
Ata n.º 9/2016 

MUNICÍPIO DA MURTOSA

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 21 DE ABRIL DE 2016 

--------No dia vinte e um de abril de dois mil e dezasseis, nesta Vila da Murtosa, edifício dos Paços

do Município e sala de reuniões da Câmara Municipal,  reuniu,  ordinariamente,  o Executivo da

Câmara Municipal, pelas dezoito horas, sob a presidência do Senhor Vereador Daniel Henriques

de  Bastos,  tendo  comparecido  os  Senhores  Vereadores  Arminda  Maria  Tavares  Fernandes,

António Jorge Feio Bacelar Vilar e Maria Emília Morais Carrabau.---------------------------------------------

-------- O senhor Vereador Daniel Bastos deu conhecimento que não estariam presentes na reunião

o  Senhor  Presidente  da  Câmara  por  se  encontrar  no  Chipre  a  participar  no  “Congresso  das

Cidades,  Municípios  e  Regiões  da  Europa”,  e  o  Senhor  Vice-Presidente  por  se  encontrar  a

representar o Município na Palestra “O Luto em Portugal” que se encontra a decorrer no auditório

do Museu Municipal - Comur. Informou, ainda, que o Vereador Francisco Pereira chegaria mais

tarde por motivos profissionais.-------------------------------------------------------------------------------------------

--------PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA – Não houve pedidos de intervenção.---------------

--------Seguidamente, deu-se início à discussão dos assuntos constantes da ordem de trabalhos,

que foi  distribuída a todos os membros,  em conformidade com o n.º 2 do art.º 53º, da Lei n.º

75/2013, de 12 de setembro.----------------------------------------------------------------------------------------------

--------BALANCETE – A Câmara Municipal tomou conhecimento que, em relação ao dia de ontem,

havia em cofre os seguintes montantes: Operações Orçamentais – 3.744.676,64€ (três milhões,

setecentos  e  quarenta  e  quatro  mil,  seiscentos  e  setenta  e  seis  euros  e  sessenta  e  quatro

cêntimos) e Operações Não Orçamentais – 385.160,64€ (trezentos e oitenta e cinco mil cento e

sessenta euros e sessenta e quatro cêntimos).----------------------------------------------------------------------
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--------HASTA PÚBLICA PARA ARREMATAÇÃO DE VÁRIOS LUGARES DISPONÍVEIS NOS

MERCADOS MUNICIPAIS “TAVARES GRAVATO” E DA “TORREIRA” – O Senhor Vereador

Daniel  Bastos  deu  início  à  hasta  pública  para  arrematação  de vários  lugares  disponíveis  nos

Mercados Municipais “Tavares Gravato” e da “Torreira”, tendo o Sr. Dr. Carlos Afonso, Chefe da

Divisão Administrativa e Financeira, procedido à leitura do Edital que publicitou a hasta pública.----

--------Seguidamente,  deu-se  início  aos  trabalhos  de  licitação,  tendo  a  Câmara  Municipal

deliberado, por unanimidade, efetuar as seguintes adjudicações:----------------------------------------------

--------Seguidamente,  deu-se  início  aos  trabalhos  de  licitação,  tendo  a  Câmara  Municipal

deliberado, por unanimidade, efetuar as seguintes adjudicações:----------------------------------------------

--------MERCADO MUNICIPAL DA TORREIRA:---------------------------------------------------------------------

--------1) Loja de Venda de Frutas e Legumes nº 1 – Maria José Tavares de Sousa, residente em

Av. de S. Mateus, freguesia do Bunheiro - Murtosa, pelo valor de 55,00€ (cinquenta e cinco euros)

acrescido de IVA à taxa legal em vigor.------------------------------------------------------------------------------- 

-------- 2) Loja de Venda de Frutas e Legumes nº 4 – Natalina da Silva Pinho, residente em Béstida,

n.º 67, freguesia do Bunheiro, Murtosa, pelo valor de 55,00€ (cinquenta e cinco euros), acrescido

de IVA à taxa legal em vigor.----------------------------------------------------------------------------------------------

--------3) Loja de Venda de Frutas e Legumes nº 8 – Carlos Alberto da Silva Coelho, residente em

Rua do Emigrante, n.º 142, Arada, pelo valor de 55,00€ (cinquenta e cinco euros) acrescido de IVA

à taxa legal em vigor.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- 4) Posto de Venda 3 – Maria Elizabete Afonso Tavares, residente na Rua Francisco Rico,

n.º 12, Estarreja, pelo valor de 155,00€ (cento e sessenta euros), acrescido de IVA à taxa legal em

vigor. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- 5) Posto de Venda 4 – Maria Elizabete Afonso Tavares, residente na Rua Francisco Rico,

n.º 12, Estarreja, pelo valor de 155,00€ (cento e sessenta euros), acrescido de IVA à taxa legal em

vigor. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------MERCADO MUNICIPAL TAVARES GRAVATO:-----------------------------------------------------------

-------- Setor A: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- 1) Banca de Peixe nº 3 – Dionísio Lopes Resende, residente no Beco da Rigueirinha, nº 2,

casa 1, Pardelhas – Murtosa, pelo valor de 55,00€ (cinquenta e cinco euros), acrescido de IVA à

taxa legal em vigor.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-------- 2) Banca de Peixe nº 4 – Dionísio Lopes Resende, residente no Beco da Rigueirinha, nº 2,

casa 1, Pardelhas – Murtosa, pelo valor de 55,00€ (cinquenta e cinco euros), acrescido de IVA à

taxa legal em vigor.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- 3) Banca de Peixe nº 6 – Frescovar - Comércio de Peixe Unipessoal, Lda, residente na Rua

Manuel Pacheco Polónia, freguesia e concelho de Ovar, pelo valor de 55,00€ (cinquenta e cinco

euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor ..--------------------------------------------------------------------

-------- 4) Banca de Peixe nº 7 – Manuel Fernando da Silva Pinho de Campos, residente em Outeiro

Branco, n.º 2, freguesia da Murtosa, pelo valor de 55,00€ (cinquenta e cinco euros), acrescido de

IVA à taxa legal em vigor.--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------5) Banca de Peixe nº 9 – Maria da Conceição da Silva Tavares Fernandes, residente na

Travessa do Ameiro, 7,  freguesia da Murtosa,  pelo valor de 55,00€ (cinquenta e cinco euros),

acrescido de IVA à taxa legal em vigor.--------------------------------------------------------------------------------

-------- 6)  Banca  de  Peixe  nº  10  –  Datilia  da  Silva  Valente  Resende,  residente  na  Rua  dos

Catrazanas, nº 14, freguesia do Monte, pelo valor de 55,00€ (cinquenta e cinco euros), acrescido

de IVA à taxa legal em vigor.----------------------------------------------------------------------------------------------

-------- 7) Banca de Peixe nº 12 – Ilda Martins de Oliveira Amador, residente na Rua do Rato, 20,

freguesia do Monte - Murtosa, pelo valor de 55,00 € (cinquenta e cinco euros), acrescido de IVA à

taxa legal em vigor.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Deu entrada nesta altura o Vereador Francisco Augusto Valente Pereira assumindo o seu

lugar na mesa.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Setor C:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------8) Banca de Flores nº 2 – Ventura de Matos Pereira, residente na Rua do Samoqueiro, 107,

freguesia de Avanca – Estarreja, pelo valor de 45,00€ (quarenta e cinco euros), acrescido de IVA à

taxa legal em vigor. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------9) Banca de Flores nº 3 – Ventura de Matos Pereira, residente na Rua do Samoqueiro, 107,

freguesia de Avanca – Estarreja, pelo valor de 45,00€ (quarenta e cinco euros), acrescido de IVA à

taxa legal em vigor.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------10) Banca de Frutas e Legumes nº 11 – Maria da Glória Valente Tavares Azevedo, residente

na Rua do Agro, Estarreja, pelo valor de 45,00€ (quarenta e cinco euros), acrescido de IVA à taxa

legal em vigor. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------11) Banca de Frutas e Legumes n.º 13 – Maria Celeste Dias da Silva, residente em Salreu,

Estarreja, pelo valor de 45,00€ (quarenta e cinco euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. - -

--------12) Banca de Frutas e Legumes n.º 16 – Alcino de Almeida e Silva, residente em Quintas do

Sul, Torreira, pelo valor de 45,00€ (quarenta e cinco euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor.

-------- 13)  Banca de Frutas e Legumes n.º  20 – Manuel  da Silva Esteves,  residente em Rua

Professor Ruela Ramos, freguesia do Bunheiro, Murtosa, pelo valor de 45,00€ (quarenta e cinco

euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ---------------------------------------------------------------------

-------- 14) Banca de Frutas e Legumes n.º 22 – Maria de Fátima da Silva, residente em Osselha,

Oliveira de Azeméis, pelo valor de 45,00€ (quarenta e cinco euros), acrescido de IVA à taxa legal

em vigor. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- 15) Banca de Frutas e Legumes nº 24 – Manuel de Sousa Tavares, residente na Rua dos

Ruelas, nº 29, freguesia do Bunheiro,  Murtosa,  pelo valor de 45,00€ (quarenta e cinco euros),

acrescido de IVA à taxa legal em vigor.--------------------------------------------------------------------------------

-------- 16)  Banca  de  Frutas  e  Legumes  nº  37  –  Iria  dos  Santos  Tavares,  residente  na  Rua

Arcebispo de Cangranor, n.º 63, freguesia do Bunheiro – Murtosa, pelo valor de 45,00€ (quarenta e

cinco euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------------------------------------------------ 

-------- Setor D: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------17) Banca de Frutas e Legumes nº 5 – Albina Carinha Marques Maravalhas Sardo, residente

no Caminho da Lagoa Vermelha,  nº  15,  freguesia  do  Monte  -  Murtosa,  pelo  valor  de  45,00€

(quarenta e cinco euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor.----------------------------------------------

--------18) Banca de Frutas e Legumes nº 10 – Luís Carlos Silva Marques, residente em Rua Dr.

Francisco Nunes Teixeira, n.º 64, Póvoa de Cima, Estarreja, pelo valor de 45,00€ (quarenta e cinco

euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor.----------------------------------------------------------------------

--------19) Banca de Frutas e Legumes nº 11 – Luís Carlos Silva Marques, residente em Rua Dr.

Francisco Nunes Teixeira, n.º 64, Póvoa de Cima, Estarreja, pelo valor de 45,00€ (quarenta e cinco

euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor.----------------------------------------------------------------------

--------20) Banca de Frutas e Legumes nº 12 – Tropical Expertise Unipessoal, Lda., com sede em

Rua  Dr.  Francisco  Nunes  Teixeira,  n.º  64,  Póvoa  de  Cima,  Estarreja,  pelo  valor  de  45,00€

(quarenta e cinco euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor.----------------------------------------------
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--------21) Banca de Frutas e Legumes nº 13 – Tropical Expertise Unipessoal, Lda., com sede em

Rua  Dr.  Francisco  Nunes  Teixeira,  n.º  64,  Póvoa  de  Cima,  Estarreja,  pelo  valor  de  45,00€

(quarenta e cinco euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor.--------------------------------------------- 

--------Terminada  a  hasta  pública,  a  Câmara  Municipal  deliberou,  por  unanimidade,  efetuar  a

adjudicação dos lugares nos termos supra expostos.--------------------------------------------------------------

-------- PROGRAMA DE APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES E COLETIVIDADES DO MUNICÍPIO DA

MURTOSA PARA O ANO DE 2016 – APRECIAÇÃO DE CANDIDATURAS – Foi presente pelo Sr.

Vice-Presidente uma proposta de atribuição de subsídios às coletividades no âmbito do PAC 2016,

que se anexa à presente ata e se dá aqui por reproduzida para os devidos efeitos legais. ------------

-------- A Câmara Municipal, tendo em consideração: As normas orientadoras do programa de apoio

às  associações  e  coletividades  do  Município  da  Murtosa;  O  atual  quadro  financeiro  do  País,

também refletido nas dificuldades sentidas pelas Autarquias Locais; A necessidade crescente de

garantir  a  sustentabilidade  económica  das  ações  a  promover  pelas  entidades  já  referidas;  O

reconhecimento  e  necessária  diferenciação  do  trabalho,  envolvimento  e,  por  consequência,

contributo dado,  por cada coletividade/associação,  para o desenvolvimento social  e cultural  da

comunidade murtoseira, deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada pelo Senhor

Vice-Presidente, atribuindo os subsídios nos termos constantes da mesma.-------------------------------

-------- APOIO MUNICIPAL AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL – O Senhor Vereador Daniel

Bastos apresentou, nos termos da alínea g) do artigo 7.º do Regulamento de Atribuição do Apoio

Municipal ao Arrendamento Habitacional, uma proposta de fixação dos seguintes limites para a

renda mensal do locado em função da tipologia: T0 e T1 – 250,00€; T2 e T3 – 325,00€; T4 –

375,00€. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- A  Câmara  Municipal  deliberou,  por  unanimidade,  fixar  para  o  ano  de  2016,  os  limites

propostos os quais coincidem com os aprovados para o ano anterior.----------------------------------------

--------BOLSAS DE ESTUDO – Relativamente ao processo de atribuição de Bolsas de Estudo, cuja

decisão foi tomada em reunião de 03 de março de 2016 e comunicada a todos os candidatos a 10

do mesmo mês, foram presentes duas reclamações de candidatos a quem não foi  atribuída a

respetiva Bolsa. As duas reclamações, que foram lidas, são as seguintes: ---------------------------------

--------1)  Reclamação  efetuada  por  Sancha  Sofia  dos  Santos  Silva,  residente  no  Canto  das

Massegueiras, freguesia da Murtosa.-----------------------------------------------------------------------------------
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--------2) Reclamação efetuada por Ana Soraia Pereira Campos, residente no Caminho da Maceda,

32, freguesia da Murtosa.---------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Depois  de  analisados  os  recursos  apresentados  pelas  candidatas,  a  Câmara Municipal

deliberou, por unanimidade:-----------------------------------------------------------------------------------------------

--------Aceitar  a  reclamação  apresentada  pela  requerente  Sancha  Sofia  dos  Santos  Silva,  na

medida em que esta aduziu ao processo um documento da Universidade de Aveiro que atesta a

obtenção de aproveitamento no ano letivo 2013/2014 e, como tal, atribuir-lhe bolsa de estudo;------

-------- Aceitar como válidas e atendíveis as justificações constantes da reclamação da requerente

Ana  Soraia  Pereira  Campos  e,  como  tal,  atribuir-lhe  bolsa  de  estudo,  condicionando  o  seu

pagamento efetivo ao cumprimento da totalidade das 70 horas de trabalho em prol da comunidade

a que aquela está obrigada pelas disposições regulamentares.-------------------------------------------------

-------- Mais  deliberou,  por  unanimidade,  relativamente  aos  restantes  candidatos,  converter  o

projeto de deliberação, referido, em deliberação definitiva, ficando a deliberação final de atribuição

de bolsas de estudo, com o seguinte teor: ----------------------------------------------------------------------------

-------- a) Renovar a bolsa de estudo aos candidatos: Ana Daniela de Oliveira e Silva, Ângela

Soraia dos Santos Valente, António David Rufino Ramos, Carina Oliveira Ruela, Catarina Rendeiro

Tavares,  Helena  Isabel  Tavares  Vilar  Ruela,  Joana  da Silva  Loureiro,  Jorge  Samuel  da  Silva

Sousa,  José Marcelo  Nunes  Valente,  Juliana Inês  Barros  Silva,  Liliana  Pinto  Silva,  Margarida

Matos Santos, Maria da Guia da Silva Murta, Marlene Sousa Tavares,  Mónica Raquel  Oliveira

Esteves, Pedro Rendeiro Fidalgo, Renata Liliana Valente dos Santos, Ricardo Alexandre Almeida

Rebelo, Roberto Daniel Oliveira Santos, Rosa de Fátima de Sousa Cirne, Tânia Sofia Carvalhal da

Cunha, Tiago da Cunha Cascais, Sancha Sofia dos Santos Silva e Ana Soraia Pereira Campos,

ficando esta última com o pagamento efetivo da bolsa condicionado ao cumprimento da totalidade

das  70  horas  de  trabalho  em  prol  da  comunidade  a  que  está  obrigada  pelas  disposições

regulamentares. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------b) Atribuir a bolsa de estudo aos candidatos: Ana Catarina Carvalhal  da Cunha,  Ana

Catarina Pereira Barroqueiro, Ana Daniela Esteves Oliveira, Ana Sofia Carinha da Silva, António

Miguel  Sousa  e  Cunha,  Bruna  Soraia  Vieira  Rodrigues,  Carina  Isabel  Matos  Garrido,  Jéssica

Santos Pinto, Marta Sofia Rendeiro Pereira e Nicole Cunha Henriques. -------------------------------------

-------- c) Extinguir o direito de bolsa de estudo à candidata Catarina Isabel Rebimbas da Silva,

porque os serviços administrativos da escola que a candidata frequenta declararam, por escrito,

6



que a candidata não transitou de ano “por falta de aproveitamento”, não respeitando, por isso, o n.º

1 do artigo 11.º do Regulamento Municipal de Bolsas de Estudo;----------------------------------------------

-------- d) Não atribuir bolsa de estudo à candidata  Helena Rebeca Rodriguez Lopes, porque

beneficiou  de  bolsa  no  ano  letivo  2013/2014  e  estava  inscrita  no  2.º  ano,  não  apresentando

requerimento  para  a  renovação  da  bolsa  de  estudo  no  ano  letivo  2014/2015.  Vêm este  ano

(2015/2016) requerer bolsa de estudo, verificando-se que está inscrita no 3.º ano, logo depreende-

se que, não tenha obtido aproveitamento no ano letivo 2013/2014, não respeitando a alínea c) do

artigo 13.º do Regulamento Municipal de Bolsas de Estudo. ----------------------------------------------------

-------- f) Não atribuir bolsa de estudo aos candidatos António José Rodrigues de Oliveira e Luís

Filipe Gavina Cunha uma vez que os seus agregados familiares têm um rendimento mensal, per

capita, que ultrapassa o limite máximo previsto no n.º 2, do artigo 6.º, do Regulamento Municipal

de Bolsas de Estudo.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- g) Não atribuir bolsa de estudo à candidata Teresa Catarina da Cunha Pereira, por se

encontrar inscrita num curso que, de acordo com o Quadro Nacional de Qualificações, confere uma

qualificação de nível 5 – qualificação de nível pós-secundário não superior com créditos para o

prosseguimento de estudos de nível  superior,  o  que não respeita  a alínea d)  do artigo 4.º  do

Regulamento Municipal de Bolsas de Estudo. -----------------------------------------------------------------------

-------- ASSOCIAÇÃO CULTURAL BUNHEIRENSE – PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS – Foi

presente o processo de obras n.º LI/2016/10, em nome da Associação Cultural Bunheirense e,

em  anexo,  o  requerimento  registado  sob  o  n.º  176,  através  do  qual  solicita  a  isenção  do

pagamento das taxas inerentes ao licenciamento  da obra  de construção de cobertura sobre a

bancada, no recinto desportivo da coletividade, sito na Av. de S. Mateus.-----------------------------------

--------A  Câmara  Municipal,  tendo  em conta  o  prescrito  na  alínea  a),  n.º  1,  do  artigo  21.º  do

Regulamento de Taxas do Município da Murtosa, deliberou, por unanimidade, isentar a requerente

do pagamento das taxas, em causa.------------------------------------------------------------------------------------

-------- ATRIBUIÇÃO  DE  SUBSÍDIO  À  ASSOCIAÇÃO  DE  CICLISMO  DE  AVEIRO  PARA  A

REALIZAÇÃO DAS 2.ª E 3.ª PROVAS DA TAÇA DE PORTUGAL DE SUB 23 DE CICLISMO  –

Foi presente uma proposta pelo Senhor Vice-Presidente da Câmara em que dá conhecimento que

nos próximos dias 30 de abril e 1 de maio se vão realizar as 2.ª e 3.ª provas da Taça de Portugal

de Sub 23 de Ciclismo. Informou, ainda, que conforme acordado com a organização, em reuniões

técnicas conjuntas, o percurso da competição do dia 1 de maio passará pelo território da Murtosa,
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terminando a etapa no Parque Municipal da Saldida, pelo que propõe a atribuição de um subsídio à

Associação de Ciclismo de Aveiro, no valor de 2.125,00€.----------------------------------------------------

-------- A Câmara Municipal tendo em consideração que:----------------------------------------------------------

-------- a) a inclusão da Murtosa no percurso da etapa e a relevância acrescida associada ao facto

do terminus da mesma ter lugar  no Parque da Saldida,  se afirmam como uma mais valia em

termos promocionais para o nosso território;--------------------------------------------------------------------------

-------- b)  esta  prova,  pela  faixa  etária  associada,  se  constitui  como  um  evento  relevante  na

promoção do ciclismo junto da população mais jovem;------------------------------------------------------------

-------- c) o acolhimento desta competição se enquadra na estratégia de promoção da bicicleta,

consubstanciada no Projeto “Murtosa Ciclável”,  contribuindo para afirmação do Município neste

domínio, deliberou, por unanimidade, atribuir à Associação de Ciclismo de Aveiro um subsídio no

valor  de  2.125,00€  (dois  mil  cento  e  vinte  e  cinco  euros)  para  fazer  face  às  despesas  de

organização e de logística com a prova.-------------------------------------------------------------------------------

-------- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA MURTOSA PARA

REALIZAÇÃO DE VIAGEM DE ESTUDO -  JARDIM DE INFÂNCIA E ESCOLA BÁSICA DO

MONTE  - Foi presente o pedido do Agrupamento de Escolas da Murtosa -  Jardim de Infância

e Escola Básica do Monte, dando conta que os alunos deste estabelecimento, irão realizar uma

visita de estudo às Ruínas Romanas de Conímbriga e Parque lúdico-pedagógico do Portugal dos

Pequenitos, em Coimbra, no dia 5 de maio do corrente ano. Em virtude de nem todas as famílias

possuírem condições económicas que permitam a participação dos seus educandos nas visitas,

solicita a comparticipação possível da Autarquia para que os projetos se concretizem.-----------------

--------A Câmara Municipal tomou conhecimento do pedido, supra referido, tendo deliberado, por

unanimidade, atribuir um subsídio, ao Agrupamento de Escolas da Murtosa, no valor de 189,00€

(cento e oitenta e nove euros), destinado a apoiar os alunos carenciados do Jardim de Infância e

Escola Básica do Monte na visita de estudo.-------------------------------------------------------------------------

--------A presente ata, no final da reunião, depois de lida, foi aprovada em minuta e para efeitos

imediatos, nos termos do n.º 3 do art.º 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e n.º 3 do art.º

27.º do Código do Procedimento Administrativo.--------------------------------------------------------------------

--------E não havendo mais assuntos a tratar, o Senhor Vereador Daniel Bastos deu a reunião por

encerrada eram dezanove horas, da qual se lavrou a presente ata que vai ser assinada por todos
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os membros presentes e por mim,                                                            , Chefe da Divisão

Administrativa e Financeira, que a redigi.------------------------------------------------------------------------------
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