
  
 
 
 
 
 
 
ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALVITO, REALIZADA NO DIA 
VINTE E UM DE ABRIL DO ANO DOIS MIL E DEZ, NA SALA DE SESSÕES DO MUNICÍPIO. ----- 
 
Presenças: João Luís Batista Penetra, Presidente, Luís Vicente Banha Beguino e Fernando Joaquim 
Galhano Viola, Vereadores da Câmara Municipal.------------------------------------------------------------------- 
Faltas: Deliberação número cento e setenta e três----------------------------------------------------------------- 
O Senhor Vereador Vicente Maurício, justificou a sua ausência na presente reunião, por motivos 
particulares, que se fez substituir pela D. Mariana Teresa da Silva Coelho. Também o Senhor Vereador 
Mário Simões justificou a sua ausência na reunião, por motivos profissionais tendo-se feito substituir pela 
D. Isabel Aguiã Camacho. O Órgão Executivo deliberou, por unanimidade aceitar a justificação das faltas. 
(doc. anexo I e II).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Quórum: Verificado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ponto 1 - Início dos trabalhos com a ordem do dia: 
De seguida foi pelo Senhor Presidente declarada aberta a reunião, eram catorze horas quarenta e cinco 
minutos, passando a Câmara a ocupar-se dos seguintes assuntos:--------------------------------------------------- 
Pelo Senhor Presidente, foram prestadas as seguintes informações:  
No dia 9 de Abril reunião da Assembleia-geral do Conservatório Regional do Baixo Alentejo para 
aprovação do relatório de actividades e contas do exercício de 2009. Foi intensamente discutido o 
financiamento do Conservatório e a comparticipação de cada Câmara Municipal que é membro do mesmo. 
Nos dias 9,10 e 11 de Abril decorreram em Vila Nova da Baronia as tradicionais festas em honra de 
Sant’Águeda, organizada pelo Centro Social e Paroquial daquela localidade. Foram umas festas muito 
participadas em todos os dias das mesmas. ---------------------------------------------------------------------------- 
No dia 13 de Abril realizou-se uma reunião com os munícipes interessados na electrificação rural da zona 
próxima de Albergaria dos Fusos. Foi explicado qual a deliberação da Câmara acerca do apoio à 
electrificação rural. Os mesmos ficaram de arranjar as moradas e contactos dos restantes interessados para 
que se convoque uma nova reunião, no entanto manifestaram a vontade de a sua comparticipação ser 
assumida igualmente por todos. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
No dia 13 de Abril realizou-se a Assembleia-geral da Novalvito para aprovação de relatório e contas 
referentes ao exercício de 2009. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
No dia 14 de Abril foi aberta uma exposição alusiva ao 25 de Abril e que está patente na Biblioteca 
Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Nos dias 14 a 19 de Abril o Senhor Presidente participou enquanto membro da AMCAL numa visita a 
várias empresas e organismos de tratamento de resíduos sólidos na Holanda, organizada pela Câmara de 
Comércio Portugal -  Holanda. Estava previsto o regresso no dia 17, mas a paralisação dos transportes 
aéreos obrigou ao prolongamento da mesma, uma vez que o regresso teve lugar em autocarros. ------------- 
De 16 de Abril a 8 de Maio – Abertura da Exposição de miniaturas “Mestre Caluta” no Posto de Turismo. 
Exposição de António Bicho, carpinteiro de profissão que desde muito jovem construía e reparava 
carroças e começou a construir miniaturas. ----------------------------------------------------------------------------
No dia 7 de Abril realizou-se um concerto da Escola de Música de Vila Nova da Baronia no Centro 
Cultural da mesma localidade. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
No dia 18 de Abril comemorou-se o 60º aniversário da Associação dos Bombeiros Voluntários do 
Concelho de Alvito. A Câmara Municipal fez-se representar pelo seu Vice-presidente, uma vez que o 
Presidente não se encontrava em Portugal. ----------------------------------------------------------------------------- 
No dia 20 de Abril realizou-se em Vidigueira, uma reunião dos Municípios de Vidigueira, Cuba, Beja, 
Ferreira do Alentejo e Alvito, que contou também com as presenças da ERT Turismo do Alentejo, ANA 
Aeroportos, NERBE, EDAB, EDIA, E ACOS, com a finalidade de definir estratégias de desenvolvimento 
para a região aproveitando a existência do futuro aeroporto de Beja. Ficou já marcada uma nova reunião 
para o próximo dia 20 de Maio em Ferreira do Alentejo. ------------------------------------------------------------ 
No dia 21 de Abril realizou-se uma caminhada (Passeio Pedestre) pela Saúde e pela Liberdade em Alvito, 
que reuniu mais de duas centenas de pessoas de todo o Concelho. ------------------------------------------------- 
Nos dias 22 e 23 de Abril realizar-se-á o Colóquio sobre Raul de Carvalho no Centro Cultural de Alvito. – 
Nos dias 24 e 25 de Abril terão lugar as comemorações do 36º Aniversário do 25 de Abril. ------------------- 
 



 
 
 
 
 
 
 
O Senhor Vice-Presidente deu conhecimento à Câmara dos despachos proferidos ao abrigo das 
competências que lhe foram delegadas ou subdelegadas, nos termos e para os efeitos das disposições 
conjugadas no artº 64º/5-al.a) e c), da Lei nº169/99, de 18 de Setembro, na actual redacção. (doc. anexoIV). -- 
FINANÇAS DA CÂMARA – foram verificados a informação da contabilidade com o mapa em anexo que 
informam da situação financeira da Autarquia e o Resumo do Diário da Tesouraria. (doc. anexos Ve VI-2)------- 

Seguidamente o Senhor Presidente da Câmara colocou à consideração dos restantes membros do Órgão a 
possibilidade de apresentarem assuntos de interesse geral da autarquia. ------------------------------------------ 
A Senhora Vereadora Mariana Coelho começou por congratular-se com a electrificação da Igreja de Santo 
António em Alvito, pena que não se possa fazer de maneira semelhante na Igreja Matriz, porque a mesma 
ficaria em sua opinião, bem mais bonita. ------------------------------------------------------------------------------- 
A D. Mariana fez também referência ao acampamento dos cidadãos de etnia cigana, acha que deveriam ser 
chamados à atenção para a limpeza, daquela zona, onde se verifica um acumulado de lixo. O Senhor 
Presidente da Câmara respondeu que o assunto está a ser tratado. Brevemente trataremos na Câmara de 
uma proposta de melhor localização daquela etnia que garanta melhores condições de salubridade e de 
dignidade. O Senhor Vereador Luís Beguino informou que falou com os ditos senhores e eles procederam 
de imediato à limpeza do espaço. --------------------------------------------------------------------------------------- 
No seguimento da reunião anterior o Senhor Presidente entregou um mapa elaborado pelo júri que 
apreciou as candidaturas às bolsas de estudo, no qual se detalhava os pontos obtidos por cada candidato de 
acordo com o regulamento actualmente em vigor. Manifestou a opinião de que o mesmo regulamento deve 
ser melhorado para os anos vindouros, mas tendo este sido aprovado pela anterior Assembleia Municipal e 
estando em vigor, deve ser respeitado. Nesta opinião foi seguido pelos restantes vereadores.-----------------  

Ponto 2 - ASSUNTO: ACTA ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação número cento e setenta e quatro----------------------------------------------------------------------- 
Presente a acta da reunião ordinária de sete de Abril, cuja leitura foi dispensada, por ter sido previamente 
distribuída.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Seguidamente a votação foi a mesma aprovada por maioria, com duas abstenções das Senhoras 
Vereadoras Mariana Coelho e Isabel Camacho, por não terem participado na referida reunião. -------------- 
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL----------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA, APOIO JURÍDICO E ADMINISTRAÇÃO GERAL-------- 
Ponto 3 – PRESTAÇÃO DE CONTAS 2009------------------------------------------------------------------------ 
Deliberação número cento e setenta e cinco------------------------------------------------------------------------ 
Presentes os documentos de prestação de contas relativos ao ano de 2009, elaborados de acordo com a 
legislação em vigor, considerando os mesmos, o Órgão Executivo deliberou, por maioria, com quatro 
votos a favor, dos Senhores Presidente, Vereadores Luís Beguino, Fernando Viola e Senhora Vereadora 
Mariana Coelho, (CDU e PS) e a abstenção da Senhora Vereadora Isabel Aguiã Camacho (MS), a sua 
aprovação e submeter à Assembleia Municipal com vista à sua apreciação e votação ao abrigo do disposto 
na alínea c), do nº2 do artº 53º da Lei nº169/99, de 18 de Setembro na sua actual redacção. (doc.VII 

arquivado na Secção Financeira). ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 3 – PROPOSTA DE APROVAÇÃO DA NOVA ESTRUTURA ORGÂNICA, E CRIAÇÃO DE 
UNIDADES ORGÂNICAS FLEXÍVEIS, ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL. ----------------------- 
Deliberação número cento e setenta e seis------------------------------------------------------------------------- 
Presentes a proposta de modelo de estrutura orgânica, de acordo com a reorganização dos serviços, bem 
como a proposta da criação de seis unidades orgânicas flexíveis e três subunidades orgânicas e uma 
unidade flexível com nível de secção e mapa de pessoal. Considerando os mesmos e após explicação do 
Senhor Presidente da Câmara, o Órgão Executivo deliberou, por unanimidade a sua aprovação e 
submeter à Assembleia Municipal com vista à sua apreciação e votação ao abrigo do Decreto-lei nº 
305/2009, de 23 de Outubro. ( doc  VIII- ).------------------------------------------------------------------------------ 
Ponto 4 –2ª REVISÃO ORÇAMENTAL E GRANDES OPÇÕES DO PLANO-2010------------------------ 
Deliberação número cento e setenta e sete----------------------------------------------------------------------- 
Presente a revisão em título, depois da análise da mesma, o Órgão Executivo deliberou por maioria, com 
quatro votos favoráveis, do Senhor Presidente da Câmara Municipal, Senhores Vereadores Luís Beguino, 
e Fernando Viola e Senhora Vereadora Mariana Coelho (CDU e PS) e a abstenção da Senhora Vereadora 



Isabel Aguiã Camacho (MS), aprovar e submeter a mesma à aprovação da Assembleia Municipal (doc. 
anexo IX-43). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 5 – PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR RESPONSABILIDADE CIVIL 
EXTRACONTRATUAL APRESENTADA POR LUÍS MANUEL ROLÃO BARATA MONTEIRO, 
POR DANOS CAUSADOS NO VEÍCULO DE MARCA MAZDA 5 DE MATRÍCULA 47-CM-65------- 
Deliberação número cento e setenta e oito. ----------------------------------------------------------------------- 
Presente o requerimento do munícipe, acompanhado do orçamento da reparação e fotos do veículo, assim 
como a informação G.A.J.A.G – do Dr. Pedro Carvalho, sobre o assunto em título. Considerando os 
mesmos, o Órgão Executivo deliberou, por unanimidade indemnizar o queixoso pelo valor apresentado 
no orçamento 681,18 € (Seiscentos e oitenta e um euros e dezoito cêntimos).(doc. anexo X-50)---------------------- 
Ponto 6 – ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO PARA A CONCESSÃO DA EXPLORAÇÃO DO 
QUIOSQUE DA PRAÇA DA REPÚBLICA. ------------------------------------------------------------------------ 
Deliberação número cento e setenta e nove. ----------------------------------------------------------------------- 
Presente a proposta sobre o assunto em título com o programa de concurso, caderno de encargos e 
constituição do júri. Considerando os mesmos o Órgão Executivo deliberou por unanimidade, aprovar o 
programa de procedimentos e caderno de encargos, assim como a constituição do júri constante na minuta 
de deliberação anexa. (doc. anexo XI-12).------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Ponto 7 – RATIFICAÇÃO DO ACTO DO SR. VICE – PRESIDENTE REFERENTE AO PEDIDO DE 
INUMAÇÃO DE INÁCIA DAS DORES, EM QUE É REQUERENTE MARIANA ISABEL 
CARAPINHA. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação número cento e oitenta 
Presente para conhecimento o pedido da requerente sobre o assunto em título, contendo o despacho 
favorável proferido pelo Senhor Vice-presidente da Câmara, considerando o mesmo o Órgão Executivo 
deliberou, por unanimidade, ratificar o mesmo.(doc.anexo XII-2).---------------------------------------------------------------- 
Ponto 8 - RATIFICAÇÃO DO ACTO DO SR. VICE – PRESIDENTE REFERENTE À COMPRA DO 
OSSÁRIO Nº40, EM QUE É REQUERENTE AMÉRICO RODRIGUES DE ALMEIDA BARRAL. ----- 
Deliberação número cento e oitenta e um -------------------------------------------------------------------------- 
Presente para conhecimento o pedido do requerente sobre o assunto em título, contendo o despacho 
favorável proferido pelo Senhor Vice-presidente da Câmara, considerando o mesmo o Órgão Executivo 
deliberou, por unanimidade, ratificar o mesmo. (doc.anexo XIII-2).-------------------------------------------------------------- 
Ponto 9 - RATIFICAÇÃO DO ACTO DO SR. VICE – PRESIDENTE REFERENTE À COMPRA DO 
OSSÁRIO Nº41, EM QUE É REQUERENTE AMÉRICO RODRIGUES DE ALMEIDA BARRAL. ----- 
Deliberação número cento e oitenta e dois-------------------------------------------------------------------------- 
Presente para conhecimento o pedido do requerente sobre o assunto em título, contendo o despacho 
favorável proferido pelo Senhor Vice-presidente da Câmara, considerando o mesmo o Órgão Executivo 
deliberou, por unanimidade, ratificar o mesmo. (XIV-2)----------------------------------------------------------- 
Ponto 10 - RATIFICAÇÃO DO ACTO DO SR. VICE – PRESIDENTE REFERENTE AO PEDIDO DE 
LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO, PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTAS DE SANT’ÁGUEDA, EM 
VILA NOVA DA BARONIA, NOS DIAS 9,10 E 11 DE ABRIL, EM QUE É REQUERENTE A 
COMISSÃO DE FESTAS DE SANT´ÁGUEDA. ------------------------------------------------------------------- 
Deliberação número cento e oitenta e três 
Presente para conhecimento o pedido do requerente sobre o assunto em título, contendo o despacho 
favorável proferido pelo Senhor Vice-presidente da Câmara, considerando o mesmo o Órgão Executivo 
deliberou, por unanimidade, ratificar o mesmo. (doc. anexo XV-6)-------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DIVISÃO DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E 
AMBIENTE. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL, EDUCAÇÃO, CULTURA, TURÍSMO E DESPORTO--------------- 
Ponto 11 – PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO-DESLOCAÇÕES EM TRANSPORTES PRÓPRIOS, 
EFECTUADO PELO GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL BARONIA------------------------------------- 
Deliberação número cento e oitenta e quatro 
Presente os ofícios nº41/10 e 42/10, do Clube em título, assim como as informações nºs 49/2010 e 
50/2010, do Técnico do Sector de Juventude e Desporto – SJD, considerando os mesmos, o Órgão 
Executivo deliberou, por unanimidade, atribuir o subsídio no valor de 1.777,00 € (Mil setecentos e 
setenta e sete euros) para fazer face às deslocações do mês de Março e 514, 01 € (Quinhentos e catorze 
euros e um cêntimo) para fazer face às despesas com a aquisição de equipamentos desportivos. (doc. anexo 

XVI-12)----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 11 – PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO-DESLOCAÇÕES EM TRANSPORTES PRÓPRIOS, 
EFECTUADO PELO GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL DE ALVITO. --------------------------------- 
Deliberação número cento e oitenta e cinco 



 
 
 
 
 
 
 
Presente o ofício nº24/03/10, do Clube em título, assim como a informação nº51/2010 do Técnico do 
Sector de Juventude e Desporto – SJD, considerando os mesmos, o Órgão Executivo deliberou, por 
unanimidade, atribuir o subsídio no valor de 143,00 € (Cento e quarenta e três euros) para fazer face às 
despesas com deslocações em transportes próprios durante o mês de Março.(doc. anexo XVII-4). ------------------- 

Ponto 12 – PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO-DESLOCAÇÕES EM TRANSPORTES PRÓPRIOS, 
EFECTUADO PELO CLUBE DA NATUREZA DE ALVITO. -------------------------------------------------- 
Deliberação número cento e oitenta e seis 
Presente o ofício nº10032, do Clube em título, assim como a informação nº 53/2010, do Técnico do 
Sector de Juventude e Desporto – SJD, considerando os mesmos, o Órgão Executivo deliberou, por 
unanimidade, atribuir o subsídio no valor de 1.320,00 € (Mil trezentos e vinte euros) para fazer face às 
despesas com deslocações do mês de Março ( doc.anexo XVIII-4). ---------------------------------------------------- 

Ponto 13 – PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO-DESLOCAÇÕES EM TRANSPORTES PRÓPRIOS, 
EFECTUADO PELO CLUBE AMADORES DE PESCA DO BAIXO ALENTEJO 

Deliberação número cento e oitenta e sete 
Presente o ofício datado de 07-04-2010, do Clube em título, assim como a informação nº 56/2010, do 
Técnico do Sector de Juventude e Desporto – SJD, considerando os mesmos, o Órgão Executivo 
deliberou, por unanimidade, atribuir o subsídio no valor de 64,08 € (Sessenta e quatro euros e oito 
cêntimos) para fazer face às despesas com deslocações dos meses de Fevereiro e Março. (doc. anexo XIX -4)- 

Ponto 14 – PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO EFECTUADO PELO CLUBE DE PESCA DO BAIXO 
ALENTEJO. 
Deliberação número cento e oitenta e oito 
Presente o ofício datado de 07-04-2010, do Clube em título, assim como a informação nº 55/2010, do 
Técnico do Sector de Juventude e Desporto – SJD, considerando os mesmos, o Órgão Executivo 
deliberou, por unanimidade, atribuir o subsídio no valor de 829,00 € (Oitocentos e vinte e nove euros) 
para fazer face às despesas com o Programa de Apoio à Modernização e Autonomia Associativa – sub 
Programa de Equipamentos Desportivos.(doc. XX-5).---------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto 15- PEDIDO DE CEDÊNCIA GRATUITA DO CENTRO CULTURAL DE VILA NOVA DA 
BARONIA, EFECTUADO PELOS ALUNOS DA TURMA DO 3º ANO DO CURSO TÉCNICO DE 
RESTAURAÇÃO-COZINHA/PASTELARIA.----------------------------------------------------------------------- 

Deliberação número cento e oitenta e nove 
Presente o ofício enviado pelas alunas em título, assim como a informação nº 52/2010, do GRPC, 
considerando os mesmos, o Órgão Executivo deliberou, por unanimidade aprovar a cedência gratuita das 
instalações. (doc. anexo XXI-2).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ALTERAÇÃO À ORDEM DO DIA.----------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação número cento e noventa 
Atendendo à necessidade de dar imediata execução a outros assuntos, que não constam na Ordem do dia, 
foi proposto pelo senhor Presidente da Câmara, a sua inclusão nesta as seguintes propostas:----------------- 
“ASSEMBLEIA DISTRITAL DE BEJA - COMPARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PARA 2010- 
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 22 DE FEVEREIRO DE 2010 E “REDE DE TRANSPORTES 
ESCOLARES ANO LECTIVO 2010/2011”.------------------------------------------------------------------------- 
Seguidamente a votação, foi a mesma aprovada por unanimidade. ---------------------------------------------- 
 
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
Ponto 16-ASSEMBLEIA DISTRITAL DE BEJA- COMPARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PARA 
2010- SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 22 DE FEVEREIRO DE 2010.-------------------------------------- 
Deliberação número cento e noventa e um 
Presente o ofício nº 214 –H/2-12, datado de 2010-04-08, a solicitar a liquidação da comparticipação 
relativa ao 1º trimestre de 2010, no valor de 2.374,00 € (Dois mil trezentos e setenta e quatro euros).O 
Órgão Executivo deliberou, por unanimidade, aprovar a referida comparticipação.(doc.anexo XXII-2). --------- 
 
DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL, EDUCAÇÃO, CULTURA, TURÍSMO E DESPORTO. 
Ponto 17-REDE DE TRANSPORTES ESCOLARES ANO LECTIVO 2010-2011 
Deliberação número cento e noventa e dois. 



 
 
 
 
 
 
 
Presente o Plano da Rede de Transportes Escolares para o ano lectivo 2010/2011, assim como a 
informação nº35/2010, da Técnica de Animação/Educação. Considerando, os mesmos, o Órgão Executivo 
deliberou, por unanimidade, aprovar o referido Plano de transportes Escolares para o ano lectivo de 
2010/2011. (doc.anexo XXIII-18). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: APROVAÇÃO DAS PROPOSTAS EM MINUTA. ------------------------------------------------- 
Deliberação número cento e noventa e três -------------------------------------------------------------------------  
Por proposta do Senhor Presidente, atendendo à necessidade de dar imediata execução a algumas das 
deliberações tomadas, foram estas lavradas em minuta e rubricadas por todos os eleitos presentes, à 
excepção das deliberações números: 178,189 e 191 ---------------------------------------------------------------- 
Seguidamente a votação, foi a mesma aprovada por unanimidade. ----------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Período para intervenção do Público---------------------------------------------------------------------------------   
Não foi aberta a reunião ao público para o período de informações e esclarecimentos, por se verificar 
ausência do mesmo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Votação: Todas as deliberações foram tomadas nominalmente. --------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Publicidade: Das deliberações que têm eficácia externa, vai ser dada publicidade através de edital, a 
afixar no edifício do Município e outros lugares públicos, durante cinco dos dez dias subsequentes à data  
que foram tomadas.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Encerramento: E não havendo mais assuntos a tratar, foi pelo Senhor.Presidente da Câmara declarada 
encerrada a reunião, eram dezoito horas e trinta minutos------------------------------------------------------------- 
Eu, Maria Leonor Lopes Maurício, Assistente Técnica, na qualidade de Secretária, para os devidos efeitos 
a redigi e subscrevo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

O Presidente da Câmara, 
 
 

/João Luís Batista Penetra/ 
 
 

A Secretária, 
 
 

 
/Leonor Maurício/ 


