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NOTA JUSTIFICATIVA 

A regulamentação do exercício da atividade de venda ambulante no Município de Condeixa-a-

Nova necessita de ser alterada, quer porque a realidade atual se apresenta substancialmente 

diferente daquela que esteve subjacente à aprovação do Regulamento de Venda Ambulante, 

datado de 1999, quer pelas alterações legislativas que entretanto se foram introduzindo ao regime 

do Decreto-Lei nº122/79, de 8 de maio. 

Este Regulamento, para além da reformulação geral de conceitos e adaptação às normas legais 

em vigor, introduziu algumas prescrições que não tinham definição no anterior Regulamento de 

Venda Ambulante. 

Assim, é de todo o interesse definir regras que permitam não só a concorrência leal entre os vários 

agentes económicos envolvidos, mas também a relação desses agentes económicos com o 

público e com as autoridades fiscalizadoras, assegurando a disciplina na ocupação dos espaços, 

bem como salvaguardando a dignidade e boa imagem desta atividade. 

Procurou-se ainda acautelar os interesses dos consumidores através da exigência de condições 

higio-sanitárias e de qualidade dos produtos disponibilizados por vendedores ambulantes, previsão 

legal que assenta numa defesa intransigente da genuinidade e qualidade dos produtos que são 

oferecidos aos consumidores e dos meios que são utilizados em todo o processo de 

comercialização. 

O presente Regulamento atualiza, ainda, os montantes das coimas e o regime de aplicação de 

sanções acessórias aplicáveis às contraordenações, resultantes das normas legais em vigor. 

 

Competência regulamentar 

O presente regulamento é elaborado nos termos do disposto Decreto-Lei nº 122/79, de 8 de maio, 

com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei nos 282/85, de 22 de julho, 283/86, de 5 de 

setembro, 399/91, de 16 de outubro, 252/93, de 14 de julho e 9/2002, de 24 de janeiro e Decreto-

Lei nº 48/2011, de 1 de abril; Portaria nº 239/2011, de 21 de julho; pelo Decreto-Lei nº 92/2010, de 

26 de julho que transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva nº 2006/123/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 12 de dezembro relativa aos serviços no mercado interno e é 
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elaborado ao abrigo do uso da competência regulamentar conferida pelo artigo 241º da 

Constituição da República e pela alínea a) do nº6 do artigo 64º conjugado com a alínea a) do nº2 

do artigo 53º da Lei nº 169/99, de 18 de setembro na sua atual redação. 

 

CAPITULO I 

Disposições gerais 

Artigo 1º 

Âmbito e Objeto 

1- O presente regulamento fixa as normas reguladoras da atividade de comércio a retalho de 

forma não sedentária por vendedores ambulantes na área do Município de Condeixa-a-Nova. 

2- Excetuam-se do seu âmbito: 

a) A distribuição domiciliária efetuada por conta de comerciantes com estabelecimento 

fixo; 

b) Venda de jornais, de lotarias e ou outras publicações periódicas. 

 

CAPITULO II 

Venda Ambulante 

Artigo 2º 

Definição de vendedor ambulante 

Para efeitos do presente regulamento são considerados vendedores ambulantes os que exercem a 

atividade de comércio a retalho, de forma não sedentária, pelos lugares do seu trânsito ou em 

lugares que lhes sejam especialmente destinados e que: 

a) Transportem as mercadorias do seu comércio, por si ou por qualquer meio adequado e 

as vendam ao público consumidor pelos lugares do seu trânsito; 

b) Fora dos mercados municipais e em locais fixos, demarcados pela Câmara Municipal 

de Condeixa-a-Nova, vendam as mercadorias que transportam, utilizando na sua 

venda os seus meios próprios ou outros que sejam colocados à sua disposição pela 

Câmara; 
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c) Transportem a sua mercadoria em veículos e neles efetuem a respetiva venda, quer 

pelos lugares do seu trânsito, quer em locais fixos, demarcados pela Câmara Municipal 

de Condeixa-a-Nova, fora dos mercados Municipais. 

 

Artigo 3º 

Restrições no exercício da venda ambulante 

Para além das imposições legais a venda ambulante pode ser restringida, condicionada ou 

proibida a todo o tempo, tendo em atenção aspetos higio-sanitários, estéticos e de 

comodidade para o público. 

 

Artigo 4º 

Locais de venda 

1- O exercício da atividade de vendedor ambulante é permitido em qualquer local do concelho 

sem prejuízo do disposto no artigo 5º e nos números seguintes. 

2- Não é permitido o exercício de venda ambulante, nas estradas nacionais inclusive nos troços 

dentro das povoações e constituindo arruamentos destas quando impeçam ou dificultem o 

trânsito de veículos e peões e, no caso de utilização de veículo, este deve estar fora da faixa 

de rodagem. 

3- No caso da venda em veículos automóveis ou reboques, estes não podem ficar estacionados 

permanentemente no mesmo local, exceto nos locais que eventualmente possam vir a ser 

autorizados pela Câmara Municipal para o efeito. 

4- Não é permitido a montagem de esplanadas junto dos veículos automóveis ou reboques. 

 

Artigo 5º 

Zonas de proteção 

No concelho de Condeixa-a-Nova não é permitido o exercício da venda ambulante nos 

seguintes locais: 
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a)  Num raio de 500 metros do Museu Monográfico de Conímbriga; 

b) Num raio de 500 metros do Mercado Municipal; 

c) A menos de 50 metros de Igrejas; Capelas; Estabelecimentos de Ensino; Imóveis de 

interesse público; Piscinas Municipais e espaços anexos a Pavilhões Desportivos; 

d) A menos de 50 metros de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo de comércio. 

 

Artigo 6º 

Locais pontuais de venda ambulante 

1- Aquando da realização de atividades de caris desportivo, festivo ou cultural não se aplica o 

disposto no artigo 5º. 

2- O número de ocupações e a definição da instalação dos vendedores ambulantes é 

determinado pela Câmara Municipal ou pelas Comissões de Festas quando devidamente 

autorizadas pela Câmara Municipal. 

3- A ocupação nos termos do número anterior é solicitada por escrito ao Presidente da Câmara e 

deverá obedecer ao estipulado no artigo 8º. 

 

Artigo 7º 

Locais fixos de venda ambulante 

1- A venda ambulante em locais fixos é determinada pela Câmara Municipal, indicados e 

publicitados através de edital, de acordo com as plantas de localização. 

2- A Câmara Municipal pode alterar, reduzir ou aumentar as zonas permitidas e deverá anunciar 

tal facto por edital afixado nos lugares de estilo e na página da Câmara Municipal na internet. 

3- A alteração das zonas permitidas não confere direito indemnizatório, apenas a devolução do 

montante dos duodécimos da taxa já paga até ao final do ano civil em curso. 
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Artigo 8º 

Horário e locais de venda 

1- A atividade da venda ambulante poderá ser exercida diariamente entre as 7 e as 24 horas. 

2- Sem prejuízo do disposto no nº1, a venda em unidades amovíveis, nomeadamente em 

roulottes e similares, de produtos alimentares confecionados pode revestir as seguintes 

formas: 

a) Pontual – locais cuja atividade é condicionada pela realização de eventos desportivos e 

ou manifestações de índole recreativa ou cultural, podendo iniciar-se 3 horas antes do 

início do evento e, não podendo prolongar-se para além de 1 hora após a sua 

conclusão; 

b) Diária – aquela que é efetuada em locais em que a atividade pode ser exercida todos 

os dias do ano, das 7horas às 2horas do dia imediato. 

3- As roulottes e similares utilizados nos termos do número anterior, devem obrigatoriamente ser 

removidas do local após o termo da atividade, sob pena de serem rebocadas, ficando, neste 

caso, todas as despesas inerentes ao reboque e aparcamento por conta do ocupante do 

espaço. 

4- As roulottes e similares utilizadas nos trâmites da alínea a) do nº 2, carece de autorização nos 

termos do artigo 6º. 

 

CAPITULO III 

Cartão de Venda Ambulante 

Artigo 9º 

Cartão de vendedor ambulante 

1- Os vendedores ambulantes só poderão exercer a sua atividade no concelho de Condeixa-a-

Nova desde que sejam titulares e portadores do cartão de vendedor ambulante emitido e 

atualizado pela Câmara Municipal em conformidade com o modelo anexo ao Decreto-Lei nº 

122/79, de 8 de maio, na atual redação. 
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2- O cartão de identificação de vendedor ambulante é pessoal e intransmissível e deverá ser 

apresentado às autoridades policiais e à fiscalização municipal sempre que solicitado. 

3- A atividade de venda ambulante só poderá ser exercida pelo titular do cartão. 

 

Artigo 10º 

Concessão de cartão de vendedor ambulante 

1- Para concessão do cartão de vendedor ambulante os interessados apresentarão os seguintes 

documentos:  

a) Requerimento elaborado em modelo próprio a fornecer pela Câmara Municipal;  

b) Documento comprovativo da apresentação da declaração de rendimentos do 

requerente, respeitante ao ano anterior ou de que não está sujeito ao cumprimento 

dessa obrigação, em conformidade com o Código do IRS e caso exerça a atividade há 

mais de um ano; 

c) 1 fotografia; 

d) Auto de vistoria à unidade móvel, caso a mesma se destine à venda ambulante de 

pescado ou distribuição de alimentos prontos a consumir, o qual deverá ser elaborado 

pela Autoridade Sanitária do Concelho de residência do requerente; 

e) Declaração de início de atividade. 

2- O pedido de concessão do cartão deverá ser deferido ou indeferido pela Câmara Municipal no 

prazo máximo de 30 dias contados a partir da data de entrega do respetivo requerimento. 

3- O prazo fixado no número anterior é interrompido pela notificação ao requerente para suprir 

eventuais deficiências do requerimento ou documentação junta, começando a correr novo 

prazo a partir da data da receção dos elementos pedidos. 

 
Artigo 11º 

Renovação de cartão de vendedor ambulante 

1- Para a renovação do cartão de vendedor ambulante os interessados apresentarão os 

seguintes documentos: 
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a) Requerimento elaborado em modelo próprio a fornecer pela Câmara Municipal; 

b) Documento comprovativo da apresentação da declaração de rendimentos do 

requerente, respeitante ao ano anterior ou de que não está sujeito ao cumprimento 

dessa obrigação, em conformidade com o Código do IRS e caso exerça a atividade há 

mais de um ano; 

c) Auto de vistoria à unidade móvel, caso a mesma se destine à venda ambulante de 

pescado ou distribuição de alimentos prontos a consumir, o qual deverá ser elaborado 

pela Autoridade Sanitária do Concelho de residência do requerente. 

2- A renovação anual do cartão de vendedor ambulante, se o interessado desejar a continuação 

do exercício da atividade, deverá ser requerida até 30 dias antes da caducidade da respetiva 

validade. 

3- O não cumprimento do prazo previsto no número anterior obriga ao requerimento de novo 

cartão. 

4- Após a verificação dos documentos mencionados no nº1 e encontrando-se em conformidade, 

a renovação do cartão é feita de imediato. 

5- Qualquer alteração às condições do exercício da atividade deverá ser comunicada à Câmara 

Municipal no prazo de 30 dias. 

 

Artigo 12º 

Prazo e validade 

O cartão de vendedor ambulante é valido para a área do concelho de Condeixa-a-Nova, pelo 

período de um ano a contar da data da sua emissão ou renovação. 

 

 
Artigo 13º 

Caducidade do cartão de vendedor ambulante 

1- O cartão de vendedor ambulante caduca por: 

a) No termo do prazo da validade; 
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b) Não renovação do cartão de vendedor ambulante no prazo regulamentado; 

c) Morte ou invalidez total e absoluta do vendedor; 

2- A caducidade do cartão de vendedor ambulante implica a sua cassação pelas entidades 

fiscalizadoras. 

 

CAPITULO IV 

Direitos e Deveres dos Vendedores Ambulantes 

Artigo 14º 

Deveres 

No exercício da sua atividade devem os vendedores ambulantes: 

a) Comportar-se com civismo nas suas relações com os demais vendedores, entidades 

fiscalizadoras e consumidores; 

b) Manter os utensílios e veículos, quando estes sejam utilizados nas vendas, bem como 

os tabuleiros e todo o material de arrumação, exposição e venda, em rigoroso estado 

de asseio e higiene; 

c) Apresentar-se devidamente limpos e adequadamente vestidos relativamente ao tipo de 

venda ambulante que exerçam; 

d) Conservar os produtos à venda nas condições higiénicas impostas ao seu comércio 

pelas leis e regulamentos aplicáveis; 

e) Deixar o local de venda completamente limpo, sem qualquer tipo de lixo, 

nomeadamente detritos ou restos, papeis, plásticos, caixas ou outros artigos 

semelhantes; 

f) Apresentar o cartão de vendedor ambulante e os documentos comprovativos da 

aquisição das mercadorias à venda, sempre que solicitadas pelas entidades 

fiscalizadoras; 

g) Acatar todas as ordens, decisões ou instruções emanadas pelas autoridades 

competentes que sejam indispensáveis ao exercício da atividade nas condições do 

presente regulamento. 
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Artigo 15º 

Interdições e proibições 

É interdito aos vendedores ambulantes: 

a) Impedir ou dificultar por qualquer forma o trânsito nos locais destinados à circulação de 

veículos, peões e lugares de estacionamento; 

b) Impedir ou dificultar o acesso aos meios de transporte público e às paragens dos 

respetivos veículos; 

c) Impedir ou dificultar o acesso a monumentos e edifícios públicos ou privados, bem 

como o acesso ou exposição dos estabelecimentos comerciais ou lojas de venda ao 

público; 

d) Lançar no solo quaisquer desperdícios, restos, lixo ou outros materiais suscetíveis de 

sujarem ou conspurcar a via pública ou os espaços privados; 

e) Estacionar na via pública nos locais em que a venda seja permitida para expor artigos à 

venda; 

f) Fazer publicidade sonora em condições que perturbem a vida normal das populações e 

fora do horário de funcionamento do comércio local. 

g) Prestar falsas declarações ou informações sobre a identidade, origem, natureza, 

composição, qualidade, propriedades ou utilidade dos produtos expostos à venda como 

forma de induzir o público para a sua aquisição, designadamente exposição e venda de 

contrafações. 

 

CAPITULO V 

Da Venda Ambulante 

SECÇÃO I  

Disposições gerais 
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Artigo 16º 

Transporte e acondicionamento 

1- A venda de géneros alimentícios nas unidades móveis previstas no presente capítulo apenas é 

permitida quando estas se encontrarem especialmente equipadas para o efeito e vistoriada 

pela Autoridade Sanitária Municipal. 

2- No transporte, exposição e arrumação de produtos alimentares é obrigatória a separação 

daqueles que possuam natureza diferente, bem como, entre eles, os que de algum modo 

possam ser efectados pela proximidade de outros. 

3- No transporte, exposição, arrumação e arrecadação, os produtos alimentares devem ser 

guardados em recipientes adequados à preservação do seu estado e em condições higiénicas 

que os protejam de poeiras, contaminações ou contactos que, de qualquer modo, possam 

afetar a saúde do consumidor, não sendo permitida a sua exposição a descoberto, salvo se 

estiverem individual e convenientemente embaladas. 

4- Todo o material de exposição, venda, arrumação ou depósito deverá ser mantido em rigoroso 

estado de asseio, higiene e conservação. 

5- Os produtos alimentares que careçam de condições especiais de conservação, devem ser 

mantidos a temperaturas de que não possa resultar risco para a saúde pública, só podendo 

ser comercializados quando existirem meios adequados de frio para a sua conservação. 

6- Os produtos alimentares que não se encontrem nas condições estipuladas nos números 

anteriores deverão ser imediatamente apreendidos pelas autoridades policiais e fiscalizadoras 

 

Artigo 17º 

Afixação de preços 

1- Os preços terão de ser praticados em conformidade com a legislação em vigor. 

2- É obrigatória a afixação, por forma bem visível para o público, de tabelas, letreiros ou 

etiquetas, indicando o preço dos produtos, género e artigos expostos. 
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SECÇÃO II  

Requisitos técnicos e higio-sanitários 

Artigo 18º 

Venda ambulante de produtos alimentares 

1- Sem prejuízo do disposto nos artigos seguintes e em especial no que concerne os requisitos 

de higiene e segurança alimentar, observar-se-á o disposto nos Regulamentos (CE) nº852 e 

853/2004, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de abril ou em diploma que venha a 

alterar ou revogar este. 

2- Na área do Município fica sujeito a vistoria as unidades móveis de venda de géneros 

alimentícios frescos, refrigerados ou por qualquer outra forma conservados ou transformados 

destinados à venda ambulante. 

3- A vistoria é efetuada pela Autoridade Sanitária Veterinária Municipal e deverá ser prévia à 

emissão/renovação do cartão de vendedor ambulante. 

 

Artigo 19º 

Veículos automóveis ou reboques 

1- As unidades móveis, designadamente veículos, roulottes, reboques, atrelados, triciclos 

motorizados, velocípedes com ou sem motor ou outras unidades similares adequadas, que 

tenham por objeto o exercício da venda ambulante de produtos alimentares e a confeção ou 

fornecimento de refeições ligeiras, apenas é permitido quando estejam especialmente 

equipadas para o efeito, devendo cumprir os requisitos legais. 

2- Não é permitida em caso algum a venda exclusiva de bebidas. 

3- A venda dos produtos referidos no número anterior só é permitida em embalagens e 

recipientes não recuperáveis. 

 
Artigo 20º 

Venda de pescado 

1- A venda ambulante de peixe só é permitida desde que estejam asseguradas todas as 

condições higio-sanitárias de conservação e salubridade no seu transporte, exposição, 
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depósito e armazenamento, devendo ser sujeitas anualmente a inspeção e certificação pela 

Autoridade Sanitária Municipal, que, a emitir apreciação negativa, não permitirá a obtenção de 

cartão de vendedor ambulante. 

2- A venda de peixe só pode efetuar-se em unidades móveis e veículos isotérmicos, providos de 

conveniente refrigeração ou dotados de equipamento de frio, adaptados para o efeito. 

3- As embalagens utilizadas no transporte de peixe fresco destinado ao consumo têm de ser 

compostas de material rígido, quando possível isolante, não deteriorável, pouco absorvente de 

humidade e com superfícies internas duras e lisas. 

4- É proibida a venda de peixe congelado. 

5- Os veículos e unidades móveis utilizadas para a venda de peixe devem apresentar, nos 

painéis laterais exteriores da viatura, a inscrição «Transporte e venda de peixe». 

 

CAPITULO VI 

Regime da Prestação de Serviços de Restauração ou de Bebidas com Caráter não 

Sedentário  

Artigo 21º 

Comunicação prévia com prazo 

1- Fica sujeita a comunicação prévia com prazo a prestação de serviços de restauração ou de 

bebidas com caráter não sedentário, a realizar, nomeadamente: 

a) Em unidades móveis ou amovíveis localizadas em feiras ou em espaços públicos 

autorizados para exercício da venda ambulante; 

b) Em unidades móveis ou amovíveis localizadas em espaços públicos ou privados de 

acesso ao público; 

c) Em instalações fixas nas quais ocorram menos de 10 eventos anuais. 

2- A comunicação prévia com prazo consiste numa declaração que permite ao interessado 

proceder à prestação de serviços de restauração ou de bebidas com carácter não sedentário, 

quando o presidente da câmara municipal territorialmente competente emita despacho de 

deferimento ou quando este não se pronuncie após o decurso do prazo de 20 dias ou, no caso 

da alínea b) do número anterior, de cinco dias, contados a partir do momento do pagamento 
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das taxas devidas. 

 

Artigo 22º 

Procedimento 

1- A comunicação prévia com prazo referida no artigo anterior é efetuada no «Balcão do 

empreendedor», cujo acesso direto é efetuado através do Portal da Empresa, ou através de 

acesso mediado nas Lojas do Cidadão. 

2- Os prazos anteriormente referenciados são contados a partir do momento do pagamento das 

taxas devidas. 

3- A liquidação do valor da taxa é efetuada conforme instruções publicadas no «Balcão do 

empreendedor». 

 

Artigo 23º 

Critérios  

O regime da prestação de serviços de restauração ou de bebidas com caráter não sedentário fica 

sujeito: 

a) À existência de lugar fixo para o exercício da atividade; 

b) Ao cumprimento das exigências constantes dos artigos 16º e 19º do presente 

regulamento. 

 

CAPITULO VII 

Cobranças e Taxas 

Artigo 24º 

Taxas 

1- A ocupação de lugares fixos para o exercício da atividade de venda ambulante depende do 

pagamento prévio da respetiva taxa prevista na Tabela de Taxas e Outras Receitas do 

Município de Condeixa-a-Nova em vigor. 
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2- Pela emissão, renovação ou 2ª via do cartão de vendedor ambulante são devidas as taxas 

previstas na Tabela de Taxas e Outras Receitas do Município de Condeixa-a-Nova em vigor. 

 

Artigo 25º 

Pagamento das taxas 

O não pagamento das taxas devidas pela ocupação de lugares fixos implica a interdição do 

exercício da atividade de venda ambulante no concelho de Condeixa-a-Nova. 

 

CAPITULO VIII 

Da Fiscalização e Sanções 

Artigo 26º 

Entidades fiscalizadoras 

1- As ações de prevenção e correção sobre as infrações às normas constantes do presente 

regulamento são da competência da Fiscalização Municipal, do Médico Veterinário Municipal, 

Policiais e demais entidades administrativas e fiscais no âmbito das respetivas atribuições. 

2- Sempre que, no exercício das funções referidas no número anterior, o agente fiscalizador tome 

conhecimento de infrações cuja fiscalização seja da competência específica de outra entidade, 

deverá participar a esta a respetiva ocorrência. 

Artigo 27º 

Forma de atuação das entidades fiscalizadoras 

1- Cabe às autoridades referidas no artigo anterior exercer uma ação educativa e esclarecedora 

dos interessados, podendo, para a regularização das situações anómalas e sempre que tal 

seja aplicável fixar prazo não superior a trinta dias, sem prejuízo do disposto em legislação 

especial. 

2- Considera-se regularizada a situação anómala quando, dentro do prazo fixado pela autoridade 

fiscalizadora, o interessado se apresente no local indicado na intimação, com os documentos 

ou objetos, em conformidade com a norma violada. 
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Artigo 28º 

Contraordenações 

1- As infrações ao disposto no presente regulamento constituem contraordenações puníveis com 

coima de 12,50 euros a 1.250,00 euros. 

2- A não realização da comunicação prévia com prazo prevista no artigo 21º punível com coima 

de 350,00 euros a 2.500,00 euros, tratando-se de uma pessoa singular, ou de 1.000,00 euros 

a 7.500,00 euros, no caso de se tratar de uma pessoa coletiva. 

3- Em caso de dolo os montantes mínimos e máximos são elevados ao dobro ao dobro. 

4- A competência para determinar a instauração de processo de contraordenação e aplicar a 

respetiva coima e eventuais sanções acessórias é do Presidente da Câmara Municipal ou do 

Vereador com competência delegada, revertendo o produto das coimas integralmente para a 

Câmara Municipal. 

 

Artigo 29º 

Sanções acessórias 

Para além da aplicação das coimas previstas no artigo anterior, poderão ainda ser aplicadas as 

sanções acessórias estabelecidas no regime geral das contraordenações, designadamente 

apreensão de todos ou parte dos bens destinados à venda, nas seguintes situações: 

a) Exercício da actividade de venda ambulante sem a necessária autorização ou fora dos 

locais autorizados para o efeito; 

b) Venda, exposição ou simples detenção para venda de mercadorias proibidas neste 

tipo de comércio 

 

Capitulo IX 

Disposições Finais 
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Artigo 30º 

Norma supletiva 

Em tudo em que não se encontre previsto no presente regulamento aplicar-se-ão as normas legais 

previstas na legislação sobre a matéria que se encontrem em vigor no momento da verificação da 

infração. 

 

Artigo 31º 

Norma transitória 

Fica suspensa a aplicação de todos os artigos do presente regulamento que se encontrem 

dependentes do funcionamento do «Balcão do empreendedor». 

 

Artigo 32º 

Norma revogatória 

Após a entrada em vigor do presente regulamento fica revogado e regulamento municipal em vigor 

sobre a matéria. 

 

Artigo 33º 

Entrada em vigor 

O presente regulamento entra em vigor 15 dias úteis após a sua publicação por edital, afixado nos 

lugares de estilo. 
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Aprovado pela Câmara Municipal em reunião do Executivo de 11/02/2013 

 

O Presidente da Câmara 

 

 

Os Vereadores 

 

 

 

 

                               

Aprovado pela Assembleia Municipal em Sessão Ordinária de 25/02/2013 

 

O Presidente da Assembleia Municipal 

 

 

O Secretário 

 


