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CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

4.ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
 
 

Realizada em 25 de fevereiro de 2015 
 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

ATAS 
 

 
 

ATA DA 13.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2014 
 

Ata da 13.ª reunião ordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas, realizada a 2 de julho de 2014. 

 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

ATA DA 5.ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2014 
 

Ata da 5.ª reunião extraordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas, realizada a 24 de julho de 2014. 

 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

CONTRATO DE COMODATO 
 

 
 

ASSOCIAÇÃO KARINGANA WA KARINGANA 
RESOLUÇÃO DE CONTRATO 

 
Resolução do contrato de comodato entre o Município de 
Odivelas e a Associação “Karingana Wa Karingana”, 
celebrado em 29 de outubro de 2013 (aprovado na 18.ª 
Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas de 
25 de setembro de 2013 – Boletim Municipal das 
Deliberações Decisões n.º 19/2013, de 8 de outubro, pág. 
13), referente às frações autónomas designadas pelas letras 
“A” e “B”, pisos -1, esquerdo e direito respetivamente, 
sitas na Rua Dr. Amato Lusitano, Odivelas, com 
fundamento no incumprimento definitivo da comodatária, 

de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2015/1597, de 2015.02.11. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA 
 

 
 

BAIRRO OLIVAL DO PANCAS 
 

Proposta de Delimitação da Área de Reabilitação Urbana 
incidente no Bairro Olival do Pancas e em terrenos 
limítrofes da Quinta da Paiã, proposta que integra a 
memória descritiva e justificativa, o quadro de benefícios 
fiscais, o diagnóstico sobre a necessidade de reabilitação 
urbana e as plantas complementares, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2015/1856, de 
2015.02.18. 
 
Após aprovação da referida Delimitação em Assembleia 
Municipal, proceder-se-á à publicação através de aviso na 
2.ª série do Diário da República e na página eletrónica do 
Município e, simultaneamente, será remetido ao Instituto 
da Habitação e da Reabilitação Urbana, I.P., de acordo 
com a mesma informação. 
 
Carece de deliberação por parte da Assembleia Municipal 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 

 

ESCOLA EB1 N.º 9 DE ODIVELAS 
 

 
 

ENCARGOS DE ESTALEIRO 
 

Pagamento do valor de €30.632,24 (trinta mil, seiscentos e 
trinta e dois euros e vinte e quatro cêntimos), a que 
acrescerá o IVA à taxa de 6%, à empresa MRG, SA, 
referente à indemnização da reclamação por agravamento 
de custos de estaleiro afetos à empreitada da 2.ª fase da 
EB1 n.º 9 de Odivelas, processo n.º 239/OD-DOM, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2015/1841, de 2015.02.18. 
 
(Aprovado por maioria) 
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CLASSIFICAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO 
 

 
 

CLASSIFICAÇÃO DE ÁRVORES DE INTERESSE PÚBLICO 
 

Classificação de quatro plátanos existentes no jardim da 
Quinta do Espírito Santo, em Odivelas e de um carvalho-
cerquinho existente no jardim propriedade do Sr. Carlos 
Alberto Fernandes Morgado, no Lugar d’Além, em 
Caneças, como árvores de interesse público do Município 
de Odivelas, nos termos das propostas a enviar ao 
Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, anexas 
à informação n.º Interno/2015/543, de 2015.01.16, de 
acordo com a referida informação. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 

 

PROCESSOS PARTICULARES 
 

 
 

APLICAÇÃO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA O PAGAMENTO 
DAS TAXAS DEVIDAS PELA EMISSÃO DO ADITAMENTO AO 

ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º3/2006 
 

Proposta de aplicação de condições especiais para o 
pagamento das taxas devidas pela emissão do aditamento 
ao alvará de loteamento n.º 3/2006 do Bairro da 
Milharada para os lotes 27, 94, 98, 100, 119, 127, 137, 181 
e 229, em nome da Comissão de Administração Conjunta 
do Bairro da Milharada, e a compensação pela área de 
cedência para o equipamento de utilização coletiva em 
falta, imputáveis a cada lote, possam ser pagas 
individualmente pelos respetivos proprietários, no ato de 
emissão da admissão da comunicação prévia de 
construção ou legalização, num período de um ano a 
contar da data da emissão do aditamento, sem prejuízo da 
sua exigência, a qualquer momento, pela Câmara 
Municipal de Odivelas, nos casos em que aquela não tenha 
sido emitida por inércia na apresentação dos projetos ou 
elementos necessários à sua comunicação prévia, de 
acordo com o proposto na informação constante da folha 
2677 do Processo n.º 1597/LO/GI, de 2015.02.16. 
 
Carece de deliberação por parte da Assembleia Municipal 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO 
CAUÇÃO – LOTE C 12 – BAIRRO DOS PEDERNAIS 

 
Substituição de hipoteca legal, constituída sobre o lote C-
12, inserido no Bairro dos Pedernais, União das 
Freguesias de Ramada e Caneças, pelo depósito caução n.º 

10145, do Banco Caixa Geral de Depósitos, no valor de € 
853,35 (oitocentos e cinquenta e três euros e trinta e cinco 
cêntimos), em nome de José João Carreira de Sousa, a 
favor da Câmara Municipal de Odivelas, para garantir a 
boa execução das obras de urbanização referentes ao 
Alvará de Loteamento n.º 7/2001, de 7 de setembro, de 
acordo com o proposto na informação n.º 09.2015, de 
2015.02.16 e na informação técnica n.º 
15/RO/DRRU/DGOU/15, de 2015.02.03. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

1.ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
 
 

Realizada em 3 de março de 2015 
 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 
 

PROCEDIMENTOS CONCURSAIS 
 

 
 

PROCEDIMENTOS CONCURSAIS COMUNS PARA OCUPAÇÃO DE 
POSTOS DE TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO 

 
Autorização para se prosseguir com os recrutamentos 
referentes aos procedimentos concursais comuns para 
ocupação de vinte e nove postos de trabalho por tempo 
indeterminado, na categoria de assistente operacional, para 
diversas áreas da Câmara Municipal de Odivelas, 
publicados no Diário da República, 2ª Série n.º 97, de 21 
de maio de 2014, com vista à homologação das listas de 
classificação final dos mesmos, de acordo com o proposto 
na informação n.º interno/2015/2345, de 2015-02-26. 
 
 

Serviço Tipo de 
Procedimento 

Número 
de Postos 

Categoria 

1-Gabinete 
Médico 

Veterinário 

Procedimento 
Concursal Comum por 
tempo indeterminado 

3 

Assistente 
Operacional 
(Tratador-

Apanhador de 
animais) 

2-Divisão de 
Gestão 

Ambiental 

Procedimento 
Concursal Comum por 
tempo indeterminado 

3 

Assistente 
Operacional 
(Apoio ao 
cemitério) 

3-Divisão de 
Educação 

Procedimento 
Concursal Comum por 
tempo indeterminado 

19 

Assistente 
Operacional 
(Pessoal Não 

Docente) 

Procedimento 
Concursal Comum 

por tempo 
indeterminado 

3 

Assistente 
Operacional 

(serviço 
Municipal de 
Transportes 
Especiais) 

4-Divisão de 
Transportes e 

Oficinas 

Procedimento 
Concursal Comum 

por tempo 
indeterminado 

1 

Assistente 
Operacional 

(Condutor de 
Máquinas 
Pesadas e 
Veículos 

Especiais) 

 
Este assunto carece de deliberação da Assembleia Municipal 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

CARTA DE MISSÃO NO ÂMBITO DO PROCEDIMENTO 
CONCURSAL PARA CARGO DE DIREÇÃO SUPERIOR DE 1.º GRAU 

 
“Carta de missão” a publicar com o aviso do 
procedimento concursal para o cargo de Direção Superior 
de 1ª Grau – Diretor Municipal, deliberado na 5.ª Reunião 
Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, realizada no 
dia 13 de março de 2013, (Boletim Municipal das Deliberações e 
Decisões n.º 5/2013 de 26 de março, página 8) e na 6.ª 
Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal de 
Odivelas, realizada no dia 4 de abril de 2013, (Boletim 
Municipal das Deliberações e Decisões n.º 6/2013 de 9 de abril, 
página 30). 
 
Na carta de missão, que se pretende como um 
compromisso de gestão, são definidos de forma explícita 
os objetivos, devidamente quantificados e calendarizados, 
a atingir no decurso do exercício de funções, sem prejuízo 
da sua revisão, sempre que se justifique, por alteração de 
contexto geral ou por circunstâncias específicas que o 
determinem. O texto da “Carta de missão” encontra-se 
anexo à informação n.º Interno/2015/2087, de 2015-02-
23. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

DISPENSA DE PARECER PRÉVIO 
 

 
 

AUTORIZAÇÃO PARA DISPENSA DE PARECER PRÉVIO 
DA CÂMARA NA CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS 

DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – 2015 
 

Nos termos dos considerandos enunciados na proposta da 
Senhora Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 
datada de 27 de fevereiro de 2015, e ao abrigo das 
disposições legais nela mencionadas, e de acordo com a 
mesma é proposto que a Câmara Municipal de Odivelas 
delibere: 
 
1. Para efeitos do previsto no n° 5 e 12 do artigo 75.° da 
Lei nº 82-B/2014, de 31 de dezembro, e nos nºs 2 e 3 do 
artigo 32.° da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas 
(LTFP), aprovada em anexo à Lei n° 35/2014, de 20 de 
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junho, emitir parecer prévio favorável à celebração e 
renovação de contratos de prestação de serviços, nos 
casos seguintes: 
 
a) Aos contratos de prestação de serviço, nas modalidades 
de tarefa e de avença, cuja produção de efeitos se tenha 
operado após 1 de janeiro de 2015 até à data da presente 
deliberação; 
 
b) Sempre que a adjudicação ocorra nos termos do 
disposto na alínea a) do n° 1 do artigo 20.° do Código dos 
Contratos Públicos aprovado pelo Decreto-Lei n° 
18/2008, de 29 de Janeiro, ou ainda nos termos do 
previsto nos artigos 24,° e 128.° do mesmo diploma; 
 
c) Independentemente do valor do contrato, sempre que, 
cumulativamente, os serviços a contratar não configurem 
a prestação de trabalho subordinado, se destinem à 
execução de ações para as quais já esteja garantido 
financiamento alheio no âmbito de programa específico e 
já tenham sido consagradas em anteriores deliberações da 
Câmara; 
 
2. A contratação a coberto da autorização prévia 
concedida nos termos do número anterior não poderá 
fazer-se sem expressa confirmação de cabimento 
orçamental a efetuar pelos serviços financeiros, depois de 
verificado o cumprimento das demais disposições legais 
aplicáveis. 
 
3. Até ao término do mês seguinte ao trimestre a que 
digam respeito deverá a lista dos contratos celebrados ao 
abrigo do disposto nos números anteriores, com expressa 
referência aos respetivos valores de adjudicação e 
cabimento orçamental, ser disponibilizada aos membros 
do Órgão Executivo. 
 
4. O regime previsto na presente deliberação aplica-se a 
todos os contratos de prestação de serviços de valor igual 
ou superior a 5.000 € (cinco mil euros), com exceção dos 
contratos na modalidade de tarefa e de avença, que, por 
via de celebração ou renovação, produzam efeitos a partir 
de 01 de Janeiro de 2015. 
 
5. Os contratos de prestação de serviços, a celebrar ou 
renovar, nas modalidades de tarefa e avença, serão 
submetidos a deliberação do executivo municipal, de 
acordo com o disposto no n.º 14 do art.º 75º da Lei nº 82-
B/2014, de 31 de dezembro. 
 
6. Revogar a deliberação municipal tomada na 1ª Reunião 
Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, realizada em 
14 de Janeiro de 2015, onde foi aprovado a emissão de 
parecer genérico favorável, nos termos propostos na 
informação n.º 2015/163, de 7 de Janeiro de 2015. (Boletim 
Municipal das Deliberações e Decisões n.º 1/2015 de 27 de 
janeiro, página 10) 
 
(Aprovado por maioria) 
 

 

CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
 

 
 

CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM 
A SOCIEDADE UNIPESSOAL POR QUOTAS – REBEL HEART – 

UNIPESSOAL, LDA. – RATIFICAÇÃO 
 

Ratificação do despacho, da Senhora Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas, exarado na etapa 19 do 
edoc 5797, de autorização para contratação, mediante a 
celebração de um contrato de prestação de serviços, na 
modalidade de avença, com a sociedade unipessoal por 
quotas – Rebel Heart – unipessoal, Lda., representada por 
Luís António Pacheco Rodrigues, pelo período de 12 
meses, renovável por dois períodos de igual duração. A 
necessidade desta prestação de serviço decorre do 
processo de dinamização das modalidades Kick Boxing, 
Defesa Pessoal e Aulas de Grupo nos Ginásios do 
Pavilhão Multiusos de Odivelas. O pagamento ao 
prestador de serviço, nas aulas de grupo será no valor de 
€12,00 (doze euros), por cada hora de serviço prestado, 
acrescida de IVA à taxa legal em vigor. Quanto às aulas de 
Kick Boxing e Defesa Pessoal, o pagamento será repartido 
em igual proporção, das mensalidades cobradas aos 
praticantes das referidas modalidades. De acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2015/2234, de 2015-
02-25. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA 
MODALIDADE DE AVENÇA COM INTERSOM – DE CARLOS 

MANUEL GOMES ALVES FAUSTINO – RATIFICAÇÃO 
 

Ratificação do despacho, da Senhora Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas, exarado na etapa 17 do 
edoc 7154, de autorização para contratação, mediante a 
celebração de um contrato de prestação de serviços, na 
modalidade de avença, com a Intersom, de Carlos Manuel 
Alves Faustino, pelo período de 12 meses. A necessidade 
desta prestação de serviços, prende-se com a realização 
das diversas atividades que decorrem nas instalações 
Municipais, designadamente Pavilhão Multiusos de 
Odivelas e Piscina Municipal. O pagamento ao prestador 
de serviços, será no valor de €900,00 (novecentos euros), 
mensais acrescidos de IVA à taxa legal em vigor. De 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2015/2242, de 2015-02-25. 
 
(Aprovado por maioria) 
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UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 
 
 

DESPACHOS 
 

 
 
 

PRESIDÊNCIA 
 

 
 

DESPACHO N.º 6/PRES/2015 
 

Assunto: Delegação de Competências da Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas no Diretor Municipal, 
Hernâni Silvino Vilela Boaventura 
 
Por força do disposto nas alíneas g) e h) do n.º 1 do artigo 
35.º e n.º 1 do artigo 38.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, que estabelece o Regime Jurídico das 
Autarquias Locais, n.º 3 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 
197/99, de 8 de junho, repristinado pela Resolução n.º 
86/2011, de 11 de abril, artigo 109.º, do Decreto-Lei n.º 
18/2008, de 29 de janeiro, na versão dada pelo Decreto-
Lei n.º 149/2012, de 12 de julho, que aprova o Código 
dos Contratos Públicos, conjugado com os artigos 35.º e 
37.º do Código do Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de 
novembro, na versão conferida pelo Decreto-Lei n.º 6/96, 
de 31 de janeiro e alterado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, 
de 29/01, delego no Senhor Diretor Municipal, 
HERNÂNI SILVINO VILELA BOAVENTURA, 
Licenciado em Direito, a competência genérica para 
autorizar o pagamento de despesa até um limite de € 
2.500,00 (dois mil e quinhentos euros), ainda que não 
tenha sido o agora delegado a autorizá-la. 
 
A competência ora delegada poderá ser revogada a todo o 
tempo desde que circunstâncias o justifiquem e, bem 
assim como quaisquer atos praticados pelo delegado no 
exercício da presente delegação, podendo a delegante, 
independentemente da revogação do presente despacho, 
avocar despesa objeto desta delegação. 
 
O presente despacho produz efeitos nesta data. 
 
 
Odivelas, 5 de março de 2015 
 
 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 

 

OUTROS DESPACHOS 
 

 
 

DESPACHO N.º 01/DCTPCB/2015 
 

Assunto: Subdelegação de assinatura de correspondência e 
expediente no âmbito do Setor de Bibliotecas, da Divisão 
de Cultura, Turismo, Património Cultural e Bibliotecas 
 
Nos termos do disposto no n.º 3 do Artigo 16° da Lei n.º 
49/2012, de 29 de agosto, diploma que procede à 
adaptação à Administração Local da Lei n.º 2/2004, de 15 
de janeiro, subdelego no período de 6 a 13 de março de 
2015, no Técnico Superior Helena Fernanda Teixeira 
Morais do Nascimento Jardim a assinatura de 
correspondência e do expediente necessário à instrução 
dos processos no âmbito do Setor de Bibliotecas da 
Divisão de Cultura, Turismo, Património Cultural e 
Bibliotecas. 
 
Odivelas, 2 de Março de 2015 

 
Por Nomeação da Sra. Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 

exarada no Despacho N.° 116/PRES/2013, de 24 de Outubro 
A Chefe da Divisão de Cultura, Turismo, Património 

Cultural e Bibliotecas 
 

(Angelina Pereira) 
 
 
 

DESPACHO N.º 02/DCTPCB/2015 
 

Assunto: Subdelegação de assinatura de correspondência e 
expediente no âmbito do Setor de Património Cultural, da 
Divisão de Cultura, Turismo, Património Cultural e 
Bibliotecas  
 
Nos termos do disposto no n.º 3 do Artigo 16° da Lei n.º 
49/2012, de 29 de agosto, diploma que procede à 
adaptação à Administração Local da Lei n.º 2/2004, de 15 
de janeiro, subdelego no período de 6 a 13 de março de 
2015, no Técnico Superior Maria Fernanda Patrocínio 
Moroso a assinatura de correspondência e do expediente 
necessário à instrução dos processos no âmbito do Setor 
de Património Cultural da Divisão de Cultura, Turismo, 
Património Cultural e Bibliotecas.  
 
Odivelas, 2 de março de 2015 

 
Por Nomeação da Sra. Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 

exarada no Despacho N.° 1 1 6/PRES/201 3, de 24 de Outubro 
A Chefe da Divisão de Cultura, Turismo, Património 

Cultural e Bibliotecas 
 

(Angelina Pereira) 
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DESPACHO N.º 03/DCTPCB/2015 
 

Assunto: Subdelegação de assinatura de correspondência e 
expediente no âmbito do Setor de Dinamização Cultural, 
da Divisão de Cultura, Turismo, Património Cultural e 
Bibliotecas 
 
Nos termos do disposto no n.º 3 do Artigo 16° da Lei n.º 
49/2012, de 29 de agosto, diploma que procede à 
adaptação à Administração Local da Lei n.º 2/2004, de 15 
de janeiro, subdelego, no período de 6 a 13 de março de 
2015, na Técnico Superior Rita Machado Dray a 
assinatura de correspondência e do expediente necessário 
à instrução dos processos no âmbito do Setor de 
Dinamização Cultural da Divisão de Cultura, Turismo, 
Património Cultural e Bibliotecas. 
 
Odivelas, 2 de março de 2015 

 
Por Nomeação da Sra. Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 

exarada no Despacho N.º 116/PRES/2013, de 24 de Outubro 
A Chefe da Divisão de Cultura, Turismo, Património 

Cultural e Bibliotecas 
 

(Angelina Pereira) 
 
 
 

DESPACHO N.º 04/DCTPCB/2015 
 

Assunto: Subdelegação de assinatura de correspondência e 
expediente no âmbito do Setor de Turismo, da Divisão de 
Cultura, Turismo, Património Cultural e Bibliotecas  
 
Nos termos do disposto no n.º 3 do Artigo 16° da Lei n.º 
49/2012, de 29 de agosto, diploma que procede à 
adaptação à Administração Local da Lei n.º 2/2004, de 15 
de janeiro, subdelego no período de 6 a 13 de março de 
2015, no Técnico Superior João Carlos Gonçalves 
Neves a assinatura de correspondência e do expediente 
necessário à instrução dos processos no âmbito do Setor 
de Turismo da Divisão de Cultura, Turismo, Património 
Cultural e Bibliotecas. 
 
Odivelas, 2 de março de 2015 

 
Por Nomeação da Sra. Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 

exarada no Despacho N.º 116/PRES/2013, de 24 de Outubro 
A Chefe da Divisão de Cultura, Turismo, Património 

Cultural e Bibliotecas 
 

(Angelina Pereira) 
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DECISÕES COM EFICÁCIA EXTERNA 
 

 
 
 

HABITAÇÃO 
 

 
 

Decisões com eficácia externa tomadas pela Vereadora Sandra 
Cristina de Sequeiros Pereira, ao abrigo do disposto no 
Despacho de delegação e subdelegação de competências da 
Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, n.º 
137/PRES/2013, de 23 de outubro, no âmbito da Divisão de 
Habitação, referentes ao mês de fevereiro de 2015, nos termos 
da informação n.º Interno/2015/2397, de 2015.02.27: 
 
Divisão de Habitação 
 
Setor de Intervenção na Habitação Social (SIHS) 
 
EDOC/2014/50716 
Interno/2014/9515 de 2014/10/23 
Assunto: Património – Juvenal Duarte Perrulas, titular do 
arrendamento do fogo municipal de tipologia T2, sito no Bairro 
Olival do Pancas, casa n.º 40, freguesia da Pontinha – Análise de 
requerimento/Proposta de regularização contratual 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo, face ao informado e 
proposto. Proceda-se à exclusão do Pedro Henrique Abreu do 
agregado familiar da mãe, Glória Saavedra Abreu. Concretize-se 
a recolha de documentação do agregado familiar de Pedro 
Henrique Abreu, visando a celebração de contrato de 
arrendamento para a casa 40, do Bairro Municipal do Olival do 
Pancas, Pontinha.” 
Data da decisão: 2015/02/13 
 
EDOC/2014/59462 
Interno/2015/1260 de 2015/02/04 
Assunto: Marisa Saraiva: Rua Amélia Rey Colaço, n.º 3 – 14º Frt. 
– Odivelas - PROHABITA 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo, face ao informado e 
proposto. Solicita-se que esta situação seja mantida sob 
acompanhamento próximo, considerando a situação social 
descrita.” 
Data da decisão: 2015/02/18 
 
 
Setor de Gestão do Parque Habitacional (SGPH) 
 
EDOC/2014/8253 
Interno/2015/628 de 2015/01/20 
Assunto: Prohabita I Acordo 328 (III Fase) Requerimento de 
Maria Madalena Silva – Alameda Fernando Namora, 10, 4º E – 
Póvoa de Santo Adrião 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo, face ao informado e 
proposto.” 
Data da decisão: 2015/02/25 
 
EDOC/2014/65991 
Interno/2015/1458 de 2015/02/09 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 11, Rua Pêro Vaz de 
Caminha - Pontinha. Pagamento de quotas 2015. 
Decisão da Sra. Vereadora: Autorizo, conforme proposto, o 
cabimento, compromisso e pagamento da verba de 96,60 €, 

relativa a encargos de condomínio, condicionado à verificação 
do cumprimento do previsto na Lei nº 8/2012 de 21/02 e no 
Decreto-Lei 127/2012 de 21/06. 
Ao DJGFP/DFA. 
Data da decisão: 2015/02/13 
 
EDOC/2015/3542 
Interno/2015/1080 de 2015/01/29 
Assunto: Cecília Ferreira Filipe – Praceta 25 de Agosto, n.º 2 – 
2º Dtº - Famões – Plano de regularização de dívida. 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo com o Plano de 
Regularização de Renda, face ao informado e proposto.” 
Data da decisão: 2015/02/13 
 
EDOC/2015/5341 
Interno/2015/1695 de 2015/02/12 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 11, Largo António Aleixo 
- Odivelas. Pagamento de quotas 2015. 
Decisão da Sra. Vereadora: “Autorizo, conforme proposto, o 
cabimento, compromisso e pagamento, da verba de 162€, 
relativa a encargos com condomínio no ano de 2015, 
condicionado à verificação do cumprimento do previsto na Lei 
nº 8/2012 de 21/02 e no Decreto-Lei 127/2012 de 21/06. Ao 
DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2015/02/25 
 
EDOC/2015/5482 
Interno/2015/969 de 2015/01/27 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 8, Praceta do Poder Local 
- Pontinha. Pagamento de quotas 2015. 
Decisão da Sra. Vereadora: “Autorizo, conforme proposto, o 
cabimento, compromisso e pagamento da verba de 96,60 €, 
relativa a encargos de condomínio, condicionado à verificação 
do cumprimento do previsto na Lei nº 8/2012 de 21/02 e no 
Decreto-Lei 127/2012 de 21/06. Ao DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2015/02/04 
 
EDOC/2015/5856 
Interno/2015/1048 de 2015/01/29 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 6, Rua Agostinho da Silva 
- Odivelas. Pagamento de quotas 2015. 
Decisão da Sra. Vereadora: “Autorizo, conforme proposto, o 
cabimento, compromisso e pagamento da verba de 356,40 €, 
relativa a encargos de condomínio, condicionado à verificação 
do cumprimento do previsto na Lei nº 8/2012 de 21/02 e no 
Decreto-Lei 127/2012 de 21/06. Ao DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2015/02/04 
 
EDOC/2015/6733 
Interno/2015/1178 de 2015/02/03 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 10, Rua Barbosa du 
Bocage - Ramada. Pagamento de quotas 2015. 
Decisão da Sra. Vereadora: “Autorizo, conforme proposto, o 
cabimento, compromisso e pagamento da verba de 480 €, 
relativa a encargos com condomínio, condicionado à verificação 
do cumprimento do previsto na Lei nº 8/2012 de 21/02 e no 
Decreto-Lei 127/2012 de 21/06. 
Ao DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2015/02/13 
 
EDOC/2015/7078 
Interno/2015/1243 de 2015/02/04 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 9, Rua António Aleixo – 
Póvoa de Santo Adrião - Pagamento de quotas 2015. 
Decisão da Sra. Vereadora: “Autorizo, conforme proposto, o 
cabimento, compromisso e pagamento, da verba de 840 €, 
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relativa a encargos de condomínio, condicionado à verificação 
do cumprimento do previsto na Lei nº 8/2012 de 21/02 e no 
Decreto-Lei 127/2012 de 21/06. 
Ao DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2015/02/10 
 
EDOC/2015/7568 
Interno/2015/1433 de 2015/02/06 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 16, Rua Dr. Jaime 
Cortesão – Póvoa de Santo Adrião - Pagamento de quotas 2015. 
Decisão da Sra. Vereadora: “Autorizo, conforme proposto, o 
cabimento, compromisso e pagamento da verba de 620 €, 
relativa a encargos com condomínio, condicionado à verificação 
do cumprimento do previsto na Lei nº 8/2012 de 21/02 e no 
Decreto-Lei 127/2012 de 21/06. Na medida em que os atrasos 
no pagamento implicam penalizações, solicita-se processamento 
prioritário no pagamento. Ao DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2015/02/10 
 
EDOC/2015/8439 
Interno/2015/1640 de 2015/02/11 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 15, Av. Bombeiros 
Voluntários – Pontinha - Pagamento de quotas 2015. 
Decisão da Sra. Vereadora: “Autorizo, conforme proposto, o 
cabimento, compromisso e pagamento, da verba de 420 €, 
relativa a encargos com condomínio no ano de 2015, 
condicionado à verificação do cumprimento do previsto na Lei 
nº 8/2012 de 21/02 e no Decreto-Lei 127/2012 de 21/06. Ao 
DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2015/02/27 
 
EDOC/2015/9034 
Interno/2015/1740 de 2015/02/13 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 1, Rua Palmira Bastos – 
Odivelas - Pagamento de quotas 2015. 
Decisão da Sra. Vereadora: “Autorizo, conforme proposto, o 
cabimento, compromisso e pagamento, da verba de 520 €, 
relativa a encargos com condomínio no ano de 2015, 
condicionado à verificação do cumprimento do previsto na Lei 
nº 8/2012 de 21/02 e no Decreto-Lei 127/2012 de 21/06. Ao 
DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2015/02/27 
 
EDOC/2015/9599 
Interno/2015/2014 de 2015/02/20 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 9, Rua Eugénio de Castro 
– Odivelas - Pagamento de quotas 2015. 
Decisão da Sra. Vereadora: “Autorizo, conforme proposto, o 
cabimento, compromisso e pagamento, da verba de 540 €, 
relativa a encargos com condomínio no ano de 2015, 
condicionado à verificação do cumprimento do previsto na Lei 
nº 8/2012 de 21/02 e no Decreto-Lei 127/2012 de 21/06. Ao 
DJGFP/DFA.“ 
Data da decisão: 2015/02/27 
 
EDOC/2015/9875 
Interno/2015/1863 de 2015/02/19 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 48, Av. Prof. Dr. Augusto 
Abreu Lopes – Odivelas - Pagamento de quotas 2015. 
Decisão da Sra. Vereadora: “Autorizo, conforme proposto, o 
cabimento, compromisso e pagamento, da verba de 1 040 €, 
relativa a encargos com condomínio no ano de 2015, 
condicionado à verificação do cumprimento do previsto na Lei 
nº 8/2012 de 21/02 e no Decreto-Lei 127/2012 de 21/06. Ao 
DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2015/02/27 

Setor de Promoção, Construção e Reabilitação de 
Habitação (SPCRH) 
 
EDOC/2014/57931 
Interno/2015/910 de 2015/01/26 
Assunto: Libertação de caução – Rua Helena de Aragão, 4 – 1º 
Dt. - Odivelas 
Decisão da Sra. Vereadora: “Ao DJGFP/DFA para restituição 
de parte dos valores retidos como caução, no montante de 
1.270,94 € e libertação da garantia bancária.” 
Data da decisão: 2015/02/04 
 
EDOC/2015/4215 
Interno/2015/759 de 2015/01/22 
Assunto: Proposta de Aquisição de serviço para desentupimento 
de ramal de descarga de esgoto do prédio sito na : Praceta 25 de 
Agosto, 4 - Famões 
Decisão da Sra. Vereadora: ”Ao DJGFP/DFA: Autorizo, 
conforme proposto, o cabimento e compromisso da verba 
estimada de 250 €, mais IVA, condicionado à verificação do 
cumprimento do previsto na Lei nº 8/2012 de 21/02 e no 
Decreto-Lei 127/2012 de 21/06. Solicito desenvolvimento, com 
urgência, do procedimento de aquisição de desentupimento de 
ramal de esgoto do prédio, considerando que o esgoto se 
encontra a sair directamente para a via pública.” 
Data da decisão: 2015/02/04 
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ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

 
 

2.ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
 

Realizada em 19 de fevereiro de 2015 
 
 
 
 

NOTA RETIFICATIVA 
 

 
 

DOCUMENTOS APRESENTADOS NO PERÍODO 
ANTES DA ORDEM DO DIA 

 
No Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 
3/2015, de 24 de fevereiro, página 25, no que se refere às 
deliberações referentes aos documentos apresentados no 
período antes da ordem do dia, nomeadamente: a Moção 
com o título “Descentralização Administrativa”, o Voto 
de Congratulação com o título “Transportes Hospital 
Beatriz Ângelo”, a Moção com o título “Contra a 
Municipalização da Educação”, a Moção com o título 
“Saudação ao Povo Grego” e o Voto de Repúdio com o 
título “Pelo chumbo da adoção por casais do mesmo 
sexo”. Foi solicitado pelo serviço emissor dos 
documentos mencionados, a sua republicação, em virtude 
de os mesmos terem sido enviados para publicação 
contendo uma incorreção. 
 
Assim, onde se lê nos documentos: 
 
“(…) Odivelas, 23 de janeiro de 2015 (…)” 
 
Deve ler-se: 
 
“(…) Odivelas, 23 de fevereiro de 2015(…)” 
 
Pelo exposto, o conteúdo da publicitação da deliberação 
tomada na 2.ª Sessão extraordinária da Assembleia 
Municipal de Odivelas, realizada em 19 de fevereiro de 
2015, relativa aos documentos mencionados, deliberados 
no período antes da ordem do dia, é na íntegra, a seguinte: 

 
 
 

MOÇÃO 
 

«“DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA” 
 

Considerando que: 
 

1. A maioria PSD/CDS aprovou um Programa de 
Governo que tinha como princípio uma “(…) uma agenda 

reformista e inovadora para o Poder Local, 
eminentemente assente na descentralização 
administrativa.”; 
 
2. A concretização da agenda reformadora do atual 
Governo consubstanciou-se num conjunto de políticas 
que vieram colocar sérias dificuldades às Autarquias e 
limitações graves ao exercício da sua autonomia, princípio 
constitucionalmente consagrado; 
 
3. São exemplos a Lei 8/2012 (Lei dos Compromissos e 
Pagamentos em Atraso), a extinção unilateral de empresas 
municipais, as reformas dos setores das águas e dos 
resíduos ou a reforma administrativa que levou à extinção 
1.169 Freguesias; 
 
4. Sobre a reforma administrativa, houve a expectativa de 
que esta correspondesse a um reforço efetivo das 
competências próprias das freguesias, acompanhado pelo 
respetivo pacote financeiro. Mas, ao contrário do que 
aconteceu com a reforma das freguesias de Lisboa, através 
da Lei nº 56/2012, apenas foi incorporado um mecanismo 
de incentivo à delegação de competências por parte dos 
Municípios, com base negocial, sem qualquer tipo de 
obrigatoriedade para qualquer das partes; 
 
5. Decidiu, agora, o Governo apresentar um de diploma 
(Decreto-Lei 30/2015 de 12 de Fevereiro) que desenvolve 
o Capítulo II do título IV do Anexo I da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, identificando as competências 
delegáveis pelo Estado nos municípios e entidades 
intermunicipais, ao abrigo do n.º 2 do artigo 124.º da 
mesma Lei. 
 
Acresce que: 
 
1. O referido diploma aprovado pelo Governo resulta de 
um processo apressado, sem que tenha merecido a 
necessária em ampla discussão entre todos os atores e 
agentes envolvidos; 
 
2. Não houve, igualmente, o necessário e desejável 
envolvimento, quer da Associação Nacional de 
Municípios, quer da Associação Nacional de Freguesias, 
na mobilização dos autarcas para uma reflexão conjunta e 
geração de consensos amplos; 
 
3. O Governo não apresentou qualquer estudo técnico 
que valide a sua proposta; 
 
4. Não existe qualquer intenção do Governo de reforço 
efetivo de competências das autarquias locais, mas antes 
tratar as Câmara Municipais como serviços 
desconcentrados da administração do Estado; 
 
5. A opção pela via da delegação de competências gera: 
 
a. Por um lado, desigualdades no tratamento dos 
territórios e, por outro, um nível de imprevisibilidade que 
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é perturbador, não só para as autarquias, que têm de 
proceder a uma ampla reorganização e à contratação de 
pessoal, sem que haja garantias quanto à manutenção no 
tempo da solução contratualizada e às condições previstas; 
 
b. Por outro, instabilidade nos serviços e organismos cujas 
competências sejam total ou parcialmente delegadas nos 
Municípios, pelas mesmas razões. 
 
Face ao exposto, a Assembleia Municipal de Odivelas, 
reunida em Sessão Ordinária em 20 de fevereiro de 2015 
delibera: 
 
1. Manifestar o seu protesto quanto à aprovação e 
publicação do Decreto-Lei 30/2015 de 12 de fevereiro; 
 
2. Recomendar ao Governo e à Assembleia da República 
que promovam uma efetiva descentralização de 
competências para as autarquias locais, através de uma lei-
quadro que resulte de um processo de diálogo aberto, 
franco e abrangente com os atores e agentes envolvidos. 
 
 
(Documento apresentado pela bancada do PS – Aprovado 
por Maioria com os votos a favor das bancadas do BE, 
CDU e PS, com os votos contra das bancadas do PSD e 
do CDS). 

 
O Presidente da Assembleia Municipal de Odivelas 

 
(Miguel Cabrita) 

 
Odivelas, 23 de fevereiro de 2015» 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

VOTO DE CONGRATULAÇÃO 
 

«“TRANSPORTES HOSPITAL BEATRIZ ÂNGELO” 

 
No dia 23 do corrente mês, a Barraqueiro dará início a 
uma nova carreira, que permitirá a ligação direta entre o 
Olival Basto, a Póvoa de Santo Adrião e o Hospital 
Beatriz Ângelo. Também a Rodoviária de Lisboa 
procedeu a alterações nas suas carreiras que vêm melhorar 
as acessibilidades a este importante equipamento de saúde, 
já a partir do próximo dia 2 de Março: 
 
1. A Carreira 225/925 - Odivelas (ML) – Hospital Beatriz 
Ângelo - passa a ser realizada, por viaturas “midis, aos dias 
úteis e sábados (anteriormente apenas aos domingos), o 
que permite que esta circule sempre pelo interior do 
Hospital Beatriz Ângelo; 
 
2. Integração das carreiras 204 e 206 numa nova carreira, 
o que vem garantir a ligação direta da Pontinha ao 
Hospital Beatriz Ângelo. Esta solução elimina o 

transbordo em Odivelas e permite a aquisição de apenas 
um bilhete para cada deslocação. 
 
A Assembleia Municipal de Odivelas, reunida no dia 20 de 
Fevereiro de 2015, congratula-se com estas medidas que 
beneficiam a população do concelho e que resultaram de 
uma ação conjugada entre a Câmara Municipal de 
Odivelas e os operadores de transportes do Concelho de 
Odivelas, com suporte também em movimentações 
cívicas. 
 
Apesar destas melhorias, que merecem o nosso 
reconhecimento e congratulação, não desistiremos de 
reivindicar: 
 
A. Que a entidade gestora da infra-estrutura do Hospital 
Beatriz Ângelo autorize a entrada de autocarros standard, 
de modo a minimizar as deslocações consideráveis que 
ainda muitos utentes têm de realizar até ao interior desta 
Unidade de Saúde, para receber cuidados médicos ou 
visitar doentes internados; 
 
B. Que o Ministério da Saúde negocie com a entidade 
gestora do Hospital Beatriz Ângelo a solução que permita 
concretizar aquilo que sempre defendemos e que é uma 
reivindicação da população da União de Freguesias de 
Pontinha e Famões - a sua reintegração no Hospital de 
Santa Maria, por troca com Freguesia(s) do Concelho de 
Loures. 
 
(Documento apresentado pela bancada do PS – Aprovado por 
Unanimidade). 

 
O Presidente da Assembleia Municipal de Odivelas 

 
(Miguel Cabrita) 

 
Odivelas, 23 de fevereiro de 2015» 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

MOÇÃO 
 

«“CONTRA A MUNICIPALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO” 
 

Considerando que: 
 
1. Está em curso um processo de municipalização de 
competências em matéria de educação, materializado 
através da assinatura pelo Estado, com diversos 
Municípios, de contratos interadministrativos de 
delegação de competências; 
 
2. Este é um processo que tem sido desenvolvido com 
secretismo, com a intenção de evitar que dele tenha 
conhecimento a comunidade educativa e em especial 
professores e professoras, de forma a evitar qualquer tipo 
de contestação; 
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3. Tais contratos assentam sobretudo em pressupostos 
economicistas, visando a desresponsabilização do Estado 
relativamente a um sector essencial como é o da educação; 
 
4. As autarquias em dificuldades financeiras têm sido 
aliciadas com a transferência de verbas e com 
“coeficientes de eficiência” que configuram a atribuição de 
financiamento por redução de custos; 
 
5. Todo este processo significa também uma grande 
ingerência na gestão dos estabelecimentos de ensino, 
ficando a autonomia dos mesmos ainda mais amordaçada; 
 
6. A transferência de verbas para as autarquias fará com 
que a gestão passe a ser feita por estas. Essa gestão 
também passará a ser feita ao nível dos recursos humanos 
e técnicos; 
 
7. Os contratos permitem que 25% do currículo seja 
gerido localmente, o que implicará a definição e 
contratação ao nível local de recursos que assegurem esta 
percentagem do currículo; 
 
8. A experiencia de gestão de pessoal nestas 
circunstancias, quer seja quanto a pessoal das Atividades 
Extracurriculares ou a pessoal auxiliar de acção educativa, 
demonstra-nos que muitas vezes as autarquias recorrem a 
contratação com vínculos precários ou até mesmo à 
medida Contratos Emprego Inserção (CEI e CEI+); 
 
9. Estamos num país onde as assimetrias são cada vez 
mais acentuadas, favorecendo tal facto um crescendo de 
desigualdade de oportunidades e de discriminação no 
acesso a uma educação de qualidade; 
 
10. A aposta desenfreada na privatização leva a 
financiamentos de escolas privadas e, em paralelo, a um 
empobrecimento da escola pública, aumentando os alunos 
por turma, reduzindo os currículos, despedindo 
professores e professoras; 
 
11. Com a municipalização, o Estado pretende livrar-se da 
sua responsabilidade na educação, o que configura um 
claro abandono de uma das suas principais prioridades, 
 
12. Este processo de municipalização pode traduzir-se 
numa política de educação em saldos e a retalho. A escola 
pública poderá ficar refém da possível arbitrariedade dos 
interesses dos caciquismos locais em desprimor da 
qualidade, da transparência e do rigor.  
 
Assim, a Assembleia Municipal de Odivelas, reunida a 19 
de fevereiro de 2015: 
 
1. Pronuncia-se contra o processo em curso em diversas 
autarquias do país e exige a sua suspensão imediata; 
 
2. Recusa este processo de municipalização da educação 
no Município de Odivelas; 

3. Solidariza-se com a luta dos professores, professoras e 
restante comunidade educativa contra a municipalização 
da educação; 
 
4. Apela à promoção de um encontro entre autarquias da 
Área Metropolitana de Lisboa para contestação do 
processo de municipalização da Educação; 
 
5. Enviar esta Moção ao Primeiro-Ministro, ao Ministro 
da Educação e Ciência, ao Secretário de Estado da 
Administração Local, aos Grupos Parlamentares na 
Assembleia da República, aos Sindicatos de Professores e 
da Administração Local, à Associação Nacional de 
Municípios Portugueses, às Câmaras e Assembleias 
Municipais da Área Metropolitana de Lisboa e à 
comunicação social. 
 
(Documento apresentado pela bancada do BE – Aprovado por 
Maioria, com os votos a favor das bancadas do PS, CDU e 
BE, com os votos contra da bancada do PSD e com 
abstenção da bancada do CDS). 

 
O Presidente da Assembleia Municipal de Odivelas 

 
(Miguel Cabrita) 

 
Odivelas, 23 de fevereiro de 2015» 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

MOÇÃO 
 

«“SAUDAÇÃO AO POVO GREGO” 
 

Os resultados das eleições legislativas do passado dia 25 
de Janeiro na Grécia, para além de escolhas políticas 
internas que são matéria da exclusiva responsabilidade do 
seu povo soberano, tiveram ampla repercussão 
internacional, em particular na Europa.  
 
Os/as eleitores/as gregos/as repudiaram nas urnas as 
pressões para condicionar as suas escolhas democráticas à 
vontade dos agiotas internacionais, da Troika e dos 
responsáveis europeus por cinco anos de austeridade, que 
conduziram o país ao desastre económico, social e 
humanitário. 
 
Fica demonstrado que existem ALTERNATIVAS 
políticas à austeridade em doses mais ou menos duras. Na 
Grécia, como em Portugal, a austeridade gerou uma 
espiral recessiva, o aumento do desemprego e da própria 
dívida, por mais que seja maquilhada pela contabilidade 
criativa dos governos, das entidades reguladoras e agências 
de rating – as mesmas que encobriram até ao limite as 
bolhas financeiras e a falência de bancos como o Lehman 
Brothers, o BPN e o BES – GES.  
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As primeiras medidas anti-austeridade do novo governo 
grego – fim das privatizações e despedimentos na 
administração pública, reposição do salário mínimo 
anterior à entrada da Troika – e as propostas de 
renegociação das dívidas soberanas vão no bom sentido, 
ao apontarem um novo rumo para a Europa.  
 
O governo PSD/CDS insiste numa pose servil, “mais 
merkelista que a senhora Merkel” que envergonha 
Portugal e prejudica a própria recuperação económica 
europeia, em particular nos países do Sul; ao mesmo 
tempo que, de forma oportunista, antecipa o possível 
recuo dos seus tutores para salvaguardar os louros de uma 
eventual renegociação da dívida que sempre recusou. 
 
Assim, a Assembleia Municipal de Odivelas, reunida em 
19 de Fevereiro de 2015: 
 
1. Saúda o povo grego que, numa situação económica e 
social dramática, deu mais uma bela lição de dignidade e 
democracia à Europa e ao mundo; 
 
2. Saúda as medidas anti-austeridade adotadas pelo 
governo grego e apoia a exigência de renegociação das 
dívidas soberanas a nível europeu; 
 
3. Repudia o servilismo do governo português face aos 
poderosos da Europa, exigindo uma nova atitude digna de 
um povo soberano com mais de oito séculos de História; 
 
4. Enviar esta moção para a Presidente da AR, os Grupos 
Parlamentares, o Governo, a Presidente da República, a 
Embaixada da Grécia em Lisboa e comunicação social). 
 
 
(Documento apresentado pela bancada do BE – Aprovado por 
Maioria, com os votos a favor do BE e CDU, com os 
votos contra do PSD e CDS e com abstenção do PS). 

 
O Presidente da Assembleia Municipal de Odivelas 

 
(Miguel Cabrita) 

 
Odivelas, 23 de fevereiro de 2015» 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

VOTO DE REPUDIO 
 

«“PELO CHUMBO DA ADOÇÃO POR CASAIS DO MESMO SEXO” 
 

Considerando que: 
 
1. Em 22 de janeiro foi chumbado um Projeto de Lei que 
visava permitir a adoção de crianças por casais do mesmo 
sexo, apresentado simultaneamente pelo Bloco de 
Esquerda, Partido Socialista e Partido Ecologista Os 
Verdes na Assembleia da República.  

2. A pedra de toque dos detratores destes projetos lei é a 
do superior interesse da criança. Alegando, por exemplo, 
que as crianças precisam de um pai e de uma mãe para crescerem 
harmoniosamente;  
 
3. Bem, qualquer ser humano precisará de referências 
masculinas e femininas na sua vida. Mas não 
necessariamente de um pai e uma mãe. As famílias não 
vivem isoladas! Muito menos as famílias por via da 
adoção. A existência de uma rede familiar de apoio é aliás 
um dos critérios extensivamente avaliados nos processos 
de adoção aquando da avaliação das candidaturas. As 
referências masculinas e femininas são uma constante na 
vida do ser social que somos (primos e primas, 
professoras e professores, amigos e amigas e etc.);  
 
4. Não é admissível proibir as adoções singulares por, 
nesses casos, faltar sempre um dos géneros supostamente 
essencial ao pleno desenvolvimento da criança. E é, 
igualmente, indesejável proibir as famílias monoparentais; 
 
5. Outra das narrativas conservadoras assume que se as 
crianças forem educadas por um casal do mesmo sexo as crianças 
também vão ser homossexuais; 
 
6. A orientação sexual não é algo que se ensine ou que se 
pegue, já agora. Se assim fosse, não existiriam orientações 
sexuais outras que a heterossexual. Afinal, os gays e 
lésbicas por esse mundo fora nasceram de relações 
heterossexuais e a esmagadora maioria deles e delas foram 
educados por casais heterossexuais; 
 
7. Acrescentam ainda os opositores aos projetos de lei que 
as crianças vão ser gozadas na escola. Como são gozadas 
porque têm peso a mais, ou porque gaguejam, ou porque 
são tímidas, ou porque usam óculos ou até, ironia das 
ironias, porque são adotadas. A forma de combater isto 
não passa pela proibição da adoção por casais do mesmo 
sexo, da adoção tout court ou do uso de óculos; 
 
8. Esse combate terá de fazer-se-á pela educação e pela 
consciencialização, da sociedade, também nas escolas, 
mostrando que o que é diferente não é mau ou inferior; 
 
9. Se pretendia estabelecer a igualdade entre todos os 
cidadãos no sentido de poderem ser elegíveis para 
adotarem e não de dar crianças para certas famílias. 
 
10. Na impossibilidade da coadoção por casais do mesmo 
sexo, situação criada pela maioria PS, a hipocrisia com que 
é usado o argumento do superior interesse da criança é 
ainda mais gritante. Trata-se de famílias já existentes, de 
carne e osso. Trata-se de crianças que reconhecem aqueles 
pais e mães como os seus. Não legalizar a situação destas 
crianças/famílias não vai alterar em nada a situação de 
facto. Apenas as discrimina e menoriza, dizendo-lhes – às 
crianças – que não têm direito à sua família como 
qualquer outra;  
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11. As evidências científicas mostram sem sombra de 
dúvida que as crianças que crescem no seio de famílias 
homoparentais são em tudo iguais às crianças educadas 
por casais heterossexuais, com níveis de desenvolvimento 
e sucesso de inclusão social semelhantes; 
 
12. Quando a discriminação passa da escola para o 
parlamento é o próprio Estado que a impõe, sabemos que 
vivemos num país que parou no tempo e que a escolha de 
discriminar uma grande parte dos seus cidadãos é uma 
escolha consciente ancorada em preconceitos que só 
podem envergonhar qualquer estado democrático; 
 
Assim, a Assembleia Municipal de Odivelas, reunida em 
19 de fevereiro de 2015, repudia veementemente o 
chumbo do projeto de lei que permitia a adoção plena por 
casais do mesmo sexo, fazendo com que o superior 
interesse da criança ficasse, mais uma vez, subjugado ao 
superior interesse do preconceito.  
 
 
(Documento apresentado pela bancada do BE – Aprovado por 
Maioria, com os votos a favor das bancadas do PS, CDU e 
BE, com as abstenções da bancada do CDS e PSD, 
Rogério Breia e Nuno Gaudêncio, ambos em nome 
pessoal, e com os votos contra dos membros Miguel 
Galante, Edgar Valles e Domingos Cabaço). 

 
O Presidente da Assembleia Municipal de Odivelas 

 
(Miguel Cabrita) 

 
Odivelas, 23 de fevereiro de 2015» 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

Ainda no Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
n.º 3/2015, de 24 de fevereiro, na página 29, no que se 
refere à deliberação referente ao documento (Moção) 
apresentado no período antes da ordem do dia com o 
título “Delegação de Competências”, foi solicitado pelo 
serviço emissor do documento mencionado, a sua 
republicação, em virtude de o documento enviado não 
estar correto. Procede-se de seguida à republicação da 
versão correta do mesmo. 

 
 
 

MOÇÃO 
 

«“DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS” 
 

 
Considerando que 
 
1. A C.R.P. - Constituição da República Portuguesa prevê 
que o “Estado é unitário e respeita na sua organização 

funcionamento o regime autonómico insular e os 
princípios de subsidiariedade da autonomia das autarquias 
locais e da descentralização democrática da Administração 
Pública” (artigo 6º., nº 1). 
 
2. A descentralização de poderes efetua-se mediante a 
transferência de atribuições e competências para as 
autarquias locais, tendo por finalidade assegurar o reforço 
de coesão nacional e da solidariedade inter-regional e 
promover a eficiência e eficácia da gestão pública 
assegurando os direitos das populações. 
 
3. A descentralização administrativa deve assegurar o 
princípio da subsidiariedade devendo as atribuições e 
competências ser exercidas pelo nível de administração 
melhor colocado para prosseguir com racionalidade 
eficácia e proximidade aos cidadãos. 
 
4. A transferência de competências deve ser acompanhada 
dos meios humanos, recursos financeiros e do património 
adequados ao desempenho das funções transferidas, e não 
assumida, como a prática tem demonstrado, num 
processo de redução de investimento público e 
transferência de ónus e insatisfação para o Poder Local. 
 
5. O Decreto-Lei sobre descentralização de competências 
aprovado em Conselho de Ministros em 15 de Janeiro de 
2015, constitui-se no seu objetivo e fins, num processo de 
delegação de competências a concretizar através de 
contratos inter-administrativos a celebrar com as 
autarquias que aderirem em áreas de grande complexidade 
(educação, saúde, segurança social e cultura), não separado 
da estratégia de destruição de políticas públicas e funções 
sociais do Estado que os governos há muito prosseguem. 
 
6. A solução que, nesta matéria, possa vir a ser 
encontrada, deverá passar por uma verdadeira 
descentralização de competências, onde o Poder Local 
Democrático se assuma como titular de atribuições e 
competências próprias, com os inerentes poderes de 
direção e conformação em sede de legalidade e mérito, em 
matérias que faça sentido à luz do princípio da 
complementaridade e que não ponha em causa a 
universalidade das funções sociais do Estado. 
 
7. O governo, ao invés, vem preconizar um modelo 
assente numa delegação de competências onde os 
próprios elementos de negociação e contratualização 
parecem encontrar-se reduzidos a pouco mais que uma 
possibilidade, manifestamente incompatível com a 
dimensão autonómica do Poder Local Democrático, de 
adesão dos Municípios a condições e objetivos pré-
definidos. 
 
8. A solução preconizada é incompatível com a autonomia 
do Poder Local, sendo mais um passo na sua 
subordinação a interesses e políticas que lhe são estranhas. 
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9. Mais do que novas competências, o que o Poder Local 
exige e necessita é de ver preenchidas as condições 
(financeiras, de autonomia e de política de pessoal) para o 
pleno exercício das competências que hoje fazem parte do 
acervo das responsabilidades das autarquias. 
 
10. Não estão manifestamente reunidas as condições 
mínimas para um diálogo sério entre a Administração 
Central e a Administração Local dado o percurso de 
ataque, arbitrariedades e sonegação de meios que tem sido 
imposta às autarquias locais, para lá da comprovada má-fé 
com que tem conduzido os processos de transferência de 
competências em áreas como a educação, a proteção civil 
ou a rede de serviços públicos. 
 
11. O processo de delegação de competências anterior 
abriu espaço e justificou em muitas situações a 
privatização de funções educativas, restringiu o carácter 
universal e gratuito do sistema de ensino, afetou a 
dignidade da carreira docente, constituiu um adicional 
fator de novos encargos para as autarquias que se 
dispuseram a dar o passo da contratualização. 
 
A Assembleia Municipal de Odivelas, reunida em 2ª 
Sessão Extraordinária, no dia 19 de Fevereiro de 2015, 
delibera manifestar: 
 
• O seu desacordo expresso face ao regime jurídico de 
delegação de competências para os Municípios nas áreas 
sociais aprovado no Conselho de Ministros de 15 de 
Janeiro de 2015; 
 
• O seu repúdio face ao tratamento dispensado pelo 
Governo, ao longo de todo este processo legislativo, à 
ANMP e, consequentemente, aos Municípios Portugueses 
e ao Poder Local Democrático;  
 
• Apelar ao Congresso da ANMP, a realizar em 27 e 28 de 
Março próximo, no diálogo institucional que lhe cumpre 
prosseguir, rejeite liminarmente esta proposta de contratos 
inter-administrativos de delegação de competências e 
manifeste a disponibilidade para aprofundar a discussão 
duma verdadeira descentralização de competências 
conforme a Constituição da República Portuguesa prevê. 
 
 
(Documento apresentado pela bancada do BE – Aprovado por 
Maioria, com os votos a favor das bancadas do PS, CDU e 
BE, com os votos contra da bancada do PSD e com a 
abstenção da bancada do CDS). 

 
O Presidente da Assembleia Municipal de Odivelas 

 
(Miguel Cabrita) 

 
Odivelas, 24 de janeiro de 2015 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
 Ano XVI - N.º 4 – 10 de março de 2015  

23 
 

 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

 
 

1.ª SESSÃO ORDINÁRIA 
 

Realizada em 26 de fevereiro de 2015 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

MOÇÃO 
 

 
 

“PELA REPOSIÇÃO DO HORÁRIO DE TRABALHO DE 35 HORAS” 
 

Considerando que: 
 
1. A Lei nº 68/2013 impôs, para toda a Função Pública, o 
horário de trabalho das 40 horas semanais, afetando 
dezenas de milhares de trabalhadores, cujos direitos têm 
sofrido, ao longo dos últimos anos, significativa redução; 
 
2. A esmagadora maioria das autarquias, incluindo as 
dirigidas por forças políticas apoiantes do governo, 
manteve a aplicação das 35 horas semanais; 
 
3. A Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas incluiu a 
norma das 40 horas, possibilitando, no entanto, que o 
horário fosse reduzido, por via de negociação coletiva, 
consoante recomendado pelo Tribunal Constitucional; 
 
4. Neste contexto, a 22 de janeiro de 2014, a Câmara 
Municipal de Odivelas assinou “Acordo Coletivo de 
Entidade Empregadora Pública” com a FESAP, o 
SINTAP, o STAL, o STE e o STFPSSRA, o qual aguarda 
homologação do Secretário de Estado da Administração 
Pública; 
 
5. Igual procedimento tomaram todas as Juntas de 
Freguesia do Concelho; 
 
6. Todavia, o governo não tem homologado os acordos 
coletivos de reposição das 35 horas, utilizando, para o 
efeito, obstáculos de natureza formal, procurando, desta 
forma, manter a imposição das 40horas;  
 
7. No atual quadro de recessão económica, o 
prolongamento da jornada de trabalho não traz qualquer 
benefício ao serviço público, traduzindo-se apenas num 
castigo suplementar aos trabalhadores, que têm sido 

flagelados por medidas draconianas, que em alguns casos, 
têm efeitos idênticos ao despedimento. 
 
Tendo em atenção o exposto, a Assembleia Municipal de 
Odivelas reunida na sua sessão de 26 de fevereiro, 
delibera: 
 
a) Repudiar as tentativas de evitar a aplicação das 35 horas 
de trabalho, constante dos acordos celebrados entre 
entidades empregadores e os sindicatos; 
 
b) Exigir a consagração efetiva, por via legislativa, do 
horário de trabalho das 35 horas semanais. 
 
(Documento apresentado pela bancada do PS – Aprovado por 
Unanimidade) 

 
O Presidente da Assembleia Municipal de Odivelas 

(Miguel Cabrita) 
 

Odivelas, 27 de fevereiro de 2015 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

VOTO DE CONDENAÇÃO 
 

 
 

“AGRESSÕES POLICIAIS A JOVENS E ATIVISTAS DA COVA DA 
MOURA TÊM MOTIVAÇÕES RACISTAS” 

 
Pela Bancada do Bloco de Esquerda, foi apresentada um 
Voto de Condenação com o título “Agressões policiais a 
jovens e ativistas da Cova da Moura têm motivações 
racistas”. Colocado à votação, foi rejeitada por Maioria, 
com os votos a favor das bancadas do BE contra PS, PSD 
e abstenção das bancadas da CDU e CDS/PP. 
 
(Rejeitado por maioria) 

 
 
 
 

PROPOSTA DE RECOMENDAÇÃO 
 

 
 

“RESOLUÇÃO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO 
ALIMENTAR À ESCOLA EB1/JI VEIGA FERREIRA” 

 
Pela Bancada do Bloco de Esquerda, foi apresentada uma 
Proposta de Recomendação com o título “Resolução do 
contrato de fornecimento alimentar à Escola EB1/JI 
Veiga Ferreira”. Colocado à votação, foi rejeitado por 
maioria com os votos a favor das bancadas do BE e CDU, 
e votos contra do PS, PSD e CDS/PP. 
 
(Rejeitada por maioria 
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MOÇÃO 
 

 
 

“PROCESSO DE PRIVATIZAÇÃO DA 
EMPRESA GERAL DE FOMENTO (EGF) 

 
Considerando que: 
 
1. O processo que conduziu à privatização da EGF (sub-
holding da Águas de Portugal para tratamento de resíduos 
sólidos urbanos) e correspondente venda à SUMA, 
empresa do grupo Mota-Engil, mereceu forte contestação 
por parte dos municípios; 
 
2. A SUMA é já uma empresa atuante no mercado da 
gestão dos resíduos sólidos urbanos, passando a deter, 
com a aquisição da EGF, uma posição de concentração 
excessiva num dos serviços básicos a prestar à população; 
 
3. A EGF é também participada por 11 (onze) sistemas 
multimunicipais de recolha e tratamento de resíduos 
sólidos urbanos, entre os quais se integra a Valorsul, da 
qual faz parte na sua estrutura acionista a Câmara 
Municipal de Odivelas. 
 
4. A aquisição de 400.000€ de ações da Valorsul por parte 
do município de Odivelas foi aprovada em sede de 
Assembleia Municipal de Odivelas, numa perspetiva e 
convicção de participação numa estrutura, que 
demonstrou ser comprovada mais valia na gestão dos 
resíduos sólidos urbanos e, por conseguinte, ambiental e 
económica para os seus acionistas; 
 
5. Notícias recentes veiculadas na comunicação social 
sinalizam que a Autoridade da Concorrência (AdC) está 
com “sérias dúvidas” relativamente a este processo de 
aquisição (em matéria concorrencial) e que por esse 
motivo passará a uma “investigação profunda”, segundo 
indica a notificação desta entidade aos municípios; 
 
A Assembleia Municipal de Odivelas, reunida em Sessão 
Ordinária no dia 26 de fevereiro de 2015, delibera: 
 
1. Apelar ao Governo e à Assembleia da República, que 
promovam uma efetiva participação de todos os 
interessados no processo de privatização da EGF, 
auscultando os municípios que já manifestaram e 
apresentaram alternativas a uma solução que é, nos 
moldes atuais e no que concerne ao processo de 
privatização, uma decisão unilateral do Governo; 
 
2. Manifestar forte preocupação para uma posição 
monopolista que, a ser autorizada a concretização da 
alienação do capital estatal da EGF, virá a representar no 
sector de atividade da gestão de resíduos sólidos urbanos; 
 
3. Justificar, pelos princípios basilares do Poder Local, no 
que concerne à sua autonomia, subsidiariedade e 

proximidade às populações, a ponderação de soluções 
alternativas que incluam os municípios. 
 
(Documento apresentado pela bancada do PS – Aprovado por 
Unanimidade) 

 
O Presidente da Assembleia Municipal de Odivelas 

 
(Miguel Cabrita) 

 
Odivelas, 27 de fevereiro de 2015” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

VOTO DE PROTESTO 
 

 
 

“TRANSPORTES PÚBLICOS NO CONCELHO DE ODIVELAS 
 

Desde há cerca de uma semana que a Rodoviária de 
Lisboa está a divulgar ajustamentos de horários nalgumas 
carreiras, alterações de percurso noutras e também a 
integração de serviços. Além destas alterações têm 
anunciado mais transportes para o hospital Beatriz Ângelo 
e a entrada da carreira 225 no hospital. 
 
As alterações que estão anunciadas e que iniciar-se-ão no 
próximo dia 2 de Março representam mais um verdadeiro 
retrocesso. Trata-se de uma efetiva redução dos direitos 
das populações, no que à mobilidade de circulação diz 
respeito. 
 
Não é através da redução da oferta de transportes 
públicos que se fomenta a utilização dos mesmos. 
 
A Rodoviária de Lisboa é uma empresa privada, mas que 
presta um serviço público e como tal tem o dever de 
prestar um bom serviço público. 
 
Considerando que: 
 
a) Os ajustamentos de horários implicam a redução do 
número de viagens nas carreiras 201, 202, 210, 211 e 934 
num total de menos 18 viagens diárias ao serviço dos 
utentes; 
 
b) As alterações de percurso implicam a redução do 
percurso das carreiras 214 e 226, que deixam de ir ao 
Campo Grande, ficando somente no Sr. Roubado e que, 
no caso da carreira 226 implica também a redução de 5 
viagens em cada um dos sentidos; 
 
c) A integração de serviços implica que aos sábados e 
domingos as carreiras 901 e 231 fundem-se numa nova 
carreira – 931 – o que representa uma redução de 26 
viagens ao sábado e de 12 viagens ao domingo. 
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Considerando ainda que: 
 
d) No passado dia 18 de fevereiro esta assembleia aprovou 
um voto de congratulação pela notícia de que a partir do 
próximo dia 2 de Março a carreira 225 / 925, através de 
“minibus” passaria a entrar no HBA; 
 
e) E que ontem, em plena reunião de câmara se recebeu a 
notícia, através da própria RL, de que tal beneficio não 
poderá ser concretizado, porque após reunião entre as 
Sociedades Gestoras da infraestrutura e do HBA e os 
operadores rodoviários, foi estabelecida a necessidade de 
verificar a sustentabilidade da proposta “Beatriz Ângelo 
Mais Perto e Si”, que visava o reforço das circulações da 
Rodoviária de Lisboa no interior do Hospital Beatriz 
Ângelo. 
 
A Assembleia Municipal de Odivelas, reunião em 1ª 
sessão ordinária em 26 de Fevereiro de 2015, delibera 
apresentar veemente protesto e exige à RL que: 
 
1 - A carreira 225/925 comece, conforme acordado e 
anunciado, a circular dentro do HBA; 
 
2 - As carreiras 214 e 226 continuem a circular até ao 
Campo Grande; 
 
3 - Não haja a integração das carreiras 901 e 231; 
 
A Assembleia Municipal de Odivelas Propõe ainda 
que: 
 
4 – As sociedades Gestoras da Infraestrutura do HBA 
construam, dentro do Hospital arruamentos compatíveis 
com a tonelagem dos transportes públicos; 
 
5 – A Autoridade Metropolitana dos Transportes exerça 
uma efetiva fiscalização e regulação nos transportes de 
formas a melhor servir as populações e não numa lógica 
cada vez mais economicista. 
 
(Documento apresentado pela bancada da CDU – Aprovado por 
Unanimidade) 

 
O Presidente da Assembleia Municipal de Odivelas 

(Miguel Cabrita) 
 

Odivelas, 27 de fevereiro de 2015” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VOTO DE PESAR 
 

 
 

“PELO FALECIMENTO DE DOIS AGENTES DA 
POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 

 
Foi com grande consternação que recebemos a notícia de 
que no dia 25 de fevereiro de 2015 dois agentes da 
Divisão Policial de Loures/Odivelas da PSP faleceram em 
serviço, colhidos por um comboio quando perseguiam 
suspeitos de furto. 
 
O trágico acidente teve lugar nas proximidades da estação 
da Bobadela, quando os agentes entraram na linha de 
caminho de ferro em perseguição a dois suspeitos de 
furto, não se tendo apercebido da proximidade do 
comboio intercidades que, naquela área, pode atingir os 
200km/h de velocidade; 
 
Os jovens agentes Ricardo Santos e João Rainho, com 23 
e 26 anos, respetivamente, trabalhavam na esquadra da 
PSP em S. João da Talha; 
 
No momento do acidente o Subintendente António Jorge 
Resende, comandante da referida Divisão Policial, estava 
presente numa reunião da Comissão de Planeamento, 
ordenamento do Território e Ambiente da Assembleia 
Municipal de Odivelas. 
 
A PSP no território de Odivelas tem desempenhado a sua 
missão em condições muito difíceis, designadamente no 
que diz respeito a instalações e meios e apesar disso é 
reconhecida por todos a sua disponibilidade para dialogar 
e intervir, sempre que é solicitada; 
 
A colaboração com os órgãos autárquicos em Odivelas, 
nomeadamente a Assembleia Municipal tem sido perfeita, 
tendo recentemente a referida Comissão reunido com 
todos os chefes das esquadras do concelho, a fim de se 
inteirar dos problemas e das condições em que trabalham. 
 
Assim, a Assembleia Municipal de Odivelas, reunida 
no dia 26 de fevereiro de 2015, lamenta 
profundamente o sucedido com os dois jovens 
agentes que estavam a cumprir o seu dever 
profissional e envia as suas sentidas condolências às 
suas famílias e a todo o corpo policial da Divisão de 
Loures/Odivelas. 

 
(Documento apresentado pela Assembleia Municipal – Aprovado 
por Unanimidade) 

 
O Presidente da Assembleia Municipal de Odivelas 

 
(Miguel Cabrita) 

 
Odivelas, 27 de fevereiro de 2015” 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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RETIRADA DE PONTO 
 

 
 

Retirada do seguinte ponto da ordem de trabalhos da 
presente sessão da Assembleia Municipal de Odivelas: 
“PONTO 2 – Projeto de Regulamento do Conselho 
Municipal de Segurança” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

ATAS 
 

 
 

ATA N.º 24/2014 
 

Ata n.º 24/2014, referente à 20ª Sessão Extraordinária da 
Assembleia Municipal de Odivelas, realizada no dia 20 de 
novembro de 2014. 
 
(Aprovada por maioria) 

 
 
 

ATA N.º 25/2014 
 

Ata n.º 25/2014, referente à 5ª Sessão Ordinária da 
Assembleia Municipal de Odivelas, realizada no dia 27 de 
novembro de 2014. 
 
(Aprovada por maioria) 

 
 
 

ATA N.º 26/2014 
 

Ata n.º 26/2014, referente à 21ª Sessão Extraordinária da 
Assembleia Municipal de Odivelas, realizada no dia 9 de 
dezembro de 2014. 
 
(Aprovada por maioria) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


