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CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

3.ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
 
 

Realizada em 21 de abril de 2014 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

PROPOSTA A 
 

 
 

Os vereadores Maria Fernanda Mateus, Rui Francisco e 
Maria da Luz Nogueira, apresentaram uma proposta A, 
para que os pontos agendados para a presente reunião, 
“Prestação de Contas do Município de Odivelas do ano de 
2013” e “7.ª Modificação Orçamental – 1.ª Revisão 
Orçamental”, transitem para a próxima reunião a realizar a 
23 de abril de 2014. 
 
(Rejeitada por maioria) 

 
 
 
 

PROPOSTA B 
 

 
 

A Senhora Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 
apresentou uma proposta B, propondo que a reunião de 
aprovação dos documentos agendados para a presente 
reunião, “Prestação de Contas do Município de Odivelas 
do ano de 2013” e “7.ª Modificação Orçamental – 1.ª 
Revisão Orçamental”, se realize no dia 22 de abril de 
2014, pelas 16 horas. 
 
(Aprovada por maioria) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

4.ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
 
 

Realizada em 22 de abril de 2014 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

PRESTAÇÃO DE CONTAS 
 

 
 

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE ODIVELAS 
DO ANO DE 2013 

 
Proposta de Prestação de Contas do ano de 2013, 
elaborada em conformidade com as exigências legais e 
técnico-financeiras aplicáveis, e integra 3 volumes, de 
acordo com o proposto na informação n.º 2014/3785, de 
2014-04-17, a saber: 
 
� Prestação de Contas 2013; 
� Relatório de Gestão; 
� Outros documentos. 
 
Estes documentos farão parte integrante da ata da 
presente reunião. 
 
Carece de deliberação por parte da Assembleia Municipal 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

MODIFICAÇÃO ORÇAMENTAL 
 

 
 

7.ª MODIFICAÇÃO ORÇAMENTAL 
1.ª REVISÃO ORÇAMENTAL 2014 

 
1.ª Revisão Orçamental de 2014, 7.ª Modificação 
Orçamental, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2013/3745 de 2014-04-17, e nos termos dos 
mapas anexos à informação, que farão parte integrante da 
ata da presente reunião. 
 
Carece de deliberação por parte da Assembleia Municipal 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

8.ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
 
 

Realizada em 23 de abril de 2014 
 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

ATAS 
 

 
 

4.ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE ODIVELAS DE 2013 – QUADRIÉNIO DE 2013/2017 

 
Ata da 4.ª Reunião Extraordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas, Quadriénio 2013/2017, realizada a 13 de 
dezembro de 2013. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

4.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL  
DE ODIVELAS DE 2013 – QUADRIÉNIO DE 2013/2017 

 
Ata da 4.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas, Quadriénio 2013/2017, realizada a 18 de 
dezembro de 2013. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PREVENÇÃO DAS TOXICODEPENDÊNCIAS 
DIA MUNICIPAL 

 

 
 

DIA MUNICIPAL DA PREVENÇÃO DAS (TOXICO)DEPENDÊNCIAS 
E OUTROS COMPORTAMENTOS DE RISCO 

 
Definição do dia 6 de maio como o Dia Municipal da 
Prevenção das (Toxico)dependências e Outros 
Comportamentos de Risco, data a ser celebrada 
anualmente com diversas iniciativas, no âmbito do Plano 
Estratégico Concelhio de Prevenção das 

Toxicodependências (PECPT), de acordo com o proposto 
na informação n.º Interno/2014/3690, de 2014.04.15. 
 
Carece de deliberação por parte da Assembleia Municipal 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO 
 

 
 

PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO DE ODIVELAS,  
A MUNICIPÁLIA E.M.  

E A ASSOCIAÇÃO DE PARALISIA CEREBRAL DE LISBOA 
 
Protocolo de Cooperação e Colaboração a celebrar entre 
o Município de Odivelas, a Municipália - Gestão de 
Equipamentos e Património do Município de Odivelas, 
E.M. e a Associação de Paralisia Cerebral de Lisboa, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2014/3715, de 2014.04.16. 
 

“Acordo de Cooperação e Colaboração (Minuta) 
 

Considerando: 
 
• Que as competências atribuídas à Câmara Municipal 

de Odivelas, ao abrigo no disposto na alínea u), do 
n.º 1, do Artigo 33º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, são o de apoiar as atividades de natureza 
social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou 
outra de interesse para o Município; 

 
• Que o Município de Odivelas pretende promover 

projetos e apoiar programas com estratégias 
integradas de intervenção, em parceria com as 
entidades sociais, visando a inclusão social da pessoa 
com deficiência; 

 
• Que a “MUNICIPÁLIA – Gestão de Equipamentos 

e Património do Município de Odivelas, E.M.”, é 
uma empresa municipal que tem por objeto social a 
construção, gestão, manutenção, exploração e 
concessão de equipamentos que lhe sejam 
destinados pelo órgão executivo do Município de 
Odivelas, visando a promoção do desenvolvimento 
deste Concelho; 

 
• Que a Piscina Municipal de Odivelas, é o único 

equipamento público do género no Concelho e cuja 
gestão está entregue à empresa municipal 
MUNICIPÁLIA, pretendendo-se, desta forma, criar 
sinergias e rentabilizar os recursos existentes na 
comunidade; 

 
• Que a Associação de Paralisia Cerebral de Lisboa 

(APCL), tem como missão promover a reabilitação e 
a integração da criança, jovem e adulto com paralisia 
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cerebral, capacitando para o desenvolvimento das 
suas competências e potencialidades; 

 
• Que através do Projeto RE(H)ABILITAR +., 

procura-se implementar um programa integrado de 
reabilitação intensiva, a crianças e jovens dos 0 aos 
15 anos de idade, com paralisia cerebral e outras 
situações neurológicas, cuja estratégia assenta numa 
base diferenciadora, a hidroterapia; 

 
• O desenvolvimento sustentado da atividade de 

Hidroterapia implica uma cultura de 
coresponsabilização institucional, que envolva uma 
articulação e otimização dos recursos disponíveis, 
em consonância com as dinâmicas e áreas de atuação 
das entidades parceiras. 

 
Entre: 
 
O Município de Odivelas, com sede na Rua Guilherme 
Gomes Fernandes, Pessoa Coletiva n.º 504 293 125, 
representado pela Presidente da Câmara Municipal, 
Susana de Carvalho Amador, com poderes para o ato, 
adiante designado como Primeiro Outorgante; 
 
e, 
 
A MUNICIPÁLIA, Gestão de Equipamentos e 
Património do Município de Odivelas, E.M., com 
sede no Centro Cultural da Malaposta, Rua Angola, 2620-
492 Olival Basto, Pessoa Coletiva n.º 506 219 992, 
representada pelo Presidente do Conselho de 
Administração, Mário Máximo e pelo vogal Luís Filipe da 
Silva de Sá, adiante designada como Segundo Outorgante; 
 
e 
 
A Associação de Paralisia Cerebral de Lisboa 
(APCL), com sede na Av. D. Amélia – Lumiar, 1600-676 
Lisboa, Pessoa Coletiva n.º 506 610 624 representada pelo 
Presidente da Direção, José Manuel Fortuna Antelo, 
adiante designado como Terceiro Outorgante;  
 
É celebrado, de livre vontade e boa-fé, o presente 
Protocolo de Cooperação e Colaboração, que se rege pelas 
cláusulas seguintes, que as partes aceitam e 
reciprocamente se obrigam a cumprir e a fazer cumprir. 
 

Cláusula Primeira 
(Âmbito) 

 
O presente protocolo é celebrado no âmbito do Projeto 
RE(H)ABILITAR +, especificamente no que concerne à 
atividade de hidroterapia. 
 
 
 
 
 

Cláusula Segunda 
(Objetivos) 

 
O estabelecimento do presente Protocolo tem como 
objetivos: 
 
a) Promover a reabilitação integrada/diversificada 
incidindo numa componente lúdica, através da realização 
de terapias em ambiente aquático; 
 
b) Promover a intervenção precoce em crianças com 
Paralisia Cerebral e situações neurológicas afins, cuja 
estimulação continuada poderá permitir a reabilitação 
parcial da zona do cérebro afetada; 
 
c) Fomentar sinergias de âmbito local para o 
desenvolvimento de projetos de inclusão social da pessoa 
com deficiência; 
 
d) Colocar Odivelas na vanguarda deste tipo de respostas 
à pessoa com deficiência, no sentido de tornar Odivelas 
cada vez mais um Concelho Educador e Inclusivo. 
 

Cláusula Terceira 
(Responsabilidades das Partes) 

 
1. Compete ao Primeiro Outorgante assegurar o 
transporte das crianças e jovens para a Piscina Municipal 
de Odivelas, no período das interrupções letivas, para que 
estas possam realizar as sessões de hidroterapia, de acordo 
com a disponibilidade da frota municipal. 
 
2. Compete ao Segundo Outorgante acessibilizar o espaço 
e as condições logísticas necessárias, para a utilização por 
parte das crianças e jovens da Piscina Municipal de 
Odivelas no âmbito das sessões de hidroterapia, de acordo 
com a disponibilidade e o horário da piscina. 
 
3. Compete ao Terceiro Outorgante a gestão e 
desenvolvimento da atividade de hidroterapia, 
designadamente, o acompanhamento técnico e 
especializado para a execução do mesmo, bem como o 
acompanhamento das crianças durante no transporte. 
 
4. A calendarização, a gestão, os critérios de ponderação e 
a avaliação da atividade de Hidroterapia são acordadas 
entre as partes. 
 

Cláusula Quarta 
(Vigência do Acordo de Cooperação e Colaboração) 

 
Sem prejuízo de eventual revisão, o presente Acordo de 
Cooperação e Colaboração tem a duração de 1 (um) ano, 
iniciando-se a sua vigência na data da sua assinatura, e 
após publicação no Boletim Municipal, sendo renovado 
sucessiva e automaticamente por iguais períodos, salvo se 
for denunciado por qualquer das partes, com a 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias, através de carta 
registada com aviso de receção dirigido às co-partes. 
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O presente Acordo de Cooperação e Colaboração foi 
feito em três exemplares, que vão ser assinados pelos 
representantes das Partes, destinando-se um exemplar a 
cada uma delas. 
 
Odivelas, 00 de xxxxxx de 20xx 
 

PELO MUNICÍPIO DE ODIVELAS 
 

___________________________________________ 
(A Presidente, Susana de Fátima Carvalho Amador) 

 
 

PELA “MUNICIPÁLIA – Gestão de Equipamentos e 
Património de Odivelas, E.M.” 

 
___________________________________________ 

(O Presidente, Mário Máximo) 
 

___________________________________________ 
(O Vogal Luís Filipe da Silva de Sá) 

 
 

PELA ASSOCIAÇÃO DE PARALISIA CEREBRAL 
DE LISBOA (APCL) 

 
___________________________________________ 

(O Presidente, José Manuel Fortuna Antelo) 
 

___________________________________________ 
(O Secretario da Direcção, André Fernandes Robalo 

Coelho)” 
 

(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 
 

ACORDO DE COOPERAÇÃO 
 

 
 

ACORDO DE COOPERAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE ODIVELAS E 
A FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS 

DA UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA 
 
Acordo de Cooperação a celebrar entre o Município de 
Odivelas e a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da 
Universidade Nova de Lisboa (FCSH-NOVA), de acordo 
com o proposto na informação n.º Interno/2014/1444, 
de 2014.04.16. 
 

“MINUTA 
 

ACORDO DE COOPERAÇÃO ENTRE O 
MUNICÍPIO DE ODIVELAS 

E A 
FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS 

DA UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA 
 

Entre: 

O MUNICÍPIO DE ODIVELAS, com sede na Rua 
Guilherme Gomes Fernandes – Quinta da Memória, 675-
372, Odivelas, pessoa coletiva número 504 293 125, neste 
ato representado pela Senhora Presidente da Câmara 
Municipal, Dra. Susana de Fátima Carvalho Amador 
 
e, 
 
A FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS 
DA UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA, 
abreviadamente FCSH-NOVA, com sede na Av. de Berna, 
26-C, 1069-061 Lisboa, pessoa coletiva número 502 151 
595, neste ato representado por delegação de 
competências pelo seu Subdiretor, Professor Doutor, João 
Soeiro de Carvalho; 
 
É celebrado o presente Acordo de Cooperação, que se 
rege pelo disposto nas cláusulas seguintes, que as Partes 
aceitam e, reciprocamente se obrigam a cumprir e a fazer 
cumprir. 
 

Cláusula Primeira 
(Objeto) 

 
O objetivo do presente Acordo é estabelecer as bases de 
colaboração recíproca entre as Partes, por forma a 
assegurar a realização de ações para o desenvolvimento do 
Voluntariado Curricular no Concelho de Odivelas, 
mediante a integração dos alunos da FCSH-NOVA, numa 
perspetiva de complemento da sua formação académica e 
humanística e de sensibilização para a prática do 
voluntariado. 

 
Cláusula Segunda 

(Obrigações das Partes) 
 

1 - O Município de Odivelas através do seu Banco Local 
de Voluntariado (BLV), compromete-se a: 
 
a)Articular com a FCSH-NOVA no sentido de integrar 
alunos voluntários enquadrados pelo Voluntariado 
Curricular no BLV e subsequentemente, nas entidades 
promotoras da prática de voluntariado e/ou em projetos 
de interesse municipal; 
 
b)Colaborar na orientação/supervisão dos alunos 
voluntários da FCSH-NOVA a que vierem a exercer 
voluntariado no concelho de Odivelas, de acordo com o 
plano de voluntariado elaborado pelo estudante e 
aceite/assinado pelas Partes; 
 
c)Reportar à FCSH-NOVA, no final do período de 
voluntariado, com menção qualitativa, o resultado da 
atividade desenvolvida pelo voluntário. 
 
2 - A FCSH-NOVA, compromete-se a: 
 
a)Articular-se com o Município de Odivelas, através do 
BLV, no sentido de acompanhar os alunos interessados 
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em realizar a unidade curricular opcional de voluntariado 
nas entidades promotoras sedeadas no concelho de 
Odivelas ou em projetos de interesse municipal; 
 
b)Divulgar, junto dos alunos, a informação institucional 
disponibilizada pelo Município de Odivelas, através do seu 
BLV, nomeadamente a listagem das diversas 
instituições/entidades do Concelho interessadas em 
receber voluntários; 
 
c)Comunicar a data da apresentação pública dos relatórios 
elaborados pelos alunos voluntários e endereçar convite 
ao Município de Odivelas e às entidades promotoras das 
práticas de voluntariado para participarem. 
 
3 - O Aluno/Voluntário compromete-se a apresentar uma 
declaração, onde se obrigue a: 
 
a)Apresentar um relatório que compreenderá uma 
reflexão crítica e informada da atividade realizada, o qual 
será objeto de avaliação pelo docente da FCSH-NOVA 
responsável pelo acompanhamento tutorial do Aluno, sob 
pena de não obter os créditos previstos; 
 
b)Respeitar as regras de funcionamento internas do BLV, 
bem como das entidades promotoras das práticas de 
Voluntariado; 
 
c)Manter o sigilo durante e após o exercício da atividade 
voluntária; 
 
d)Cumprir as tarefas de acordo e nos termos estabelecidos 
no plano de voluntariado elaborado pelo estudante e 
aceite/assinado pelo responsável supervisor no Município 
de Odivelas – BLV e pelo professor tutor da FCSH-
NOVA, sob pena de cessação do voluntariado, nos 
termos do previsto na cláusula quinta.  
 

Cláusula Terceira 
(Duração do Voluntariado Curricular) 

 
1 - O “Voluntariado Curricular” terá a duração de 1 (um) 
semestre letivo, com a carga horária total de 168 horas 
(6 ECTS), distribuídas da seguinte forma:  
 
- 64 horas de contacto na instituição, no mínimo;  
 
- 8 horas de acompanhamento tutorial, na FCSH; 
 
- e as restantes 96 horas de trabalho autónomo para 
elaboração do relatório. 
 
2 - Durante a elaboração do relatório da Unidade 
Curricular opcional livre (6 ECTS), o Aluno/Voluntário 
terá um acompanhamento tutorial pelo professor 
orientador, de 8 horas presenciais na FCSH. 
 
3 - O relatório será acompanhado por uma avaliação 
qualitativa da instituição de acolhimento e será objeto de 

apresentação oral pelo estudante e de avaliação final pelo 
docente da FCSH. 
 

Cláusula Quarta 
(Vínculo laboral) 

 
O voluntariado curricular não determina qualquer vínculo 
jurídico entre o Aluno/Voluntário e o Município de 
Odivelas – BLV, não se instituindo com o seu início e 
subsequência, qualquer vínculo laboral ou prestação de 
serviço. 
 

Cláusula Quinta 
(Cessação do Voluntariado Curricular) 

 
O Município de Odivelas ou a FCSH - NOVA reservam-
se no direito de fazer cessar o período de Voluntariado 
Curricular, em qualquer momento, se o comportamento 
do Aluno/Voluntário se apresentar lesivo para o normal 
funcionamento das entidades/serviços que aderiram à 
prática do voluntariado, se não cumprir com o 
estabelecido no plano de voluntariado, ou se for 
considerado pedagogicamente desaconselhado pela 
FCSH-NOVA, sem que desse facto decorra para o 
Aluno/Voluntário o direito a qualquer reclamação ou 
indemnização. 
 

Cláusula Sexta 
(Responsabilidade Civil) 

 
Os Alunos/Voluntários, do presente Acordo de 
Cooperação, encontram-se abrangidos pelo seguro 
escolar, pelo que não resulta para o Município de Odivelas 
qualquer responsabilidade durante o período de 
“Voluntariado Curricular” dos Alunos. 
 

Cláusula Sétima 
(Vigência do Acordo de Cooperação Institucional) 

 
Sem prejuízo de eventual revisão, por acordo dos 
outorgantes, o presente Acordo de Cooperação tem a 
duração de 1 (um) ano letivo, iniciando-se a sua vigência 
na data da sua assinatura, e após publicação no Boletim 
Municipal, sendo renovado sucessiva e automaticamente 
por iguais períodos, salvo se for denunciado por qualquer 
das partes, com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 
O presente Acordo de Cooperação foi feito em dois 
exemplares, que vão ser assinados pelos representantes 
das Partes, destinando-se um exemplar a cada uma delas. 
 
 

PELO MUNICÍPIO DE ODIVELAS 
 

__________________________________________ 
(A Presidente, Dra. Susana de Fátima Carvalho Amador) 
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PELA FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E 
HUMANAS DA UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA 

 
___________________________________________ 

(O Subdiretor, Professor Doutor João Soeiro de 
Carvalho)” 

 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

CARTÃO + 
 

 
 

PROCEDIMENTOS A ADOTAR PARA O “CARTÃO +” 
 
Alteração do ponto 2 da Proposta de “Cartão +” – 
Procedimentos a adotar, aprovada na 8.ª Reunião 
Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, de 24 de 
abril de 2013 (Boletim Municipal das Deliberações e 
Decisões n.º 8/2013, de 7 de maio de 2013), de acordo 
com o proposto na informação n.º Interno/2014/3271, 
de 2014.04.01, nos seguintes termos: 
 
Onde se lê:  
 
-“Encetar contactos com as mais diversas entidades do 
Concelho, com vista ao estabelecimento de acordo de 
adesão com as mesmas.”. 
 
Deve passar-se a ler:  
 
-“Encetar contactos com as mais diversas entidades, 
preferencialmente, do concelho, com vista ao 
estabelecimento de acordos de adesão ao Cartão+.”. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 

 

SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 
 

JUNTA DE FREGUESIA DE ODIVELAS 
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 

 
Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte 
municipal, à Junta de Freguesia de Odivelas, a realizar no 
dia 21 de maio de 2014, para deslocação do Centro de 
Infantil da Arroja, a Queluz e a Santa Iria da Azóia, com 
um custo total estimado de €112,48, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2014/2070, de 
2014.03.10. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 

ASSOCIAÇÃO DE ESCOTEIROS DE PORTUGAL 
– GRUPO 11 DE ODIVELAS 

CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 
 
Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte 
municipal, à Associação dos Escoteiros de Portugal - 
Grupo 11 de Odivelas, a realizar no dia 18 de julho de 
2014, para deslocação a Montargil, com um custo total 
estimado de €139,34, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2014/3039, de 2014.03.26. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

RANCHO FOLCLÓRICO E ETNOGRÁFICO  
“OS MOLEIROS DO POMARINHO” 

CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 
 
Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte 
municipal, ao Rancho Folclórico e Etnográfico “Os 
Moleiros do Pomarinho”, a realizar no dia 26 de julho de 
2014, para deslocação a Carapeços, em Barcelos, com um 
custo total estimado de €627,60, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2014/3496, de 
2014.04.08. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 
 

DESPACHOS 
 

 
 

PRESIDÊNCIA 
 

 
 

DESPACHO N.º 40/PRES/2014 
 

Assunto: Designação de Oficial Público em regime de 
substituição 
 
No exercício das minhas competências próprias, em 
conformidade com a alínea b), do n.º 2, do artigo 35.º da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, designo a licenciada 
em Direito, Maria Helena Paulo da Cunha Freitas, Oficial 
Público do Município de Odivelas, em substituição da Sra. 
Dra. Lina Maria Palma do Nascimento, a qual passará, nas 
faltas e impedimentos desta, a lavrar todos os contratos 
em que a lei não preveja expressamente a celebração de 
escritura. 
 
O despacho produz efeitos a partir da presente data. 
 
Odivelas, 23 de abril de 2014 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 

DESPACHO N.º 41/PRES/2014 
 

Assunto: Constituição do Grupo de Trabalho – 
Caraterização Acústica do Concelho de Odivelas – 
Elaboração de Mapa Estratégico de Ruído e Plano de 
Ação 
 
Considerando: 
 
A necessidade de dar continuidade ao trabalho de 
Caraterização Acústica do Concelho de Odivelas, através 
da elaboração do Mapa Estratégico de Ruído (MER) e do 
Plano de Ação (PA), dando-se assim cumprimento ao 
Decreto-lei n.º 146/2006, de 31 de Julho, que transpôs 
para o direito interno a Diretiva 2002/49/CE, de 25 de 
Junho, relativa à avaliação e gestão de ruído ambiente, que 
veio estabelecer obrigações de elaboração de MER e de 
PA aos municípios com aglomerações com mais de 100 
000 habitantes e uma densidade populacional igual ou 
superior a 2500 habitantes/Km2. 
 

Neste contexto, determino a constituição de um Grupo de 
Trabalho, com os seguintes elementos: 
 
Sara Colucas – Divisão de Gestão Ambiental / Sector de 
Planeamento Intervenção e Monitorização Ambiental; 
 
Marco Moreira – Divisão de Planeamento Urbanístico e 
de Projetos Estruturantes / Sector do Plano Diretor 
Municipal Projetos Especiais e Energia; 
 
João Cardoso – Divisão de Planeamento Urbanístico e de 
Projetos Estruturantes / Sector de Estudos e 
Planeamento Urbanístico e Projetos Estratégicos. 
 
Luís Tavares – Divisão Jurídica e de Fiscalização 
Municipal / Sector de Ruído; 
 
Pedro Mesquita – Divisão de Infraestruturas e Espaços 
Urbanos / Sector de Planeamento, Controle e 
Programação de Mobilidade e Sector de Sinalização e 
Trânsito. 
 
Compete, ainda, a este grupo de trabalho solicitar a 
colaboração técnica dos serviços, caso o considere 
necessário. 
 
Odivelas, 5 de maio de 2014. 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 
 

AVISOS 
 

 
 

AVISO 
CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 
ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 7/2001 – 

B.º DOS PEDERNAIS – RAMADA/CANEÇAS 
 

5º ADITAMENTO 
 

Susana de Carvalho Amador, Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, ao abrigo do disposto nos artigos 
27.º e 78.º n.º 2 do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, na sua redação atual, fundamentando-se na 
deliberação tomada em sede da 8.ª Reunião Ordinária da 
Câmara Municipal de Odivelas de 24 de Abril de 2013 – 
Proposta de aprovação da alteração ao Alvará de 
Loteamento n.º 7/2001, que consiste na alteração dos 
parâmetros urbanísticos previstos para o lote B73, tendo 
merecido aprovação por unanimidade, determina que se 
emita o presente aditamento ao Alvará de Licença de 
Loteamento identificado em epígrafe, em nome de José 
Leandro Valério Duarte. 
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As alterações às especificações do mencionado alvará 
constam na Planta de Síntese em anexo apenas como 
planta representativa das alterações pretendidas para os 
lotes em questão, e são as seguintes: 
 
1. Parâmetros urbanísticos alterados 
 
1.1 Aos parâmetros urbanísticos do lote: 
 

N.º Lote Área 
Lote 

Área 
impl. 

Área 
const. 

N.º 
Ocupações Pisos Fogos Situação 

proposta 

B 73 291,20 222,40 362,40 2 2+CV 1 A 
renovar 

Diferencial _ + 
77,90 

+ 
73,40 + 2 _ _ _ 

 

Os valores alterados foram representados a negrito. 
 
Todas as restantes especificações constantes do aludido 
alvará de loteamento não sofreram qualquer alteração. 
 
Paços do Concelho, 10 de Março de 2014 

 
A Presidente da Câmara Municipal, 

 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 

AVISO 
CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 
ABERTURA DE PERÍODO PARA DISCUSSÃO PÚBLICA 

 
Susana de Carvalho Amador, Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, torna público nos termos e para 
efeitos do disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei nº 
555/99, de 16 de Dezembro, na sua redação atual, que 
terá início no 8.º dia útil após a publicação deste Aviso em 
Jornal Nacional, o período de discussão pública sobre a 
proposta de alteração ao alvará de loteamento n.º 7/91 
Bairro Casal Novo dos Bons Dias – Ramada/Caneças, 
para os lotes 4, 5, 7, 8, 20 e 24, pelo prazo de 15 dias. 
Todos os interessados poderão, durante o período de 
discussão pública, consultar e/ou apresentar por escrito, 
quaisquer reclamações à proposta de alteração ao referido 
alvará. O processo estará disponível para consulta no 
Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico, 
sito na Av.ª Amália Rodrigues n.º 20 – Urbanização da 
Ribeirada 2675 Odivelas. 
 
Paços do Município, 7 de Março de 2014. 

 
A Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 

 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 
 
 
 

AVISO 
CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 
ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 1/2007 – 

B.º QUINTA DAS PRETAS – PONTINHA /FAMÕES 
 

4º ADITAMENTO 
 

Susana de Carvalho Amador, Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, ao abrigo do disposto nos artigos 
27.º e 78.º n.º 2 do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, na sua redação atual, fundamentando-se na 
deliberação tomada em sede da 2.ª Reunião Ordinária da 
Câmara Municipal de Odivelas de 20 de novembro de 
2013 – Proposta de aprovação da alteração ao Alvará de 
Loteamento n.º 1/2007, que consiste na alteração dos 
parâmetros urbanísticos previstos para o lote 6 tendo 
merecido aprovação por unanimidade, determina que se 
emita o presente aditamento ao Alvará de Licença de 
Loteamento identificado em epígrafe, em nome de 
António da Silva Nunes. 
 
As alterações às especificações do mencionado alvará 
constam na Planta de Síntese em anexo e são as seguintes: 
 
1. Parâmetros urbanísticos alterados 
1.1 Aos parâmetros urbanísticos do lote: 
 

Alvará de Loteamento em Vigor Proposta de Alteração 

Lote 6 
Área de Construção – 

362,50 m2 
Área de Construção – 

456,30 m2 

Número de Pisos - 1 Número de Pisos - 2 

 
Os valores alterados foram representados a negrito. 
 
Todas as restantes especificações constantes do aludido 
alvará de loteamento não sofrem qualquer alteração. 
 
Paços do Concelho, 27 de fevereiro de 2014 

 
A Presidente da Câmara Municipal, 

 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 

AVISO 
CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 
ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 3/2009 – B.º NOVO ST.º ELOY – 

PONTINHA /FAMÕES 
 

3º ADITAMENTO 
 

Susana de Carvalho Amador, Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, ao abrigo do disposto nos artigos 
27.º e 78.º n.º 2 do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, na sua redação atual, fundamentando-se nas 
deliberações tomadas em sede da 16.ª Reunião Ordinária 
da Câmara Municipal de Odivelas de 28 de agosto de 2013 
– Proposta de aprovação da alteração ao alvará de 
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loteamento n.º 3/2009, que consiste na alteração dos 
parâmetros urbanísticos previstos para os lotes 111 e 112 
tendo merecido aprovação por unanimidade, determina 
que se emita o presente aditamento ao Alvará de Licença 
de Loteamento identificado em epígrafe, em nome de José 
Gaspar. 
 

As alterações às especificações do mencionado alvará 
constam na Planta de Síntese em anexo e são as seguintes: 
 
1. Parâmetros urbanísticos alterados 
 
1.1. Aos parâmetros urbanísticos dos lotes: 
 

 
 

Alvará n.º 3/2009 

Lote 
Área 
Lote 
(m²) 

Nº 
Pisos 

Nº 
Fogos 

Usos 

ÁREAS MÁXIMAS (m²) 

IMPL. CONSTR. AE 

111 289 2 1 H 120 240  

112 262 2 1 H 120 240  

 
 

Alteração ao Alvará n.º 3/2009 

Lote 
Área 
Lote 
(m²) 

Nº 
Pisos 

Nº 
Fogos 

Usos 

ÁREAS MÁXIMAS    (m²) 

IMPL. CONSTR. AE 

111 551 2 2 H 240 240  

112 ANULADO 

 
 
1.2.Aos parâmetros urbanísticos do bairro: 
 
 Alvará n.º 3/2009 Alteração ao Alvará n.º 3/2009 

Nº DE LOTES 116 115 

ÁREA MÁXIMA DE CONSTRUÇÃO 29 381,00 m² 29 141,00 m² 

3.2 DO REGULAMENTO (área verde dentro dos lotes) 10 239,00 m² 10 251,50 m² 

Os valores alterados foram representados a negrito. 
 
 
Todas as restantes especificações constantes do aludido 
alvará de loteamento não sofrem qualquer alteração. 
 
Paços do Concelho, 14 de Março de 2014 

 
A Presidente da Câmara Municipal, 

 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVISO 
 

ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 10/2003 – 
B.º DO CASAL DAS COMENDADEIRAS PONTINHA /FAMÕES 

 
1º ADITAMENTO 

 
Susana de Carvalho Amador, Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, ao abrigo do disposto nos artigos 
27.º e 78.º n.º 2 do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, na sua redação atual, fundamentando-se na 
deliberação tomada em sede da 2.ª Reunião Ordinária da 
Câmara Municipal de Odivelas de 20 de novembro de 
2013 – Proposta de aprovação da alteração ao Alvará de 
Loteamento n.º 10/2003, que consiste na alteração dos 
parâmetros urbanísticos previstos para o lote 25, tendo 
merecido aprovação por unanimidade, determina que se 
emita o presente aditamento ao Alvará de Licença de 
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Loteamento identificado em epígrafe, em nome de Salvina 
de Jesus dos Santos. 
 
As alterações às especificações do mencionado alvará 
constam na Planta de Síntese em anexo e são as seguintes: 
 
1. Parâmetros urbanísticos alterados 
 
1.1. Aos parâmetros Urbanísticos do lote: 
 

 Alvará n.º 10/2003 Alteração Alvará n.º 
10/2003 

Lote 
25 

Área de implantação – 135 
m2 

230 m2 

 Área de construção – 405 
m2 

420 m2 

 
1.2.Aos parâmetros urbanísticos do bairro: 
 
Alvará n.º 10/2003 Alteração Alvará n.º 10/2003 

Área total de implantação do 
loteamento- 5.753,00m2 

5.848,00 m2 

Área total de construção do 
loteamento- 11.559,00 m2 11.574,00 m2 

Percentagem máxima de ocupação 
do solo = 29% 29% 

Índice máximo de construção = 
0,58  0,58 

Os valores alterados foram representados a negrito 
 
Todas as restantes especificações constantes do aludido 
alvará de loteamento não sofreram qualquer alteração. 
 

Paços do Concelho, 14 de Março de 2014 
 

A Presidente da Câmara Municipal, 
 

(Susana de Carvalho Amador) 
 
 
 

AVISO 
 

ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 8/92 – 
B.º DO CASAL DO BISPO – PONTINHA /FAMÕES 

 
3º ADITAMENTO 

 
Susana de Carvalho Amador, Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, ao abrigo do disposto nos artigos 
27.º e 78.º n.º 2 do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, na sua redação atual, fundamentando-se na 
deliberação tomada em sede da 1.ª Reunião Ordinária da 
Câmara Municipal de Odivelas de 15 de janeiro de 2014 – 
Proposta de aprovação da alteração ao Alvará de 
Loteamento n.º 8/92, que consiste na alteração dos 
parâmetros urbanísticos previstos para o lote 175, tendo 
merecido aprovação por unanimidade, determina que se 
emita o presente aditamento ao Alvará de Licença de 
Loteamento identificado em epígrafe, em nome de 
Manuel Dias Henriques. 
 
As alterações às especificações do mencionado alvará 
constam na Planta de Síntese em anexo apenas como 
planta representativa das alterações pretendidas para o lote 
em questão, e são as seguintes: 
 
 
 

 
1. Parâmetros urbanísticos alterados 

 
1.1. Aos parâmetros Urbanísticos dos lotes: 

 

 
Alvará n.º 8/92 Alteração ao Alvará n.º 8/92 

DIF. 

Lote Áreas  Áreas   

 Lote Impl. Const. Uso Pisos Lote Impl. Const. Uso Pisos  

175 261 104 208 1H 2 261 104 208 2H 2 + 1fogo 

Os valores alterados foram representados a negrito. 
 

1.2 Aos parâmetros urbanísticos totais do bairro 
 

 Alvará n.º 8/92 Alteração ao Alvará n.º 8/92 DIF 

Nº DE FOGOS 446 447 + 1 

DENSIDADE HABITACIONAL 22.14 fogos/ha 22.19 fogos/ha +0.05 

Os valores alterados foram representados a negrito. 
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Todas as restantes especificações constantes do aludido 
alvará de loteamento não sofreram qualquer alteração. 
 
Paços do Concelho, 12 de Março de 2014 

 
A Presidente da Câmara Municipal, 

 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 

AVISO 
CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 
ABERTURA DE PERÍODO PARA DISCUSSÃO PÚBLICA 

 
Susana de Carvalho Amador, Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, torna público nos termos e para 
efeitos do disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei nº 
555/99, de 16 de Dezembro, na sua redação atual, que 
terá início no 8.º dia útil após a publicação deste Aviso em 
Jornal Nacional, o período de discussão pública sobre a 
proposta de alteração ao alvará de loteamento n.º 1/2007 
Bairro Quinta das Pretas – Pontinha/Famões, para o lote 
32, pelo prazo de 15 dias. Todos os interessados poderão, 
durante o período de discussão pública, consultar e/ou 
apresentar por escrito, quaisquer reclamações à proposta 
de alteração ao referido alvará. O processo estará 
disponível para consulta no Departamento de Gestão e 
Ordenamento Urbanístico, sito na Av.ª Amália Rodrigues 
n.º 20 – Urbanização da Ribeirada 2675 Odivelas. 
 
Paços do Município, 24 de Março de 2014. 

 
A Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 

 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 

AVISO 
CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 
ABERTURA DE PERÍODO PARA DISCUSSÃO PÚBLICA 

 
Susana de Carvalho Amador, Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, torna público nos termos e para 
efeitos do disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei nº 
555/99, de 16 de Dezembro, na sua redação atual, que 
terá início no 8.º dia útil após a publicação deste Aviso em 
Jornal Nacional, o período de discussão pública sobre a 
proposta de alteração ao alvará de loteamento n.º 1/2007 
Bairro Quinta das Pretas – Pontinha/Famões, para os 
lotes 12, 23, 36 e 44 pelo prazo de 15 dias. Todos os 
interessados poderão, durante o período de discussão 
pública, consultar e/ou apresentar por escrito, quaisquer 
reclamações à proposta de alteração ao referido alvará. O 
processo estará disponível para consulta no Departamento 
de Gestão e Ordenamento Urbanístico, sito na Av.ª 
Amália Rodrigues n.º 20 – Urbanização da Ribeirada 2675 
Odivelas. 

Paços do Município, 27 de Março de 2014. 
 

A Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 
 

(Susana de Carvalho Amador) 
 
 
 

AVISO 
CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 
ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 7/92 – 

B.º MOINHO DO BAETA – RAMADA/CANEÇAS 
 

3º ADITAMENTO 
 

Susana de Carvalho Amador, Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, ao abrigo do disposto nos artigos 
27.º e 78.º n.º 2 do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, na sua redação atual, fundamentando-se nas 
deliberações tomadas em sede da 16.ª Reunião Ordinária 
da Câmara Municipal de Odivelas de 28 de agosto de 2013 
– Proposta de aprovação da alteração ao Alvará de 
Loteamento n.º 7/92 e na 3.ª Sessão Extraordinária da 
Assembleia Municipal de Odivelas de 19 de dezembro de 
2013 – Proposta de Aplicação de Condições para o 
pagamento das taxas devidas, pela emissão do aditamento 
ao alvará de loteamento, que consiste na alteração dos 
parâmetros urbanísticos previstos para os lotes 2, 17, 28, 
29, 30, 32, 38, 42, 135, 136, 147, 170 e 185, determina que 
se emita o presente aditamento ao Alvará de Licença de 
Loteamento identificado em epígrafe, em nome de 
Manuel Augusto Morais e Outros. 
 
A viabilização dos índices de ocupação e construção 
propostos no presente aditamento não invalidam que no 
âmbito da apreciação dos projetos de legalização das 
edificações neles existentes se proceda à verificação da sua 
conformidade com a legislação e normas regulamentares 
aplicáveis, designadamente, as relativas ao enquadramento 
e inserção urbanística, salubridade, iluminação e ventilação 
definidas no RGEU, bem como as específicas dos usos 
propostos, sobretudo, em matéria de segurança contra 
riscos de incêndio, acessibilidades e estacionamento. 
 
As alterações às especificações do mencionado alvará 
constam na Planta de Síntese em anexo.  
 
Todas as restantes especificações constantes do aludido 
alvará de loteamento não sofreram qualquer alteração. 
 
Paços do Concelho, 2 de Abril de 2014 

 
A Presidente da Câmara Municipal, 

 
(Susana de Carvalho Amador) 
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AVISO 
CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 
ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 8/89 – 

B.º NOVO DO TRIGACHE – PONTINHA /FAMÕES 
 

1.º ADITAMENTO 
 

Susana de Carvalho Amador, Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, ao abrigo do disposto nos artigos 
27.º e 78.º n.º 2 do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, na sua redação atual, fundamentando-se na 
deliberação tomada em sede da 4.ª Reunião Ordinária da 
Câmara Municipal de Odivelas de 18 de dezembro de 
2013 – Proposta de aprovação da alteração ao Alvará de 
Loteamento n.º 8/89, que consiste na alteração dos 
parâmetros urbanísticos previstos para os lotes 8, 10, 11, 
13, 14, 25, 41, 45, 49, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 60, 61, 64, 69, 
72, 73, 75, 77 e 80, tendo merecido aprovação por 
unanimidade, determina que se emita o presente 
aditamento ao Alvará de Licença de Loteamento 
identificado em epígrafe, em nome de Olívio São Pedro 
Mendes e Outros. 
 
As alterações às especificações do mencionado alvará 
constam na Planta de Síntese em anexo. 
Todas as restantes especificações constantes do aludido 
alvará de loteamento não sofreram qualquer alteração. 
 
Paços do Concelho, 4 de Abril de 2014 

 
A Presidente da Câmara Municipal, 

 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 

AVISO 
CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 
ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 10/2002 – 

B.º SETE QUINTAS AUGI 2 – RAMADA /CANEÇAS 
 

2º ADITAMENTO 
 

Susana de Carvalho Amador, Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, ao abrigo do disposto nos artigos 
27.º e 78.º n.º 2 do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, na sua redação atual, fundamentando-se na 
deliberação tomada em sede da 19.ª Reunião Ordinária da 
Câmara Municipal de Odivelas de 6 de novembro de 2013 
– Proposta de aprovação da alteração ao Alvará de 
Loteamento n.º 10/2002, que consiste na alteração dos 
parâmetros urbanísticos previstos para os lotes 3 e 5, 
tendo merecido aprovação por unanimidade, determina 
que se emita o presente aditamento ao Alvará de Licença 
de Loteamento identificado em epígrafe, em nome de 
João Rosa Alves e Alfredo Francisco Pereira. 
 
As alterações às especificações do mencionado alvará 
constam na Planta de Síntese em anexo, e são as seguintes: 
 

1. Parâmetros urbanísticos alterados 
 
1.1. Aos parâmetros Urbanísticos dos lotes: 
 

Lote Alvará 10/2002 Proposta de Alteração 

 
Área do 
lote [m2] 

Índice 
ocupação/ 
construção 

Área do 
lote [m2] 

Índice 
ocupação/ 
construção 

3 362,66 0.40/0.80 411,00 0.35/0.71 

5 373,40 0.40/0.80 324,30 0.46/0.92 

Total 736,06 --- 735,30 --- 

Os valores alterados encontram-se a negrito 
 
Todas as restantes especificações constantes do aludido 
alvará de loteamento não sofreram qualquer alteração. 
 
Paços do Concelho, 2 de Abril de 2014 

 
A Presidente da Câmara Municipal, 

 
(Susana de Carvalho Amador) 
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ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

 
 

SSEESSSSÃÃOO  SSOOLLEENNEE  
CCOOMMEEMMOORRAATTIIVVAA  DDOO  2255  DDEE  AABBRRIILL  

 
RReeaalliizzaaddaa  eemm  2244  ddee  aabbrriill  ddee  22001144  

 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

PONTO ÚNICO 
 

 
 

SESSÃO COMEMORATIVA DO 25 DE ABRIL 
 

Sessão evocativa do 40.º Aniversário do 25 de abril de 
1974 (sem deliberações). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

 
 

22..ªª  SSEESSSSÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  
 

RReeaalliizzaaddaa  eemm  2288  ddee  aabbrriill  ddee  22001144  
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

VOTO DE CONGRATULAÇÃO 
 

 
 

VOTO DE CONGRATULAÇÃO 
Vitória da luta dos enfermeiros da Linha de Saúde 24 

 
Considerando que: 
 
1. A precarização do trabalho é um dos eixos centrais da 

política da Troika e do governo PSD-CDS, com o 
objetivo de reduzir salários e desequilibrar, ainda 
mais, as relações laborais; 

 
2. As alterações mais recentes ao código do trabalho 

têm acelerado essa desvalorização do fator trabalho 
em benefício do capital; 

 
3. Essa precarização das relações laborais atinge todo o 

tipo de trabalhadores e trabalhadoras, desde os mais 
qualificados até aos que tiveram menos 
oportunidades; 

 
4. A Linha Saúde 24 emprega mais de quatro centenas 

de enfermeiros, muitos dos quais há mais de uma 
dezena de anos trabalham como falsos recibos 
verdes; 

 
5. Nos últimos meses de 2013 a administração propôs 

uma alteração aos contratos de trabalho que levaria a 
uma redução de 20% no valor/hora e 50% nas horas 
diurnas e noturnas especiais; 

 
6. As e os enfermeiros, altamente qualificados, 

recusaram essa alteração ao seu contrato de trabalho 
e iniciaram um processo de luta pela dignidade dos 
seus postos de trabalho, recorrendo aos mecanismos 
legais ao seu dispor; 

 
7. Em fevereiro a Autoridade para as Condições do 

Trabalho (ACT) reconheceu a legitimidade das 
reivindicações dos enfermeiros e enfermeiras da 
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Linha de Saúde 24, notificando a administração para 
reconhecer os vínculos existentes e as condições 
salariais daí inerentes. 

 
8. Apesar do reconhecimento de vínculo laboral pelas 

autoridades competentes, a administração da Linha 
de Saúde 24 recusa-se a cumprir a lei e os direitos dos 
trabalhadores, pelo que os processos estão a ser 
remetidos pela Autoridade para as Condições do 
Trabalho para o Ministério Público. 

 
Assim, a Assembleia Municipal de Odivelas, reunida em 
plenário no dia 28 de abril de 2014, congratula-se com a 
decisão da ACT, que decorreu da luta das e dos 
trabalhadores da Linha de Saúde 24. 
 
(Documento apresentado pela bancada do BE; Aprovado 

por maioria com os votos a favor das bancadas da CDU, 
BE e CDS/PP, a abstenção da bancada do PS e com os 
votos contra da bancada do PSD.) 

 
O Presidente da Assembleia Municipal de Odivelas 

 
(Miguel Cabrita) 

 
Odivelas, 28 de abril de 2014 

 
 
 
 

VOTOS DE PESAR 
 

 
 

VOTO DE PESAR 
FALECIMENTO DE GABRIEL GARCIA MÁRQUEZ 

 
Considerando que: 
 
1. O escritor e jornalista colombiano Gabriel García 

Marquez, Prémio Nobel da Literatura de 1982, 
morreu esta neste mês de abril, vítima de pneumonia; 

 
2. Gabriel García Márquez nasceu em 6 de março de 

1927 na cidade de Aracataca, Colômbia. Em janeiro 
de 1929, os pais mudaram-se para Barranquilla, mas o 
filho Gabriel ficou em Aracataca, tendo sido criado 
pelos avós maternos. A adolescência de Garcia 
Márquez foi marcada por livros, em especial “A 
Metamorfose”, de Franz Kafka. Em 1947, mudou-se 
para Bogotá para estudar direito e ciências políticas 
na universidade nacional da Colômbia, mas 
abandonou o curso antes da licenciatura e começou a 
trabalhar como jornalista; 

 
3. Foi um dos maiores escritores do século XX, autor 

de obras que marcaram os seus leitores, geração após 
geração. “Cem anos de solidão”, a mais admirada, 
mas também “Crónica de Uma Morte anunciada”, 

“O amor nos tempos de cólera”, “O Outono do 
Patriarca” e tantas outras; 

 
4. Além de escritor, era um jornalista, daqueles que 

vibra com o cheiro da notícia. “O jornalismo é uma 
paixão insaciável que só pode ser digerida e 
humanizada no confronto descarnado com a 
realidade”, disse numa entrevista; 

 
5. Também brilhou como argumentista de cinema, 

orientando workshops de guião para cinema em 
Cuba, cujas transcrições foram publicadas em 
português em duas oportunidades; 

 
6. Em 1975 Portugal era, aos olhos de Gabriel Garcia 

Márquez, um país singular, onde se ambicionava 
“inventar um socialismo à portuguesa” e que achava 
possível concretizar. Escreveu nesses anos que “o 
desafio é enorme, mas estou convencido, 
modestamente, que vão consegui-lo”. 

 
Assim, a Assembleia Municipal de Odivelas, reunida em 
plenário no dia 28 de abril de 2014, lamenta 
profundamente a morte de Gabriel Garcia Márquez e 
envia as suas condolências à família, ao povo colombiano 
e aos milhões de leitores do escritor. 
 
(Documento apresentado pela bancada do BE; Aprovado 

por unanimidade) 
 

O Presidente da Assembleia Municipal de Odivelas 
 

(Miguel Cabrita) 
 

Odivelas, 28 de abril de 2014 
 
 
 

VOTO DE PESAR 
FALECIMENTO DE JOSÉ DE ALMEIDA 

 
No passado dia 18 de abril faleceu José Manuel Correia de 
Almeida (nascido a 13.09.1948, em Castanheira de Pêra – 
Leiria), antigo funcionário desta autarquia. 
 
O “Sr. Almeida”, como por todos era conhecido, esteve 
desde a primeira hora a prestar apoio aos órgãos 
municipais do concelho de Odivelas, e em particular à 
Assembleia Municipal de Odivelas, sempre com total 
dedicação e respeito para com este órgão. 
 
Aqueles que tiveram o privilégio de privar com o Sr. 
Almeida recordam uma pessoa de trato fácil, afável, e um 
carácter marcado pela generosidade e por uma profunda 
lealdade e bondade para com os outros.  
 
Quem com ele trabalhou conheceu bem a sua imensa 
dedicação às funções que desempenhava nesta instituição 
e, através delas, ao serviço público de que foi sempre um 
exemplo para todos nós. O rosto mais visível dessa 
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dedicação terá sido, para o exterior, o empenho e a 
disponibilidade para a resolução pronta de qualquer 
problema, designadamente para que o trabalho e as 
reuniões na Assembleia Municipal pudessem decorrer da 
forma mais harmoniosa e produtiva. Mas no dia-a-dia de 
trabalho, durante anos, pela sua humanidade, pelo seu 
contributo inestimável para a equipa onde se inseria, pela 
atenção a pormenores que a outros poderiam escapar, a 
falta que nos faz coletivamente está muito para além do 
conteúdo funcional das tarefas que desempenhou nesta 
autarquia. 
 
Assim, a Assembleia Municipal de Odivelas reunida a 28 
de abril de 2014, presta uma profunda homenagem a José 
Almeida e endereça à sua família e amigos o seu sentido 
pesar. 
 
(Documento apresentado pela Mesa da Assembleia 
Municipal; Aprovado por unanimidade) 

 
O Presidente da Assembleia Municipal de Odivelas 

 
(Miguel Cabrita) 

 
Odivelas, 28 de abril de 2014 

 
 
 

VOTO DE PESAR 
FALECIMENTO DE VASCO DE GRAÇA MOURA 

 
Escritor, advogado e político, Vasco de Graça Moura, 
nasceu em 3 de Janeiro de 1942. 
 
Licenciado em Direito pela Universidade de Lisboa, foi 
Secretário de Estado da Segurança Social no IV Governo 
Provisório e dos Retornados no VI Governo Provisório. 
 
Foi deputado ao Parlamento Europeu entre 1999 a 2009. 
 
Foi distinguido com os Prémios de Poesia do P.E.N. 
Clube Português e da Associação Portuguesa de 
Escritores e a Coroa de Ouro do Festival de Poesia de 
Struga.  
 
Recebeu a Ordem de Santiago da Espada, o Prémio 
Pessoa, o Prémio Vergílio Ferreira e o Prémio de 
Tradução 2007 do Ministério da Cultura de Itália, que 
distingue anualmente o melhor tradutor estrangeiro de 
obras italianas, por decisão unânime do júri. 
 
Foi Presidente da Comissão Executiva das 
Comemorações do Centenário de Fernando Pessoa (1988) 
e da Comissão Nacional para as Comemorações dos 
Descobrimentos Portugueses (1988-1995). Foi diretor da 
revista Oceanos (1988-1995), diretor da Fundação Casa de 
Mateus, comissário-geral de Portugal para a Exposição 
Universal de Sevilha (1988-1992).  
 

Em Janeiro de 2012 foi nomeado para a presidência do 
Centro Cultural de Belém. 
 
Ao longo da sua vida, destaca-se pela sua coragem na 
defesa intransigente das suas convicções, tendo sido 
ultimamente uma das vozes mais críticas na luta contra o 
Acordo Ortográfico. 
 
Morreu ontem, dia 27 de Abril de 2014, deixando Portugal 
mais pobre. 
 
Assim, a Assembleia Municipal de Odivelas, reunida dia 
28 de Abril de 2014, delibera: 
 
Aprovar um voto de pesar pela morte de Vasco da Graça 
Moura, reconhecendo o seu inestimável contributo para a 
vida pública e para a cultura em Portugal. 
 
(Documento apresentado pela bancada do PSD; Aprovado 

por unanimidade). 
 

O Presidente da Assembleia Municipal de Odivelas 
 

(Miguel Cabrita) 
 

Odivelas, 28 de abril de 2014 
 
 
 
 

PROPOSTA DE RECOMENDAÇÃO 
 

 
 

Pela bancada da CDU, foi apresentada uma Proposta de 
Recomendação sobre “Criação de Mais vagas em Creches 
no Concelho de Odivelas” 
 
(Rejeitada por maioria, com os votos a favor das bancadas 
da CDU, CDS/PP e BE e com votos contra das bancadas 
do PS e do PSD). 

 
 
 
 

INFORMAÇÃO SOBRE A ACTIVIDADE E 
SITUAÇÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO 

 

 
 

Presente para apreciação a “Informação sobre a Atividade 
e Situação Financeira do Município”, remetida pela 
Senhora Presidente da Câmara a esta Assembleia 
Municipal, nos termos da alínea e) do nº1 do art.º 53 da 
Lei 169/99, de 18 de Setembro, com alterações 
introduzidas pela Lei n.º 5 - A/2002, de 11 de Janeiro. 
 
Dado o adiantado da hora o Sr. Presidente colocou à 
votação que a discussão do ponto 1 passasse para uma 
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reunião posterior e se passasse de imediato ao ponto 2 da 
presente ordem de trabalhos. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PRESTAÇÃO DE CONTAS 
 

 
 

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE ODIVELAS 
DO ANO DE 2013 

 
Prestação de Contas do ano de 2013, conforme o 
deliberado na 4.ª reunião extraordinária, realizada em 22 
de abril de 2014, presente Boletim, página 7, elaborada em 
conformidade com as exigências legais e técnico-
financeiras aplicáveis, e integra 3 volumes, arquivada na 
pasta da presente reunião, de acordo com o proposto na 
informação n.º 2014/3785, de 2014-04-17, a saber: 
 
� Prestação de Contas 2013; 
� Relatório de Gestão; 
� Outros documentos. 
 
Presente para apreciação, o processo referente ao 
“Inventário do Património Municipal”, nos termos do artº 
53, nº 2, alínea c), da Lei 169/99, de 18 de setembro de 
1999, remetida pela Senhora Presidente da Câmara a esta 
Assembleia Municipal, aprovada na 4ª Reunião 
Extraordinária da Câmara Municipal, de 2014-04-22, que 
se dá como reproduzida e arquivada na pasta da presente 
reunião. 

 
“PREÂMBULO 

 
1. Recessão, Contração Económica e seus Impactos  
 
Apesar das atuais projeções económicas confirmarem uma 
recuperação da economia portuguesa para o período de 
2013 a 2015, o que se tem como adquirido é que, no 
período de 2011 a 2013, houve uma contração económica 
acumulada de 6%, o que agravou os diversos 
desequilíbrios macroeconómicos que se têm mantido ao 
longo dos últimos anos. 
 
O ano de 2013 foi ainda um ano de forte agravamento das 
condições de vida dos portugueses em geral, e das famílias 
em especial, o que se traduziu numa menor arrecadação 
de receitas por parte das entidades públicas, com destaque 
para as autarquias locais.  
 
O contínuo agravamento da atividade económica tem uma 
incidência concreta na situação vivida ao nível das 
autarquias locais, traduzindo-se em acrescidas dificuldades 
quer no exercício das competências próprias quer para 
acorrer a situações de ordem social, nomeadamente em 
favor dos estratos sociais mais desfavorecidos.  
 

Relativamente ao Município de Odivelas, este não foi 
exceção no ano de 2013 tendo registado do lado da receita 
uma arrecadação total de 57.892.181,73 €, o que 
representa uma diminuição de -4.000.729,08 € face a 2012, 
o que se traduz comparativamente num decréscimo de 
6,5%.  
 
2. Da Receita e da Despesa  
 
Se a análise for efetuada tendo em conta a natureza da 
receita verifica-se que, de 2012 para 2013, tanto as receitas 
correntes como as receitas de capital obtiveram um 
decréscimo, no caso das primeiras de forma residual, em 
4,3% e das segundas em 33,9%, embora seja de destacar o 
comportamento das primeiras, pelo seu peso relativo 
(94,8%) na estrutura da receita.  
 
É ainda de referir que em 2013 a taxa de execução de 
cobrança se situou em 66,6%, tendo-se registado em 2011 
uma execução de 64,0% e em 2012 de 67,4%.  
 
No tocante à despesa o ano de 2013 registou um valor 
global de 56.548.831,83 €, registando assim um 
decréscimo de 7,5% relativamente a 2012.  
 
Nos agrupamentos da despesa há a destacar as Despesas 
com o Pessoal e a Aquisição de Bens e Serviços que 
representam no seu conjunto cerca de 67,0% do total 
executado no ano 2013. Realce também, para o 
agrupamento da Aquisição de Bens de Capital 
(investimento) que registou uma execução a rondar os 4,1 
milhões de euros, ou seja, 7,4% dos recursos municipais 
reverteram no aumento de capital fixo.  
 
Saliente-se que dos cerca de 15,2 milhões de euros 
executados no agrupamento das Aquisições de Bens e 
Serviços, muito contribuíram os valores relativos ao 
tratamento de águas residuais e ao fornecimento de água. 
 
Registo, para uma execução de 70,9% ao nível das 
despesas correntes, com especial destaque para as 
despesas de pessoal com um valor aproximado de 23 
milhões de euros, e uma execução de 47,8% atingido ao 
nível das despesas de capital.  
 
3. Grandes Opções do Plano e Demonstração de 
Resultados  
 
Em relação às Grandes Opções do Plano as Outras 
Funções são as mais representativas, com um peso de 
32,9% do total executado em Plano, registando um 
decréscimo de 9,6%, face a 2012, devido, essencialmente, 
ao decréscimo apurado ao nível dos Encargos com a 
Dívida Bancária, fruto do deferimento das amortizações 
de capital, verificado nas prestações de dezembro de dois 
empréstimos de medio e longo prazo contratualizados.  
 
Refira-se ainda, que globalmente em 2013, executaram-se 
nas Grandes Opções do Plano de 2012 menos 6 milhões 
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de euros, comparativamente ao período homólogo do ano 
anterior, o que representa um decréscimo de 15,2% no 
total realizado.  
 
Relativamente à Demonstração de Resultados verifica-se 
que o Município de Odivelas gerou em 2013 um resultado 
líquido do exercício de 5.744.682,60 €, quando no período 
homólogo de 2012 o mesmo resultado líquido se situou 
em 1.306.137,43 €.  
 
No que se refere aos proveitos e ganhos do exercício 
registou-se um total de 60.234.403,06 € e de custos e 
perdas no valor de 54.489.713,46 €.  
 
De salientar igualmente uma evolução positiva nos 
resultados operacionais de 2013 que se situaram no valor 
de 1.604.122,41 € quando em 2012 os mesmos resultados 
operacionais registaram um valor negativo de – 
2.840.157,92 €.  
 
No capítulo das dívidas a terceiros estas ascendiam no 
final de 2013 a 14.812.598,13 €, o que representa um 
decréscimo relativamente ao exercício de 2012 de 
3.269.887,50 €.  
 
Quanto à dívida de médio/longo prazo houve uma 
evolução positiva face a 2012, ano em que se registou um 
valor de 29.676.061,00 €, enquanto em 2013 o valor da 
mesma dívida foi de 25.957.747,38 €, o que significa uma 
diminuição de 3.718.313,62 €.  
 
4. O Caminho Sólido da Recuperação Financeira  
 
Assim verifica-se uma redução da dívida total do 
Município de 6.988.201,15 €.  
 
O esforço que tem vindo a ser prosseguido pela 
Administração Municipal no sentido de diminuir os 
encargos com fornecedores e com as entidades bancárias, 
sem colocar em causa a prossecução das suas atribuições 
legais e privilegiando o reforço da qualidade de vida dos 
seus munícipes tem sido plenamente alcançado, através de 
um acrescido controle da despesa e de um rigor 
orçamental assinalável. 
 
É nesse sentido que continuaremos a trabalhar em 2014 
para que Odivelas seja cada vez mais um Município 
sustentável e com boas práticas, nas quais os munícipes se 
revejam e se sintam envolvidos na gestão do seu 
Concelho.  
 
Mesmo nestes momentos tão difíceis que vivemos, em 
que diariamente somos confrontados com decisões que 
violam, por vezes de forma grosseira, o princípio 
constitucionalmente consagrado da Autonomia do Poder 
Local Democrático, umas das maiores conquistas da 
Revolução de 25 de Abril de 1974, cujos 40 anos estamos 
neste momento a assinalar, continuaremos o nosso 
caminho de forte aposta nas políticas sociais e de apoio 

àqueles que mais duramente foram atingidos por esta 
grave crise que atravessamos e aos mais fragilizados e 
vulneráveis, com especial destaque para as nossas crianças, 
os nossos jovens e a nossa população mais idosa, de 
aposta estratégica e indeclinável na Escola Pública e no 
Ensino Público, e na Cultura e na preservação do 
Património Cultural identitário deste nosso Concelho. 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 

INTRODUÇÃO 
 
Este documento foi elaborado de acordo com as normas 
estabelecidas no ponto 13 do Plano Oficial de 
Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro. As 
Demonstrações Financeiras que constam deste Relatório 
tiveram também em conta as Instruções n.º 1/2001, 
aprovadas pela Resolução n.º 4/2001 da 2.ª Secção do 
Tribunal de Contas, publicadas na II.ª Série do Diário da 
República, de 18 de agosto, Resolução que fixa a 
organização e a documentação das contas das autarquias 
locais e entidades equiparadas abrangidas pelo POCAL..  
 
O documento segue de perto a estrutura recomendada no 
POCAL e está organizado em sete capítulos, a saber:  
 
ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL  
 
Onde consta o modelo organizativo adotado pelo 
Município e a estrutura política que compõe os seus 
órgãos, executivo e deliberativo;  
 
RECURSOS HUMANOS  
 
Onde é apresentada uma síntese dos principais elementos 
constantes do Balanço Social;  
 
SÍNTESE DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS  
 
Ponto constituído por 10 alíneas representativas das 
principais áreas de intervenção municipal e onde se 
encontram refletidas algumas das ações desenvolvidas 
pelas várias unidades orgânicas municipais ao longo do 
ano;  
 
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL  
 
Permite acompanhar, de forma sintética, a evolução e 
todo o processo de realização das despesas e arrecadação 
das receitas, permitindo, também, avaliar os desvios e o 
desempenho relativamente às Grandes Opções do Plano, 
que não é mais do que a compilação do Plano Plurianual 
de Investimentos e do Plano de Atividades Municipais;  
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ANÁLISE PATRIMONIAL  
 
Onde se analisa o Balanço, a Demonstração de Resultados 
e respetivos anexos e outros documentos que sintetizam 
os elementos mais relevantes da situação económica e 
financeira do Município, traduzindo monetariamente o 
seu património, a formação de resultados e a 
movimentação dos recursos financeiros;  
 
INDICADORES DE GESTÃO  
 
Construídos com base nas demonstrações financeiras, 
fornecem um conjunto de informações úteis, resultantes 
do facto da sua construção se basear em agregados 
patrimoniais diversificados que vão permitir uma visão 
global;  
 
PROPOSTA DE APLICAÇÃO DOS RESULTADOS  
 
Em conformidade com o ponto 2.7.3. do Decreto-Lei n.º 
54-A/99, de 22 de fevereiro, com as alterações 
introduzidas pela Lei n.º 162/99, de 14 de setembro, 
Decreto-Lei n.º 315/2000, de 2 de dezembro e pelo 
Decreto-Lei n.º 84/2002 que aprovou o POCAL. 
(…)” 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

MODIFICAÇÃO ORÇAMENTAL 
 

 
 

7.ª MODIFICAÇÃO ORÇAMENTAL 
1.ª REVISÃO ORÇAMENTAL 2014 

 
1.ª Revisão Orçamental de 2014, 7.ª Modificação 
Orçamental, conforme o deliberado na 4.ª reunião 
extraordinária, realizada em 22 de abril de 2014, presente 
Boletim, página 7, remetida pela Senhora Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas, arquivada na pasta da 
presente reunião, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2013/3745 de 2014-04-17, e nos 
termos dos mapas anexos à informação. 

 
 

“1.ª Revisão Orçamental 
 

Preâmbulo 
 

A Lei n.º 73/2013, de 3 setembro, veio estabelecer um 
novo regime financeiro das autarquias locais e das 
entidades intermunicipais, devendo, ao abrigo da 
legislação em vigor, proceder-se à incorporação no 
Orçamento de 2014 do saldo da conta de Gerência 
relativa ao ano anterior. 

Assim, tendo sido apurado na Prestação de contas de 
2013 um saldo de gerência no valor de 3.413.672.37 €, 
importa efetuar a incorporação deste valor no Orçamento 
de 2014, respeitando as regras legalmente estabelecidas. 
 
No âmbito da presente Revisão Orçamental importa 
destacar o reforço dos seguintes projetos/ações: 
 
Municipália, E.M. - cobertura de prejuízos - 250.000,00 €; 
 
Rede Pré-Escolar - 40.000,00 €; 
 
Aquisição de software - 99.000,00 €; 
 
Intervenções diversas em arruamentos - 85.100,00 € 
 
Requalificação e ordenamento do Estacionamento na 
Praça Hermínio Estrela - Pontinha - Orçamento 
Participativo- 52.500,00 €; 
 
Grandes Intervenções - 72.700,00 E; 
 
Demolições - 20.000,00 €; 
 
Apoio às obras de adaptação das instalações para a União 
das Freguesias da Póvoa de Sto. Adrião/Olival Basto - 
50.000,00 €. 
 
Comparativamente às dotações atuais verifica-se através 
da presente Revisão Orçamental um aumento das 
despesas de capital em 102.344,54 euros por contrapartida 
de igual montante ao nível das despesas correntes. 
 
Ao nível da receita constata-se um aumento das outras 
receitas em 3.413.672,37 euros, por contrapartida com a 
diminuição das receitas correntes. 
 
Nestes termos a incorporação do saldo da conta de 
gerência não se reflete no valor total do Orçamento inicial 
o qual mantém o valor de 84.888.894 €. 
 
Com a presente Modificação Orçamental incorpora-se o 
saldo da conta de gerência de 2013, sem colocar em causa 
o necessário equilíbrio orçamental e, em simultâneo, 
reforçam-se alguns dos projetos/ações que são essenciais 
para a atividade municipal. 
 
Odivelas, 16 de abril de 2014 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Susana de Carvalho Amador)” 
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Receitas 

 
Inicial Atual Variação 

Após 1.ª 
Revisão 

Variação 
(5) 

 
(1) (2) (3)=(2)-(1) (4) Valores Perc. 

Correntes 65.854.345,00 65.854.345,00 0,00 62.440.672,63 -3.413.672,37 -5,5% 

      

Capital 19.029.639,00 19.029.639,00 0,00 19.029.639,00 0,00 0,0% 

      

Outras 5.000,00 5.000,00 0,00 3.418.672,37 3.413.672,37 99,9% 

      

TOTAL 84.888.984,00 84.888.984,00 0,00 84.888.984,00 0,00 0,00% 

 

Despesas 

 
Inicial Atual Variação 

Após 1.ª 
Revisão 

Variação 
(5) 

 (1) (2) (3)=(2)-(1) (4) Valores Perc. 

Correntes 61.948.885,72 61.803.559,53 -145.326,19 61.701.214,99 -102.344,54 -0,2% 

       
Capital 22.940.098,28 23.085.424,47 145.326,19 23.187.769,01 102.344,54 0,4% 

       
Outras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 n.a 

  
   

  
TOTAL 84.888.984,00 84.888.984,00 0,00 84.888.984,00 0,00 0,00% 

 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


