais poderá ser dada quando da aprovação dos documentos previsionais. ------  

 ---------- Propõe-se, por motivos de simplificação e celeridade processuais, e 

procurando replicar uma solução idêntica à preconizada para as entidades do Setor 

Público Administrativo, que a Assembleia Municipal delibere, relativamente à 

Câmara Municipal: -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 1. Para os efeitos previstos na alínea c) do n.º 1 do art.º 6.º da Lei n.º 8/12, 

de 21 de fevereiro, emitir autorização prévia genérica favorável à assunção de 

compromissos plurianuais pela Câmara Municipal, nos casos seguintes: -----------------  

 ---------- a) Resultem de projetos, ações ou de outra natureza constantes das 

Grandes Opções do Plano; -----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- b) Os seus encargos não excedam o limite de 99.759,58 € em cada um dos 

anos económicos seguintes ao da sua contração e o prazo de execução de três 

anos. ---  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 2. A assunção de compromissos plurianuais a coberto da autorização prévia 

que ora se propõe, só poderá fazer-se quando, para além das condições previstas 

no número anterior, sejam respeitadas as regras e procedimentos previstos na Lei 

n.º 8/12, de 21 de fevereiro, e uma vez cumpridos os demais requisitos legais de 

execução de despesas. ----------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- 3. A Câmara Municipal poderá delegar no Presidente da Câmara Municipal a 

assunção de compromissos plurianuais, relativa a despesas de funcionamento de 

caráter continuado e repetitivo desde que previamente dotada a rubrica da despesa 

prevista no Orçamento, nos termos do n.º 1, até ao montante permitido por lei, no 

âmbito do regime de contratação pública. ----------------------------------------------------------  

 ---------- 4. O regime de autorização ora proposto deverá aplicar-se à Câmara 

Municipal relativamente a todas as assunções de compromissos, desde que 

respeitadas as condições constantes dos n.º 1 e 2, já assumidas, a assumir ou que 

tenham produzido efeitos a partir de 1 de janeiro de 2014. ------------------------------------  

 ---------- 5. Em todas as sessões ordinárias da Assembleia Municipal deverá ser 

presente uma informação da qual constem os compromissos plurianuais assumidos, 

ao abrigo da autorização prévia genérica que ora se propõe. ---------------------------------  

 ---------- Posto à votação a Assembleia Municipal deliberou por unanimidade aprovar 

a proposta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  A presente deliberação foi aprovada em minuta. --------------------------------------  

 ---------- B7 – Apreciação e votação das alterações ao Protocolo de Delegação 

de Competências celebrado com as Juntas de Freguesia de Messejana e Rio 

de Moinhos. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Junta de Freguesia de Rio de Moinhos ------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente para apreciação a alteração ao protocolo de delegação de 

competências próprias da Câmara Municipal de Aljustrel na Junta de Freguesia de 

Rio de Moinhos correspondente a 2013. ------------------------------------------------------------  

 ---------- Depois de discutido e analisado, foi a mesma posta à votação e aprovada 

por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  A presente deliberação foi aprovada em minuta. --------------------------------------  

 ---------- Junta de Freguesia de Messejana -------------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente para apreciação a alteração ao protocolo de delegação de 

competências próprias da Câmara Municipal de Aljustrel na Junta de Freguesia de 

Messejana correspondente a 2013.-------------------------------------------------------------------  

 ---------- Depois de discutido e analisado, foi a mesma posta à votação e aprovada 

por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  A presente deliberação foi aprovada em minuta. --------------------------------------  
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 ---------- B8 – Apreciação da Atividade da Câmara --------------------------------------------  

 ---------- B9 – Outros assuntos de interesse -----------------------------------------------------  

 ---------- Os pontos 8 e 9 foram, por proposta da mesa, tratados em conjunto. -----------  

 ---------- O Sr. Presidente da Câmara destacou a Revisão do PDM de Aljustrel que se 

encontra em fase de discussão pública, referindo que irão ser feitas sessões de 

esclarecimento acerca da mesma em todas as freguesias do concelho de Aljustrel. ---  

 ----------  O Sr. Presidente da Assembleia Municipal por sua vez referiu que está em 

curso a elaboração da proposta de regulamento da Assembleia Municipal Jovem. -----  

 ---------- Antes de se encerrar a sessão o Sr. Presidente da Câmara e da Assembleia 

Municipal apresentaram votos de boas festas aos membros da Assembleia e público 

presente. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Bancada da CDU quis deixar igualmente votos de um feliz natal. --------------  

 ---------- B10 – 2º Período para intervenção do público. -------------------------------------  

 ---------- Não houve inscrições no período para intervenção do público. --------------------  

 ----------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------    

 ---------- ENCERRAMENTO DA SESSÃO  ----------------------------------------------------------  

 ---------- E não havendo mais assuntos a tratar, foi pelo Senhor Presidente encerrada 

a sessão eram 20:00 horas. ----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Para constar e devidos efeitos se lavrou a presente ata, a qual depois de 

transcrita e lida foi posta à votação tendo sido aprovada por unanimidade e assinada 

pelo Presidente da mesa e pelos 1º e 2º Secretários. -------------------------------------------   

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Presidente da Mesa ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 1º Secretário -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 2º Secretário -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  


