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ATA  DA  REUNIÃO 

ORDINÁRIA  DA  CÂMARA 

MUNICIPAL  DE  VALENÇA 

REALIZADA  NO  DIA  09  DE 

MAIO DE 2015. --------------------

- - - Aos nove dias do mês de maio do ano dois mil e quinze, nesta cidade de Valença 

e Sala das Reuniões da Câmara Municipal, realizou-se a Reunião Ordinária Pública 

da  Câmara  Municipal  de  Valença  sob  a  presidência  do  Sr.  Vice  -  Presidente  da 

Câmara,  Manuel  Rodrigues  Lopes,  com a  presença  dos  Srs.  Vereadores  Elisabete 

Maria Lourenço de Araújo Domingues e Mário Rui Pinto de Oliveira,  Anabela de 

Jesus  Rodrigues  e  Luís  Alberto Mendes Brandão Coelho. Secretariou a  Chefe  de 

Divisão Paula Cristina Pinheiro Vasconcelos Mateus. E, tendo tomado os lugares que 

lhes estavam destinados, verificaram-se as faltas, desde já consideradas justificadas, 

por unanimidade, do Sr. Presidente da Câmara,  Jorge Manuel Salgueiro Mendes e do 

Sr. Vereador José Manuel Temporão Monte, por motivos profissionais. Seguidamente, 

o Sr. Vice - Presidente declarou aberta a reunião pelas dez horas. -------------------------

O Sr. Vereador Diogo Gouveia Pinto Antunes Cabrita, usando da faculdade que lhes é 

permitida pelo artigo 78.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro na redação dada pelo 

Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, foi substituído no exercício das suas funções de 

Vereador pelo cidadão imediatamente a seguir na ordem de precedência da lista do 

Partido Socialista. --------------------------------------------------------------------------------

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

- - - O Sr.  Vice -  Presidente, deu a palavra aos membros do executivo para as suas 

intervenções, tendo-se registado as seguintes intervenções: --------------------------------

- Da Srª. Vereadora Anabela Rodrigues para  referir que o dia das comemorações do 

25 de abril, à semelhança daquilo que continua a acontecer no resto do País, merece a 

realização de uma série de procedimentos, como a realização de uma sessão solene, 

hastear a bandeira,  etc., à qual se encontrava habituada a ver e que em muito iriam 

dignificar o dia, o que não se verificou em Valença. Este executivo optou por um 
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programa, no qual se limitou  à atuação de uma escola de musica ( ao que não se opõe 

e  até  considera  um espetáculo  bonito),  bem como,  ao decurso  de  um filme  cuja 

entrada se encontrava taxada,  e por isso de difícil acesso aqueles com capacidade 

financeira reduzida. Em suma, custa-lhe a entender como é possível organizar este 

tipo de comemorações. --------------------------------------------------------------------------

Seguidamente, para  questionar de que forma foi agilizada, junto dos comerciantes, a 

elaboração das “Maias”, atendendo a que verificou empenho no interior da Fortaleza, 

contudo  o mesmo não aconteceu no seu exterior. -------------------------------------------

Seguidamente, o Sr. Vice – Presidente começou por referir que não é apologista do 

modelo que se praticava  nas comemorações do 25 de abril, atendendo a que eram 

celebradas num dia sessão da Assembleia Municipal, dando origem ao pagamento de 

senhas de presenças aos membros desta. Em suma, considera um desrespeito  pela 

utilização do dinheiro do erário público para este tipo de situações. ----------------------

Mais  referiu  que  após  um  conjunto  de  reflexões  deste  executivo,  o  género  de 

comemorações realizadas foi de consenso mutuo  e,  no seu entender, decorreram de 

acordo com o estipulado. ------------------------------------------------------------------------

Relativamente à elaboração das Maias, informou que existiu envolvimento por parte 

dos funcionários da Câmara Municipal, assim como, as Associações   deste Concelho 

e dos comerciantes. Para a elaboração das mesmas foi colocado à disposição maias 

pelos Sapadores Florestais, ou seja, se não existiu mais envolvência  por parte dos 

comerciantes não foi por falta de apoio. 

A Srª. Vereadora Anabela Rodrigues solicitou novamente a palavra para esclarecer 

que havia lugar a pagamento de senhas de presença nas comemorações do 25 de abril 

porque  as  mesmas  eram  realizadas  numa  sessão  extraordinária  da  Assembleia 

Municipal  e  constava  da  ordem de  trabalhos  desta e,  como tal  era  devido  o  seu 

pagamento. ----------------------------------------------------------------------------------------

 PERÍODO DA ORDEM DO DIA

PONTO 1 –  APROVAÇÃO DA ATA DE 16 E 23 ABRIL DE 2015 –  A Câmara 

Municipal, em cumprimento do disposto no nº 2 do artigo 57º do Anexo I da Lei n.º 
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75/2013, de 12 de setembro e sem prejuízo da sua prévia aprovação sob a forma de 

minuta,  para  os  efeitos  do  disposto  no  n.º  4  do  citado  artigo,  deliberou,  por 

unanimidade, aprovar as atas das reuniões de câmara de 16 e 23 de abril findo . -------

A Srª. Vereadora Elisabete Domingues não tomou parte na votação da ata de 16 de 

abril findo, por não ter estado presente nessa mesma reunião. -----------------------------

PONTO 2 – PROTOCOLO – ESPAÇO DO CIDADÃO:- Foi presente o protocolo 

de colaboração com  a AMA – Agência para a Modernização Administrativa para a 

criação  de  um  Espaço  do  Cidadão.  O  Sr.  Vice  -  Presidente  colocou  o  ponto  à 

discussão, tendo o Sr. Vereador Luís Brandão questionado se o “Espaço do Cidadão” 

será para considerar como balcão único  do Município, ou se se trata apenas  de uma 

estrutura autónoma e diversa, assim como,  em que medida a criação deste espaço 

poderá conflituar ou pôr em causa o funcionamento  das estruturas dos serviços nele 

mencionados. -------------------------------------------------------------------------------------

Começando por esclarecer, o Sr. Vice – Presidente referiu que são espaços que se vão 

integrar um ao outro. O Município irá disponibilizar funcionários, espaço, formação 

continua, etc para o seu funcionamento e os residentes do concelho irão beneficiar em 

termos de proximidade e acessibilidade com a criação deste “Espaço do Cidadão”. --

Seguidamente e porque não ficou esclarecido, o Sr. Vereador Luís Brandão voltou a 

colocar  a  questão  sobre  a  existência  de  salvaguarda  ou  garantia  de  que  com  a 

utilização  por  parte  dos  serviços  públicos,  após  a  assinatura  deste  protocolo, 

relativamente a apresentação de processos e requerimentos, sirva de  argumento para 

fechar  outros  serviços.  Referiu  que  o  Partido  Socialista   se  empenha  para  que  o 

Município  se  esforce  por  criar  melhores  acessos  aos  serviços  públicos,  quer  em 

horários alargados quer de forma simplificada e concentrada. Por outro lado, também 

existe,  manifestamente,  a  preocupação  que  se  venham  a  encerrar  serviços  em 

detrimento da abertura de outros. --------------------------------------------------------------

Quanto a esta intervenção o Sr. Vice – Presidente referiu que partilha desta mesma 

preocupação  pelo  que  informou  que  não  tem  conhecimento  de  encerramento  de 

serviços neste concelho. -------------------------------------------------------------------------
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Finalmente colocou o ponto à  votação,  tendo a  Câmara  Municipal  deliberou,  por 

unanimidade, aprovar a  celebração do protocolo abaixo transcrito: ----------------------
“PROTOCOLO

ENTRE:

1. AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA,  I.  P., pessoa  coletiva  n.º 

508.184.509, com sede na Rua Abranches Ferrão, n.º 10, 3.º G, 1600-001, em Lisboa, neste ato 

representada por Paulo Manuel da Conceição Neves, na qualidade de Presidente do seu Conse-

lho Diretivo, de ora em diante designada por “AMA, I. P.”;

E

2. MUNICÍPIO DE VALENÇA, com sede em Pç. da República, 4930-702, Valença, pessoa cole-

tiva n.º 506.728.897, neste ato representado por Jorge Manuel Salgueiro Mendes, Presidente da 

Câmara Municipal de Valença, de ora em diante referido como “Município de Valença”,

Ambas conjuntamente designadas por “Partes”.

CONSIDERANDO QUE:

1. Cabe à AMA, I. P., nos termos do disposto nas alíneas b) e c) do n.º 2 do artigo 3.º do Decreto-Lei 

n.º 43/2012, de 23 de Fevereiro, “gerir e desenvolver redes de Lojas para os cidadãos e empresas, 

em sistema de balcões multisserviços, integrados e especializados, articulando com outros canais 

de distribuição” e “promover a modernização da prestação e distribuição de serviços públicos ori-

entados para a satisfação das necessidades dos cidadãos e das empresas”;

2. Nos termos das Grandes Opções do Plano para 2014, constantes da Lei n.º 83-B/2013, de 31 de 

dezembro, o Governo assumiu como opções estruturantes a continuação do processo de digitaliza-

ção dos serviços públicos a prestar ao cidadão, a migração dos respetivos procedimentos para pla-

taformas digitais, reforçando a sua coerência e generalização, e a criação de uma rede de malha 

fina da presença do Estado no território que garanta o acesso dos cidadãos a tais serviços públicos;

3. Para operacionalizar tais opções foi decidido implantar em todo o território nacional uma rede de 

1.000 Espaços do Cidadão, garantindo aos cidadãos e às empresas um acesso digital assistido e es-

pecializado a esses serviços, prestado por mediadores de atendimento digital presentes numa rede 

de locais de prestação de serviços públicos, geridos em parceria com entidades do poder local, en-

tidades do terceiro setor, associações cívicas e empresariais ou outras entidades que prestem servi-

ços de interesse público;

4. O estado atual da disponibilização de serviços públicos  online em Portugal permite uma melhor 

difusão territorial desses serviços, aproximando-os de um número crescente de cidadãos;

5. No âmbito deste projeto, cabe à AMA, I. P., enquanto entidade promotora, coordenadora e regula-

dora, estabelecer acordos com os demais órgãos e serviços da Administração Pública, de modo a 
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promover a prestação dos respetivos serviços nos Espaços do Cidadão;

6. A AMA, I. P., e o Município de Valença têm interesse em colaborar no lançamento de projetos 

que, tirando proveito das potencialidades das tecnologias de informação e comunicação, contribu-

am para a modernização da Administração Pública, em particular na vertente de relacionamento 

com o cidadão;

7. Os Espaços do Cidadão se integram numa ótica de partilha de recursos, destinada à prestação de  

diversos tipos de serviço de atendimento ao público, criando sinergias entre a Administração Cen-

tral e Local no sentido da prossecução de políticas concertadas em prol do interesse público e dos  

residentes no concelho;

8. Os Espaços do Cidadão apresentam indubitável interesse municipal pelos benefícios que podem 

trazer aos Munícipes em termos de desburocratização e poupança de tempo útil, constituindo por 

isso, uma forma de potenciar o desenvolvimento do concelho;

9. Para além disso, uma das dimensões fundamentais do projeto dos Espaços do Cidadão é a da pro-

moção da literacia digital da população, a qual é garantida através do modo muito específico de 

atendimento – o atendimento digital assistido – com o qual se procura, de forma pedagógica, capa-

citar o cidadão a interagir digitalmente com a Administração Pública;

10. Constitui competência municipal, nos termos da alínea r) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei  

n.º 75/2013, de 12 de setembro, a colaboração do município no apoio a projetos de interesse muni-

cipal em parceria com a administração central;

11. É o Município de Valença quem mais e melhor conhece o seu território e a sua população, e as 

necessidades destas últimas no acesso aos serviços públicos;

12. A Câmara Municipal de Valença deliberou, na sua reunião realizada em […], estabelecer o presen-

te protocolo;

13. A AMA, I. P., está articulada com os demais organismos do Estado cujos serviços são prestados 

através do atendimento digital assistido nos Espaços do Cidadão, designadamente com vista a ga-

rantir uma formação e um apoio de retaguarda adequado aos mediadores de atendimento digital;

14. Além do atendimento digital assistido, poderão ainda ser prestados nos Espaços do Cidadão, me-

diante adesão do Município de Valença, outros serviços prestados por outros organismos da Ad-

ministração Pública, nos termos em que tal vier a ser previsto em protocolos próprios, celebrados 

entre tais organismos e a AMA, I. P.;

15. A rede de Espaços do Cidadão se enquadra no Programa Aproximar, constituindo, nos termos do 

Decreto-Lei n.º 74/2014, de 13 de maio, uma oferta de atendimento complementar aos serviços 

hoje existentes, não visando substituí-los;

16. O referido Programa Aproximar é desenvolvido na Estratégia para a Reorganização dos Serviços 

de Atendimento da Administração Pública, aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 
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55-A/2014, de 15 de setembro, a qual se divide em 4 pilares principais: a) a integração dos servi -

ços de atendimento em Lojas do Cidadão a instalar em todos os municípios do país; b) a concen -

tração de serviços de backoffice em espaços comuns; c) o aumento da capilaridade da presença do 

Estado no território através da rede complementar de atendimento digital assistido nos Espaços do 

Cidadão instalados em autarquias locais, entidades do terceiro setor ou entidades que prestem ser-

viços de interesse público; e d) as soluções de mobilidade no atendimento dos cidadãos, através do 

projeto «Portugal Porta-a-Porta», para transporte dos cidadãos, e as «Carrinhas do Cidadão», para 

garantir que os próprios serviços públicos vão ao encontro dos cidadãos, em particular daqueles 

que se encontram em territórios de muito baixa densidade populacional;

17. Face ao supra exposto, as Partes acordaram celebrar o presente Protocolo, o qual terá por objeto a 

instalação de estruturas de prestação de serviços de atendimento digital assistido aos cidadãos e às  

empresas, no concelho de Valença, designadas “Espaços do Cidadão”.

TERMOS EM QUE é celebrado o presente Protocolo, do qual os Considerandos supra fazem parte 

integrante e que se rege pelas cláusulas seguintes:

Cláusula 1.ª

(Âmbito e objeto)

1. O presente Protocolo tem por objeto definir as regras para a instalação e funcionamento de  

Espaços do Cidadão e o seu respetivo funcionamento no concelho de Valença.

2. O número, locais e horários dos Espaços do Cidadão a instalar são identificados no Anexo I 

ao presente Protocolo, do qual faz parte integrante.

Cláusula 2.ª

(Serviços a prestar)

1. Os serviços prestados nos Espaços do Cidadão são, na presente data, os constantes do Anexo 

II ao presente Protocolo, do qual faz parte integrante.

2. A lista constante do Anexo II é permanentemente atualizada pela AMA, I. P., devendo manter 

o Município de Valença dela informado.

3. O Município de Valença pode optar por não prestar um ou vários dos serviços prestados nos 

Espaços do Cidadão, constantes da lista constante do Anexo II e respetivas atualizações, de-

vendo essa opção ser comunicada à AMA, I. P.

Cláusula 3.ª

(Obrigações da AMA, I. P.)

A AMA, I. P., obriga-se a:

1. Definir os procedimentos de atendimento e gestão das reclamações nos Espaços do Cida-

dão;

2. Coordenar a instalação dos Espaços do Cidadão nos locais indicados para o efeito pelo 
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Município  de  Valença,  designadamente,  definir,  adquirir  e  instalar  o  mobiliário,  o 

hardware, os demais equipamentos e o software adequados para a instalação e funciona-

mento dos Espaços do Cidadão, sem prejuízo dos casos em que o Município de Valença 

opte por utilizar meios próprios compatíveis, devendo nesse caso ser garantida a instala-

ção do software adequado e a marca e imagem dos Espaços do Cidadão;

3. Definir, em articulação com as entidades fornecedoras dos serviços, a lista dos serviços a 

disponibilizar no Espaço do Cidadão;

4. Dar formação – inicial e contínua – aos mediadores de atendimento digital;

5. Prestar todo o apoio técnico e funcional necessário à prestação dos serviços de atendi-

mento digital assistido, nomeadamente através da disponibilização e gestão de serviços 

de backoffice (funcional) e de helpdesk (técnico) adequados.

Cláusula 4.ª

(Obrigações do Município de Valença)

O Município de Valença obriga-se a:

a. Disponibilizar locais adequados para a instalação dos Espaços do Cidadão, adaptan-

do-os para o efeito, se tal for necessário, e que cumpram os requisitos de instalação 

definidos no Anexo III, ao presente protocolo e que dele faz parte integrante

b. Gerir, em articulação e de acordo com os procedimentos definidos pela AMA, I. P., 

os Espaços do Cidadãos instalados no concelho de Valença e assumir os encargos daí 

decorrentes, designadamente em relação à disponibilização de consumíveis e materi-

al de economato, segurança e limpeza dos locais, bem como o fornecimento de água, 

eletricidade, gás e comunicações de dados e de voz nos Espaços do Cidadão;

c. Disponibilizar recursos humanos adequados para desempenhar as funções de media-

dor de atendimento digital, após receção de formação e credenciação adequadas;

d. Divulgar a existência dos Espaços do Cidadão no seu concelho, nos termos da Cláu-

sula 16.ª;

e. Obter o consentimento expresso e informado dos cidadãos que utilizem os serviços 

de  atendimento  digital  assistido  que  careçam de  autenticação  de  utilizadores,  de 

acordo com os procedimentos definidos pela AMA, I. P.;

f. Manter afixada e atualizada a lista dos serviços públicos prestados em cada um dos 

Espaços do Cidadão, bem como o respetivo horário de funcionamento;

g. Garantir a manutenção dos equipamentos instalados pela AMA, I. P., em estreita ar-

ticulação com o service desk desta;

h. Garantir o apoio de helpdesk em estreita colaboração com o service desk da AMA, I. 

P.;
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i. Proceder à cobrança dos montantes previstos no Anexo II e respetivas atualizações, 

nos termos da Cláusula 14.ª

Cláusula 5.ª

(Prerrogativas da AMA, I. P.)

A AMA, I. P., enquanto gestora da rede dos Espaços do Cidadão e garante da qualidade do atendimen-

to ao público na Administração Pública, goza das seguintes prerrogativas:

a. Realizar inspeções, à distância ou in situ, da atividade realizada nos Espaços do Ci-

dadão geridos pelo Município de Valença, devendo obter para o efeito a sua mais 

ampla colaboração;

b. Emitir recomendações e definir as normas de qualidade dos serviços de atendimento 

nos Espaços do Cidadão geridos pelo Município de Valença;

c. Aprovar e divulgar os procedimentos de atendimento a realizar nos Espaços do Cida-

dão;

d. Participar nos montantes cobrados nos Espaços do Cidadão, nos termos previstos no 

Anexo II e respetivas atualizações, nos termos da Cláusula 14.ª

Cláusula 6.ª

(Prerrogativas do Município de Valença)

O Município de Valença goza das seguintes prerrogativas:

a. Usar os Espaços do Cidadão para, além dos serviços a prestar no âmbito do presente 

Protocolo, prestar outros serviços que sejam da sua responsabilidade, desde que tal 

se afigure possível sob o ponto de vista técnico;

b. Solicitar a instalação de novos Espaços do Cidadão no concelho de Valença, poden-

do para o efeito utilizar equipamento que já possua ou proceder às adaptações neces-

sárias do equipamento fornecido pela AMA, I. P., garantida que esteja instalação do 

software adequado e a utilização da marca e imagem dos Espaços do Cidadão, e me-

diante aferição prévia da viabilidade técnica por parte desta;

c. Selecionar os trabalhadores que irão prestar atendimento digital assistido, no quadro 

das aptidões necessárias para a execução das funções referidas no Anexo III, após 

formação e credenciação pela AMA, I. P.;

d. Cometer a gestão de um ou vários dos Espaços do Cidadão instalados no concelho 

de Valença às freguesias que o compõem, sem prejuízo da manutenção da responsa-

bilidade do Município de Valença perante a AMA, I. P., pela boa execução do pre-

sente Protocolo;

e. Participar nos montantes cobrados nos Espaços do Cidadão, nos termos previstos no 

Anexo II e respetivas atualizações, nos termos da Cláusula 14.ª;
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f. Definir os horários de atendimento do Espaços do Cidadão, nos termos do n.º 8 do 

artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 74/2014, de 13 de maio.

Cláusula 7.ª

(Instalação dos Espaços do Cidadão)

1. A instalação dos Espaços do Cidadão é feita conjuntamente pela AMA, I. P., e pelo Municí-

pio de Valença.

2. O Município de Valença  é responsável pelas obras de adaptação necessárias para que seja 

possível a instalação e o adequado funcionamento dos Espaços do Cidadão. 

Cláusula 8.ª

(Mediadores de atendimento digital)

1. Os mediadores de atendimento digital que exercem funções nos Espaços do Cidadão no con-

celho de Valença são indicados e selecionados pelo Município de Valença.

2. A indicação e a seleção dos mediadores de atendimento digital podem ainda ser realizadas pe-

los órgãos próprios das freguesias que integram o concelho de Valença, mediante acordo des-

tas com o Município de Valença.

Cláusula 9.ª

(Formação)

1. A formação inicial dos mediadores de atendimento digital destinada ao funcionamento dos 

Espaços do Cidadão é prestada pela AMA, I. P.

2. A AMA, I. P., assegura ainda a formação contínua dos mediadores de atendimento digital.

3. O Município de Valença é responsável pelos eventuais encargos com a deslocação dos for-

mandos até ao local onde seja ministrada a formação e garante as condições necessárias para  

a componente da formação que recorra ao e-learning.

Cláusula 10.ª

(Equipamentos)

1. O equipamento referido na alínea b) da Cláusula 3.ª destina-se ao atendimento digital assisti -

do ao cidadão para efeitos de prestação dos serviços objeto do presente Protocolo, não poden-

do ser utilizado para fins diferentes sem o prévio consentimento expresso da AMA, I. P., sem 

prejuízo do disposto na alínea a) da Cláusula 6.ª

2. O Município de Valença detém o direito exclusivo do uso e da posse do equipamento referi-

do no número anterior, não podendo conferi-lo a qualquer outra entidade sem o prévio con-

sentimento expresso da AMA, I. P. sem prejuízo do disposto na alínea d) da Cláusula 6.ª e na 

Cláusula 13.ª
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Cláusula 11.ª

(Manutenção)

1. Compete à AMA, I. P., assegurar a manutenção dos equipamentos por si fornecidos.

2. O fornecimento de consumíveis, informáticos ou outros, bem como de material de economato 

é assegurado pelo Município de Valença, nos termos da alínea b) da Cláusula 4.ª

3. Compete igualmente ao Município de Valença suportar os encargos com a segurança, a lim-

peza e a manutenção dos locais de instalação dos Espaços do Cidadão, nomeadamente os re-

lativos a eletricidade, água, gás e comunicações de dados e de voz, nos termos da alínea b) da 

Cláusula 4.ª

Cláusula 12.ª

(Garantia de qualidade)

A AMA, I. P., garante a promoção e a aferição regular da qualidade do atendimento nos Espaços do 

Cidadão em funcionamento no concelho de Valença.

Cláusula 13.ª

(Freguesias)

1. Sem prejuízo de se manter a responsabilidade do  Município de Valença  em relação à boa 

execução deste Protocolo, a gestão de um ou vários dos Espaços do Cidadão do concelho de 

Valença pode ser cometida às freguesias que o compõem.

2. Havendo lugar à atribuição da gestão de Espaços do Cidadão às freguesias, o uso do equipa-

mento relativo aos Espaços do Cidadão é-lhes autorizado sem necessidade de prévio consenti-

mento da AMA, I. P.

3. Para prestar o atendimento digital assistido nos Espaços de Cidadão instalados em freguesias, 

podem estas indicar os seus trabalhadores como mediadores de atendimento digital, devendo 

o Município de Valença comunicar tal facto à AMA, I. P.

Cláusula 14.ª

(Das receitas pelo atendimento digital assistido)

1. O Município de Valença, ou quem ele designar, nos termos da cláusula anterior, cobra pelo 

atendimento digital assistido os montantes previstos no Anexo II e respetivas atualizações, 

nos termos do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 74/2014, de 13 de maio.

2. Os montantes devidos pelo atendimento digital assistido são objeto de repartição entre o Mu-

nicípio de Valença e a AMA, I. P., na proporção de 65% e 35%, respetivamente.

Cláusula 15.ª

(Responsáveis das Partes pela execução do Protocolo e notificações)

1. As Partes designam pessoas responsáveis pela execução do Protocolo, devendo a identidade 
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e contactos das mesmas constar do Anexo IV.

2. Os avisos, notificações ou outros documentos a enviar ou entregar entre as Partes são envia-

dos por correio eletrónico com recibo de leitura para os endereços institucionais de correio 

eletrónico das Partes, e ainda para os endereços de quem as Partes designam como responsá-

vel pela execução do presente Protocolo. 

Cláusula 16.ª

(Divulgação do Protocolo)

A divulgação do presente Protocolo e a emissão de comunicados e outras comunicações, bem como a 

realização de eventos públicos relativos à celebração do presente Protocolo e à sua execução, são obje-

to de prévia articulação entre as Partes, sem prejuízo do cumprimento, por cada uma das Partes, das 

obrigações legais e contratuais que a esse respeito impendam sobre cada uma delas.

Cláusula 17.ª

(Alterações e acordos complementares ao Protocolo)

1. Os anexos I e IV podem ser alterados entre as Partes através de simples acordo, designada-

mente através de envio de proposta e receção de declaração de aceitação por parte dos repre-

sentantes das Partes com poderes bastantes para as vincular, sem prejuízo do disposto na alí-

nea f) da Cláusula 6.ª

2. O anexo II é atualizado periodicamente pela AMA, I. P., nos termos previstos na Cláusula 2.ª 

3. Todas as demais alterações ou aditamentos ao presente Protocolo obedecem à forma observa-

da no mesmo.

Cláusula 18.ª

(Cessação do Protocolo)

a) Qualquer das Partes pode resolver o presente Protocolo em caso de incumprimento gra-

ve ou reiterado das obrigações assumidas pela outra Parte, nos termos dos números se-

guintes.

b) A Parte que pretenda exercer o direito de resolução previsto no número anterior, deverá 

comunicar tal pretensão à Parte faltosa, por carta registada com aviso de receção, e com 

invocação dos respetivos fundamentos, conferindo-lhe um prazo razoável, nunca inferior 

a 30 (trinta) dias para pôr termo à situação de incumprimento ou de cumprimento defeitu-

oso.

c) Caso a Parte faltosa não venha a pôr termo à situação de incumprimento no prazo que  

para o efeito lhe tenha sido concedido nos termos do número anterior, a outra Parte pode-

rá resolver o Protocolo, por carta registada com aviso de receção, operando a resolução 

os seus efeitos na data de receção, pela Parte faltosa, desta comunicação.

d) Em caso de cessação do presente Protocolo são restituídos pelo Município de Valença à 
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AMA, I. P., todos os equipamentos fornecidos para a instalação dos Espaços do Cidadão 

no concelho  de Valença, no estado em que se encontrarem no momento da devolução, 

salvaguardada uma prudente utilização dos mesmos.

Cláusula 19.ª

(Conciliação)

Sempre que surja um diferendo entre as Partes no âmbito do presente Protocolo, procurar-se-á resol-

vê-lo mediante negociação de boa-fé, com vista à sua conciliação.

Cláusula 20.ª

(Anexos e outras partes integrantes do acordo)

Fazem parte integrante do presente Protocolo os seguintes anexos:

a. Anexo I

b. Anexo II

c. Anexo III

d. Anexo IV

Cláusula 21.ª

(Vigência)

1. O presente Protocolo entra em vigor na data da sua assinatura 

2. O presente Protocolo terá a duração de dois anos, renovando-se automaticamente por sucessi-

vos períodos de um ano.

3. As Partes podem opor-se à renovação com a antecedência mínima de três meses face ao ter-

mo do acordo ou ao de qualquer uma das suas renovações

Feito em […] aos […] dias do mês de […] de dois mil e […], em dois exemplares.

Pela Agência para a Modernização Administrativa e Pelo Município de Valença” --------------------------

Anexo I 
Número e Lista dos locais de instalação de Espaço do Cidadão, bem como o respetivo horário

Local / freguesia

Quantidade
(1EC = 1 torre com 2 
postos de atendimen-

to)

Morada Horário

 Cerdal 1 EC [a definir] [a definir]
União das freguesias 
de Valença, Cristelo 

Covo e Arão
1 EC [a definir] [a definir]

Anexo II
Lista dos serviços a realizar em cada Espaço do Cidadão e montantes devidos pela sua realização 
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ENTIDADE SERVIÇOS A REALIZAR
MONTAN-

TE CO-
BRADO

OBSERVA-
ÇÕES

ACT Registo contrato trabalho - Registo de con-
trato de trabalhadores estrangeiros

* N/A

ACT
Queixas e denúncias - Queixas e denúncias 
(com encaminhamento das mesmas para o 
serviço desconcentrado mais próximo)

* N/A

ACT Aquisição Livros - Aquisição de livros e pu-
blicações à ACT

* N/A

ACT
Esclarecimento de dúvidas - Disponibiliza-
ção e submissão de formulário destinado ao 
esclarecimento de dúvidas;

* N/A

ACT Simulador -  Cálculo do valor a receber no fi-
nal do contrato de trabalho

* N/A

ACT Formulários - Formulários e minutas * N/A

ADSE Navegação Assistida ADSE Direta - Dados 
pessoais do benificiário

* N/A

ADSE Navegação Assistida ADSE Direta - Cuida-
dos de Saúde com limites no regime livre

* N/A

ADSE Navegação Assistida ADSE Direta - Declara-
ção para efeitos IRS

* N/A

ADSE Navegação Assistida ADSE Direta - Docu-
mento único de cobrança

* N/A

ADSE Navegação Assistida ADSE Direta -  O meu 
acesso a prestadores convencionados

* N/A

ADSE Navegação Assistida ADSE Direta -  Conta 
corrente do regime livre

* N/A

ADSE Serviços Atendimento - Pedido/Renovação 
de CESD

* N/A

ADSE
Serviços Atendimento - Pedido 2ª via de car-
tão de benificiário (com ou sem alteração de 
dados)

* N/A

ADSE Serviços Atendimento - Emissão de declara-
ção de IRS

* N/A

ADSE Serviços Atendimento - Emissão de declara-
ção para efeitos de complementariedade

* N/A

ADSE Serviços Atendimento - Consultas de conta 
corrente

* N/A

ADSE Serviços Atendimento - Alteração de 
Nome/Nib/Morada

* N/A

ADSE Serviços Atendimento - Entrega de documen-
tos de despesa

* N/A

DGLAB Certidões - Paroquiais * N/A

IGAC Registo Propriedade Intelectual - Averba-
mento

* N/A

IGAC Registo Propriedade Intelectual - Certidão * N/A

IGAC Registo Propriedade Intelectual - Registo de 
obra

* N/A

IGAC Registo Propriedade Intelectual - Registo de 
nome literário / Artístico

* N/A
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ENTIDADE SERVIÇOS A REALIZAR
MONTAN-

TE CO-
BRADO

OBSERVA-
ÇÕES

IHRU Porta 65 - Submissão Candidaturas * N/A
Serviços Partilhados 
Ministério da Saúde

Portal do Utente - Despesas de saúde reem-
bolsos

* N/A

Serviços Partilhados 
Ministério da Saúde

Portal do Utente - Consulta médica no hospi-
tal

* N/A

Serviços Partilhados 
Ministério da Saúde Portal do Utente - Dádiva de sangue * N/A

Serviços Partilhados 
Ministério da Saúde

Portal do Utente - Cartão Nacional de dador 
de sangue

* N/A

Serviços Partilhados 
Ministério da Saúde

Portal do Utente - Direitos e deveres do uten-
te

* N/A

Serviços Partilhados 
Ministério da Saúde

Portal do Utente - Pesquisa prestadores (Far-
mácias, Hospitais, entidades SNS,…)

* N/A

Serviços Partilhados 
Ministério da Saúde

Portal do Utente - Registo informação clínica 
de utente para partilha com SNS

* N/A

Serviços Partilhados 
Ministério da Saúde

Portal do Utente - Lista de espera para cirur-
gia - eSIGIC

* N/A

Serviços Partilhados 
Ministério da Saúde

Portal do Utente - Transferência de centro de 
saúde

* N/A

Serviços Partilhados 
Ministério da Saúde

Portal do Utente - Inscrição no centro de saú-
de

* N/A

Serviços Partilhados 
Ministério da Saúde

Portal do Utente - Cartão de utente do servi-
ço nacional de saúde

* N/A

Serviços Partilhados 
Ministério da Saúde

Portal do Utente - Cartão de utente do servi-
ço nacional de saúde para cidadão estrangei-
ro

* N/A

Serviços Partilhados 
Ministério da Saúde Portal do Utente - Saúde oral * N/A

Serviços Partilhados 
Ministério da Saúde

Portal do Utente -  Cheques dentista - pesqui-
sa de médicos aderentes

* N/A

Serviços Partilhados 
Ministério da Saúde

Portal do Utente - Reclamação / elogio ou 
sugestão

* N/A

Serviços Partilhados 
Ministério da Saúde Portal do Utente - Marcação de consulta * N/A

Serviços Partilhados 
Ministério da Saúde Portal do Utente - Listar consultas * N/A

Serviços Partilhados 
Ministério da Saúde Portal do Utente - Cancelar consultas * N/A

Serviços Partilhados 
Ministério da Saúde

Portal do Utente - Medicação crónica - pres-
crição

* N/A

Serviços Partilhados 
Ministério da Saúde

Portal do Utente -  Medicação crónica - con-
sulta de estado da prescrição

* N/A

Serviços Partilhados 
Ministério da Saúde

Portal do Utente - Medicação crónica - listar 
autorizações

* N/A

Serviços Partilhados 
Ministério da Saúde

Portal do Utente - Isenção de taxas modera-
doras - Pedido

* N/A

Serviços Partilhados 
Ministério da Saúde

Portal do Utente - Isenção de taxas modera-
doras - Reclamação

* N/A
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ENTIDADE SERVIÇOS A REALIZAR
MONTAN-

TE CO-
BRADO

OBSERVA-
ÇÕES

Serviços Partilhados 
Ministério da Saúde

Portal do Utente - Isenção de taxas modera-
doras - Histórico

* N/A

Serviços Partilhados 
Ministério da Saúde

Portal do Utente - Isenção de taxas modera-
doras - alteração/cancelamento

* N/A

DGC Recepção de reclamações * N/A
DGC Pedidos de informação * N/A

DGC Encaminhamento para a rede de apoio ao 
consumidor endividado

* N/A

SEF Marcação online - Marcação de renovação da 
autorização de residência

* N/A

SEF
Marcação online - Marcação de renovação 
do Cartão de Residência (para cidadãos da 
União Europeia e seus familiares);

* N/A

SEF

Marcação online - Marcação da prorrogação 
da permanência (para cidadãos titulares de 
visto de trânsito, curta duração ou estada 
temporária

* N/A

SEF

Marcação online - SAPA Sistema automático 
de pré-agendamento de atendimento dos ci-
dadãos que pretendam entrar, permanecer, 
sair ou que estejam em situação que implique 
afastamento do território nacional

* N/A

SEF
Marcação online - Outros Serviços por Agen-
damento que estão a ser desenvolvidos pelo 
SEF

* N/A

CGA Entrega de requerimento de pensão de sobre-
vivência

* N/A

CGA Pedido de reembolso de pensão de despesas 
de funeral

* N/A

CGA Pedido de subsídio de morte * N/A

CGA Entrega de requerimento de subsídio de fune-
ral

* N/A

CGA
Entrega de requerimento de subsídio por as-
sistência de terceira pessoa e de subsídio 
mensal vitalício

* N/A

CGA Entrega de requerimento de aposentação de 
ex-subscritor

* N/A

CGA Entrega de requerimento de contagem de 
tempo de ex-subscritor

* N/A

CGA Pedido de alteração de dados pessoais * N/A

CGA
Entrega de requerimento para pagamento de 
quotas de subscritores na situação de licença 
sem vencimentos e situações equiparadas

* N/A

IMT Carta de Condução - Alteração de Morada * N/A
IMT Carta de Condução - Revalidação * N/A
IMT Carta de Condução - 2º Via (duplicado) * N/A
IMT Carta de Condução - Substituição * N/A
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ENTIDADE SERVIÇOS A REALIZAR
MONTAN-

TE CO-
BRADO

OBSERVA-
ÇÕES

IMT Carta de Condução - Averbamento do Grupo 
2 (restrição 997)

* N/A

ISS Segurança Social Direta * N/A
ISS Informação Genérica * N/A
ISS Atendimento por marcação * N/A

IEFP Candidatos - (Re)Inscrição para Emprego - 
Netemprego

* N/A

IEFP Candidatos -Apresentação a ofertas de em-
prego - Netemprego

* N/A

IEFP Candidatos -Gestão da Inscrição para Em-
prego- Netemprego

* N/A

IEFP Candidatos -Registo de CV- Netemprego * N/A

IEFP Candidaturas eletrónicas- Anexar docu-
mentos à entidade - Netemprego

* N/A

IEFP Candidaturas eletrónicas-Consulta e Ges-
tão de processos - Netemprego

* N/A

IEFP Candidaturas eletrónicas-Download de do-
cumentos - Netemprego

* N/A

IEFP Candidaturas eletrónicas-Submissão de 
candidaturas - Netemprego

* N/A

IEFP Entidades - Alteração de dados de entidade - 
Netemprego

* N/A

IEFP Entidades - Gestão de oferta de emprego - 
Netemprego

* N/A

IEFP Entidades - Registo de entidade e obtenção 
de login - Netemprego

* N/A

IEFP Entidades - Registo de oferta de emprego - 
Netemprego

* N/A

AMA - Portal do Ci-
dadão Pedido de Alteração de morada * N/A

AMA - Portal do Ci-
dadão Confirmação de alteração de morada do CC * N/A

AMA - Portal do Ci-
dadão Pedido de certidões de Registo Civil, Predial 

e Comercial
* N/A

AMA - Chave Móvel 
Digital

Registo, alteração PIN, cancelamento e des-
bloqueio 

* N/A

* Montante a definir posteriormente, nos termos do disposto nos artigos 3.º e 10.º do Decreto-Lei n.º  
74/2014, de 13 de maio.

Anexo III
Requisitos de instalação

Instalações e modo de funcionamento
No que respeita à sua dimensão, os Espaços do Cidadão serão construídos através de módulos com 

cerca de 16m2 que, por defeito, terão dois postos de atendimento, podendo, por isso, ser adaptados à 

realidade específica de cada local e à consequente vontade de cada entidade parceira;
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A solução apresentada para estes módulos foi desenvolvida a partir de duas premissas principais: 

a) A facilidade de instalação e a capacidade de se poder adequar a diferentes condições e necessidades; 

b) A construção de um espaço com uma imagem coerente e facilmente identificável. 

Cada módulo assenta numa torre, colocada no centro do módulo, a partir da qual se tornam acessíveis 

todas as infraestruturas e alguns equipamentos necessários ao funcionamento do Espaço do Cidadão 

(rede, energia, comunicações, impressora, arquivo/arrumos, etc.).

É também esta torre que permite a definição de uma imagem coerente e facilmente identificável, estan-

do prevista a aplicação de dois logótipos a cores em acrílico fresado, em duas faces contíguas da torre, 

da marca Espaço do Cidadão. Cada módulo, por último, é ainda composto por mesas e por cadeiras ne-

cessárias ao atendimento (que podem variar em número, com um mínimo de 2 mesas e um máximo de 

4 por estrutura), para além do equipamento informático de que adiante se falará.

Requisitos para instalação

Fachada:

Na fachada, junto da entrada, deverá ficar reservado, em princípio, um espaço a altura do piso com 

uma largura mínima de 80cm para aplicação de sinalética e informação exterior, ou, em alternativa, a 

afixação de sinalética de fachada suspensa. Caberá ao  Município de Valença  a responsabilidade de 

produção e afixação da mesma, seguindo as indicações fornecidas pela AMA, I. P.

Áreas:

Deverá ser disponibilizada, por módulo, uma área mínima de instalação com 20 m2 que garanta uma 

largura mínima de 4 metros.

Iluminação:

Deve ser garantido um nível de iluminação de 500 lux para as áreas dos postos de trabalho.

Energia:

Deve ser garantida uma infraestrutura para a passagem de cabo de 3G10mm2, protegido a montante no 

quadro eléctrico por disjuntor tetrapolar com calibre de 40A, idealmente protegido também com dife-

rencial de 300mA de sensibilidade. Uma vez que desconhecemos as infraestruturas existentes, devendo 

o cabo terminar em caixa de derivação, protegido por ligadores, antes da montagem dos módulos.

Quando ocorrer a montagem do módulo, deve ser assegurada a ligação deste cabo ao quadro eléctrico 

do módulo.

Comunicações (Voz, Dados e Internet)

A AMA, I.P. define os requisitos a cumprir no que respeita a comunicações de voz, dados e Internet.

Deve ser garantida uma infraestrutura para a passagem de dois cabos UTP (4 pares) categoria 6, entre 

o RGE do operador e o espaço do módulo a instalar.

Serviços de manutenção a instalações:

A manutenção dos espaços é assegurada pelo Município de Valença. 
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Serviços de limpeza:

Os serviços de limpeza são assegurados pelo Município de Valença.

Requisitos adicionais:

• O espaço deverá cumprir os requisitos de acesso a pessoas com mobilidade condicionada pre-

vistos na legislação em vigor;

• O espaço deverá estar provido de instalações sanitárias;

• O espaço deverá estar provido de equipamentos de ar condicionado;

• O espaço deverá, de preferência, estar pintado à cor branca.

Recursos humanos – Mediadores de atendimento digital:

As funções do mediador de atendimento digital podem-se dividir em duas categorias: de funcionamen-

to e de suporte. A categoria de funcionamento diz respeito à área de atendimento e a categoria de su -

porte diz respeito às áreas de execução e organização.

Por outro lado, as competências do mediador de atendimento digital estão organizadas em competênci-

as técnicas (organização/projeto/serviços, atendimento, recursos informáticos) e competências compor-

tamentais  (personalidade,  empatia,  comunicação,  perspicácia,  autodisciplina,  autodesenvolvimento, 

etc.).

• Funções de atendimento

o Efetuar atendimento sobre os serviços públicos e privados de acordo com as entida-

des disponíveis no respetivo balcão;

o Apoiar o cidadão na utilização dos serviços eletrónicos da administração pública 

com acesso ou não ao cartão do cidadão;

o Informar o cidadão dos requisitos necessários para realização dos serviços disponí-

veis no balcão;

o Prestar esclarecimentos e todo o apoio necessário à boa compreensão e conhecimen-

to dos serviços prestados. 

• Funções de execução

o Consultar, com a regularidade necessária, os sites das entidades disponíveis no bal-

cão,  por forma a atualizar-se sobre as  informações relacionadas com os serviços 

prestados;

o Comunicar à AMA, I. P., toda e qualquer informação relacionada direta ou indireta-

mente com a prestação dos serviços disponíveis no balcão por forma a garantir a uni-

formização dos serviços prestados na rede de balcões espaços do cidadão;

o Partilhar medidas de boas práticas no que respeita à gestão do economato e raciona-

lização de custos logísticos;
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o Participar nas ações de formação para as quais é convocado, por forma a garantir a 

atualização das informações a prestar ao cidadão.

• Funções de organização

o Garantir que o posto/balcão se encontra operacional para a prestação dos diferentes 

serviços disponíveis no balcão, nomeadamente a disponibilização dos recursos de 

economato e operacionalização do hardware disponibilizado.

o Garantir a pontualidade de abertura do balcão.

Anexo IV
Contactos institucionais

Agência para a Modernização Administrativa, I. P.
1. Correio eletrónico institucional: secretariado@ama.pt 
2. Responsável pela execução do protocolo: Daniel Martins 
3. Correio eletrónico do responsável pela execução do protocolo: daniel.martins@ama.pt 
4. Contacto telefónico: 217231200
5. Endereço: Agência para a Modernização Administrativa, I. P., Rua Abranches Ferrão, n.º 10, 

3.º, 1600-001 Lisboa

Município de Valença
1. Correio eletrónico institucional: gap@cm-valenca.pt
2. Responsável pela execução do protocolo: [a designar]  
3. Correio eletrónico do responsável pela execução do protocolo: gap@cm-valenca.pt
4. Contacto telefónico: 251809500
5. Endereço: Praça da República, 4930-702, Valença”

PONTO 3 – CONTRATO EM REGIME DE AVENÇA PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURIDICA, JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL – 

RENOVAÇÃO:-  Foi presente a informação nºDA/34 datada de  20 de abril findo, 

prestada pela Chefe de Divisão Administrativa através da qual propõe a  emissão de 

parecer favorável  à renovação  do contrato em regime de avença para a prestação de 

serviços de assistência jurídica, judicial e extrajudicial,  celebrado em 28 de abril de 

1997 com  Manuel Gonçalves na qualidade de sócio de “Manuel Gonçalves, Lourdes 

Cunha  Gonçalves  &Associados  -  Sociedade  de  Advogados,  R.  L.”.  A Câmara 

Municipal  deliberou,  por  unanimidade,  emitir  parecer  favorável  à  supra  citada 

renovação.------------------------------------------------------------------------------------------

PONTO 4  –  CAMPANHA PIRILAMPO MÁGICO 2015  –  PEDITÓRIO:-  A 

Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a CERCIFAF – Cooperativa 
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de Educação e Reabilitação de Crianças Inadaptadas de Fafe, CRL, a efetuar  a venda 

de  pirilampos  e  pins  no  período  entre  o  dia  09  e  31  de  Maio  corrente  (registo 

nº2126/2015). -------------------------------------------------------------------------------------

PONTO  5  -  DELIBERAÇÕES  DIVERSAS:-  RESUMO  DIÁRIO  DE 

TESOURARIA:- Resumo Diário de Tesouraria de dia 06  de maio corrente. Total de 

disponibilidades –€1287.770,71(um milhão duzentos e oitenta e sete mil setecentos e 

setenta euros e  setenta e um cêntimos).  “Ciente”- DESPACHOS PROFERIDOS 

PELO PRESIDENTE E PELOS VEREADORES MEDIANTE DELEGAÇÃO E 

SUBDELEGAÇÃO  DE  PODERES  DA  CÂMARA  MUNICIPAL:-  “Ciente”. 

CONCESSÃO DE TRANSPORTES –  Por unanimidade foram ratificados, bem 

como,  aprovados  as seguintes cedências de transportes:----------------------------------

Processo Requerente Camada Assunto

1940/201
5 Junta de Freguesia de Friestas 17-08-2015 - Monção

1939/201
5

Associação Cultural e Recreativa - 
Adeptas da Liberdade

07-06-2015 - Aveiro

2148/201
5

Academia de Musica da Fortaleza 
de Valença

16-04-2015 – Viana do Castelo

2279/201
5

Associação Cultural e Recreativa 
dos Reformados de Valença

26-06-2015 – Monte do Faro - 
Valença

2249/201
5

Centro Cultural, Recreativo e Des-
portivo Fontourense

Iniciados 25-04-2015 - Barroselas

2247/201
5

Centro Cultural, Recreativo e Des-
portivo Fontourense

Infantis 25-04-2015 - Melgaço

2245/201
5

Centro Cultural, Recreativo e Des-
portivo Fontourense

Benjamins 18-04-15 – Vitorino de Piães

2144/201
5 Valença Hoquei Clube escolares 19-04-2015 - Barcelos

2135/201
5

Banda Sucesso – Associação Musi-
cal de Fontoura

30-05-2015 – Tangil - Monção

2134/201 Banda Sucesso – Associação Musi-
cal de Fontoura

04-07-2015 - Matosinhos
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2096/201
5 Clube Caçadores os “Torreenses”

18-04-2015 – Areosa – Viana do 
Castelo

09-05-2015 – Ponte da Barca

23-05-2015 – Aboim Sabadim – 
Arcos de Valdevez

2018/201
5

Igreja de Deus Pentecostal do Vale 
do Minho

01-05-2015 - Porto

1787/201
5 Centro Social de S.Pedro da Torre 19-06-2015 - Aveiro

2361/201
5 União Desportiva Friestense Benjamins

09-05-2015 – Santa Maria – Via-
na do Castelo

23-05-2015 - Lanheses

06-06-2015 – Ancora Praia

PONTO 6 - APROVAÇÃO DA  ATA EM MINUTA:- Nos termos das pertinentes 

disposições do nº3 do artigo 57º do Anexo I da Lei nº. 75/2013, de 12 de Setembro, 

foi deliberado, por unanimidade, aprovar a ata desta reunião, em minuta, para surtir 

efeitos imediatos,  para o que foi a mesma lida e achada conforme e seguidamente 

assinada pelo Sr. Presidente da Câmara e pelo Secretário da presente reunião. ---------

E, nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente da Câmara, pelas 10 horas 30 minutos, 

declarou encerrada a reunião, da qual, para constar, se lavrou a presente ata.------------ 
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