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AVISO N.º 23/2016
ABERTURA DO PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO
MUNICIPAL DESTINADO A UM PROJETO NO ÂMBITO DO MODELO HOUSING FIRST PARA
PESSOAS EM SITUAÇÃO DE SEM-ABRIGO, PREFERENCIALMENTE COM PROBLEMAS DE
DEPENDÊNCIAS.

O Departamento para os Direitos Sociais (DDS) da Câmara Municipal de Lisboa torna
pública a abertura de procedimento concursal para atribuição de financiamento municipal
destinado a um projeto no âmbito do Modelo Housing First para pessoas em situação de
sem-abrigo, preferencialmente com problemas de dependências, prevista no
Programa Municipal para a Pessoa Sem Abrigo - PMPSA aprovado pela Deliberação
n.º 629/CM/2015, de 28/10/2015, publicada no 2º Suplemento ao Boletim Municipal n.º
1132, de 29.10.2015, a desenvolver no concelho de Lisboa, nos termos previstos nas
respetivas Regras Concursais, aprovadas pela Deliberação n.º 246/CM/2016, de 11 de
Maio, seguidamente reproduzidas.

Regras do Procedimento
I - Destinatários do procedimento concursal:
Podem submeter candidaturas ao presente procedimento concursal as instituições particulares
de solidariedade social e as que lhe são legalmente equiparadas, bem como as associações,
fundações e outras pessoas coletivas privadas de âmbito social sem fins lucrativos.
É permitida a apresentação de candidaturas conjuntas, cumpridas que individualmente estejam
as condições gerais de acesso, considerando-se as entidades que as apresentam solidariamente
responsáveis pelas obrigações assumidas perante o Município, para todos os efeitos.
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II – Condições gerais de acesso:
As condições de acesso são as exigidas no artigo 5º do Regulamento de Atribuição de Apoios
pelo Município de Lisboa (RAAML), publicado no 7º Suplemento ao Boletim Municipal n.º
771, de 27 de Novembro de 2008, devendo obrigatoriamente os candidatos estar inscritos na
base de dados referida no art. 6º daquele regulamento ou formalizar inscrição na mesma, nos
termos ali previstos.
III - Área geográfica a abranger pelo projeto:
O projeto submetido a concurso deve abranger, exclusivamente, o território da cidade de
Lisboa, de acordo com o arrendamento que se revelar disponível.
IV – Âmbito e condições do projeto:
O projeto submetido a concurso deve, sob pena de exclusão, contemplar a totalidade das
intervenções previstas no Anexo I às presentes Regras, com observação dos termos e
condições respetivos.
O projeto deve ter a duração de 12 meses.
V – Limites e condições de financiamento:
O limite máximo de financiamento a atribuir ao projeto vencedor no âmbito do presente
procedimento corresponde a 175.200,00€ (cento e setenta e cinco mil e duzentos euros).
São elegíveis as despesas previstas no Anexo II às presentes Regras desde que, constando do
orçamento que integra a candidatura, sejam necessárias à execução do projeto e que com ele
tenham ligação direta. Excecionalmente, podem vir a ser consideradas elegíveis para
comparticipação, em sede de avaliação dos relatórios finais de execução física e financeira,
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outras despesas consideradas, cumulativamente, imprevisíveis e essenciais à boa execução dos
projetos, não podendo ocorrer, em caso algum, ampliação do montante do apoio financeiro
inicialmente atribuído.
O financiamento obedece ao seguinte plano de pagamentos:
1ª Prestação, correspondente a 60% do montante total, após outorga do
respetivo contrato-programa;
2ª Prestação, correspondente a 20 %, após validação da avaliação intermédia
da execução física do projeto;
3 ª Prestação, correspondente a 20 %, após validação do relatório final de
execução física e financeira, com explicitação dos resultados alcançados e
respetivos documentos justificativos da despesa.
Verificando-se desvio ou incumprimento meramente parcial na execução da componente física
do projeto, resultante de ato ou facto não imputável a título doloso ou negligente, pode ser
determinada retenção de verbas por liquidar ou até devolução parcial de verbas já transferidas
de forma a repor o equilíbrio financeiro nas prestações de ambas as partes, sendo levada em
consideração tanto a parte da componente física que fica por executar como os objetivos que
ficam por atingir.
Os desvios no cumprimento da componente financeira, designadamente decorrentes da não
realização de despesas orçamentadas, ou o recebimento de outros apoios não declarados
aquando da apresentação do pedido, podem importar igualmente à retenção ou devolução de
verba na proporção da respetiva execução.
A constatação de sobreposição de financiamento público ao projeto importa a redução do
financiamento municipal a conceder ou mesmo já concedido, de forma a evitar duplo
financiamento.
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VI – Período de apresentação da candidatura:
O período dentro do qual pode ser apresentada a candidatura inicia-se no dia seguinte ao da
publicação do respetivo aviso em Boletim Municipal e termina decorridos 15 (quinze) dias
úteis.
VII - Formalização da candidatura:
A candidatura é formalizada através do preenchimento do formulário constante do Anexo III
às presentes Regras e é obrigatoriamente acompanhada, sob pena de exclusão, dos seguintes
documentos:
1. Fotocópia dos documentos que comprovem a constituição regular da entidade,
dos respetivos Estatutos e ainda da ata de eleição dos Órgãos Sociais em
exercício;
2. Certidões comprovativas da situação tributária e contributiva regularizada perante o
Estado e a Segurança Social, respetivamente, válidas à data, ou autorização para
consulta desta matéria;
3. Fotocópia dos relatórios de atividade e contas do exercício económico do ano
anterior, bem como da respetiva ata de aprovação no caso de esta já ter ocorrido até
ao termo do prazo previsto para apresentação de candidaturas;
4. Memória descritiva da proposta candidata, onde conste:
a) Descrição pormenorizada da proposta, com referência a objetivos gerais e
específicos, metas e resultados esperados;
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b) Experiência de intervenção específica em anos anteriores no Modelo
Housing First, na área dos sem-abrigo com problemas de Dependências, com
referência aos resultados obtidos;
c) Parcerias garantidas e/ou previstas para o projeto;
d) Recursos humanos (currículos com menção expressa da qualificação
académica dos técnicos que vão integrar o projeto);
e) Meios logísticos a afetar (veículos, meios de comunicação móveis, entre
outros).
5. Orçamento discriminado do projeto.
Sem prejuízo de poder também ser usada durante a fase de monitorização da execução do
projecto, a informação constante da memória descritiva e do orçamento destina-se
primariamente à avaliação das candidaturas, sendo os candidatos exclusivamente responsáveis
pela sua perfeição e exactidão.
O formulário de candidatura e os documentos que o acompanham são entregues no
Departamento para os Direitos Sociais, sito no Campo Grande, n.º 25, 7º-A, 1749-099 Lisboa,
ou remetidos para dds@cm-lisboa.pt
Os candidatos ficam obrigados à prestação de esclarecimentos e à apresentação de
documentos adicionais que se revelem necessários à correta avaliação das candidaturas, no
prazo máximo de 10 dias úteis após notificação para o efeito, constituindo a recusa
fundamento bastante para a exclusão daquelas.
As notificações são efetuadas por correio registado remetido para a morada indicada na
candidatura e/ou para o respetivo endereço eletrónico, com comprovativo de entrega, quando
indicado.
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VIII - Seleção de candidaturas:
A apreciação das candidaturas é efetuada e valorada de acordo com os seguintes critérios de
selecção, tendo presentes as ponderações constantes do Anexo VI às presentes regras:
a) Qualidade da candidatura;
b) Experiência em intervenções similares;
c) Consistência do projeto de gestão;
d) Capacidade da Equipa Técnica, demonstrada através dos respetivos currículos;
e) Capacidade logística (viaturas e outros meios afetos ao projeto).
A verificar-se empate nas pontuações preferirão os projetos que, tenham merecido avaliação
positiva em projectos de housing first na área de intervenção dos Sem-Abrigo,
preferencialmente com problemas de Dependências, nos últimos três anos (2013 a 2015).
A decisão final compete à Câmara Municipal de Lisboa, nos termos legais.
IX – Monitorização do projeto:
A monitorização dos projetos compete à CML, devendo para o efeito cada entidade vencedora
remeter mensalmente ao Programa Municipal para as Pessoas Sem Abrigo -Núcleo de Apoio
aos Sem-Abrigo (PMPSA–NASA) do Departamento para os Direitos Sociais, por correio
electrónico ou em suporte de papel, o modelo constante no Anexo IV às presentes Regras,
devidamente preenchido.
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X – Instrumento de concretização do financiamento:
Os termos e condições de financiamento do projeto vencedor constarão de ContratoPrograma conforme Anexo V às presentes Regras.
XI - Prorrogação da execução inicial do projeto:
Sem prejuízo do referido no ponto IV das presentes Regras quanto à duração do projeto, que
corresponde a um ano, a execução do mesmo pode ser prorrogada por iguais e sucessivos
períodos de 12 meses, até ao limite de 3 (três) anos, dependendo tal prorrogação,
cumulativamente, de avaliação positiva efetuada pelo serviço municipal competente, de
dotação orçamental que permita o cumprimento das normas legais relativas à assunção de
compromissos financeiros e ainda de deliberação da Câmara Municipal que expressamente a
determine.
Lisboa, em 2016/05/02.
O Vereador

João Afonso
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ANEXO I
1 - Intervenções pretendidas:

a) Garantir o acesso às pessoas sem abrigo, preferencialmente com Dependências
associadas, a uma habitação individualizada e integrada na comunidade, até ao limite de
30 (trinta) vagas;
b) Apoiar pessoas em situação de sem abrigo, preferencialmente com problemas de
Dependências, no arrendamento e manutenção de uma habitação individualizada
estável e integrada na comunidade, disponibilizando ainda um conjunto diversificado
de serviços de suporte no contexto habitacional e ligados com outros recursos da
comunidade;
c) Apoiar os participantes no sentido de assegurar a manutenção e a estabilidade dessas
soluções habitacionais;
d) Promover a redução de comportamentos de risco associado ao consumo de
substâncias psicoativas e etílicas;
e) Promover a melhoria da qualidade de vida e bem-estar dos participantes do projeto;
f) Promover e acompanhar o desenvolvimento de outros projetos individuais ao nível
educacional ou de emprego, promotores de uma maior participação social e de
autonomia dos participantes no projeto.

2 – Horário pretendido: disponibilidade 24 horas por dia, 365 dias por ano.

3 – Recursos humanos e formação:
O projeto tem como objetivo proporcionar uma habitação individualizada e integrada na
comunidade a pessoas sem-abrigo com problemas de dependências, disponibilizando apoio ao
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arrendamento e proporcionando um conjunto diversificado de serviços de suporte
individualizados no contexto habitacional e na comunidade.
A Equipa Técnica de Acompanhamento garante a manutenção das habitações, serviços de
suporte individual e habitacional disponíveis 24 horas por dia / 365 dias por ano,
acompanhamento no contexto residencial (mínimo 1 visita semanal), redução de riscos e
minimização de danos associados ao consumo de substâncias, bem como o apoio continuado e
de longo prazo.
Esta Equipa apoia os participantes do projeto na procura e escolha da habitação, na
negociação e contratualização com os senhorios, na gestão e manutenção habitacional
(confeção de refeições, limpeza da casa, roupa, compras, etc.), na obtenção de apoios sociais
(identificação e desbloqueamento de apoios como: rendimento social de inserção, pensão
social ou outros), na ligação aos recursos e serviços da comunidade (supermercados,
transportes, serviços de saúde, centros desportivos e de lazer), nos cuidados pessoais e de
saúde (identificação de prioridades e acompanhamento aos serviços competentes), na
elaboração dos planos de desenvolvimento individuais - PDI (definição e concretização de
projetos ao nível profissional, educacional, de formação, atividades desportivas ou outras).
A Equipa Técnica de Acompanhamento deve ser constituída, pelo menos, por 3 técnicos
superiores com formação na área das Ciências Sociais e Humanas (preferencialmente com
formação em Serviço Social, Psicologia, Sociologia, Antropologia e Educação Social).
4 - Para efeitos de avaliação da execução física das intervenções pretendidas serão
considerados os seguintes indicadores:
- Manter sempre a taxa de ocupação das habitações individualizadas, entre os 95% e os
100%;
- Promover a redução de comportamentos de risco associado ao consumo de
substâncias psicoativas e etílicas a todos os utentes que dela necessitem;
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- Proporcionar a todos os participantes no projeto a inclusão num programa de
suporte, com recursos da comunidade, nomeadamente ao nível ocupacional, cívico,
educacional ou de emprego;
- Remeter atempadamente ao Departamento dos Direitos Socias da CML responsável
pelo acompanhamento do projecto, os elementos relativos à monitorização mensal
obrigatória.
- Acompanhar no domicílio, com uma periodicidade mínima semanal, todos os utentes
do projeto, bem como promover reuniões semanais com todos os seus participantes e
técnicos para reflexão e avaliação de casos, guardando resumo escrito delas;
- Avaliar anualmente, através de questionário facultado pela CML responsável pelo
acompanhamento do projeto, a satisfação e a qualidade de vida dos utentes.
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Despesas elegíveis

RH*

3 Técnicos
Renda, electricidade e água

Casas
Reparações e equipamentos
Despesas Administrativas

Funcionamento Deslocações
Contabilidade
*RH previsto
para 30 utentes
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ANEXO III

FORMULÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURA
Procedimento concursal para atribuição de apoio financeiro municipal destinado a um projeto
no âmbito do Modelo Housing First para pessoas em situação de sem-abrigo, preferencialmente
com problemas de Dependências
Designação da entidade concorrente: ____________________________________________________
Personalidade Jurídica: _______________________________________________________________
Morada/sede: __________________________________________ Código Postal: _________ - _____
Localidade: ___________________ Freguesia __________________ Telefone fixo: ______________
Telemóvel:___________ Endereço Eletrónico para Notificações: _____________________________
NIF/NIPC: _____________________ N.º de registo na BDAA: ______________________________
A representada do (s) declarante (s) obriga-se a executar, a totalidade das intervenções referidas
no Anexo I às Regras do Procedimento Concursal em epígrafe, nos precisos termos e condições
ali previstos.
Documentos anexos ao presente formulário:
Estatutos e ainda da ata de eleição dos Órgãos Sociais em exercício
Segurança Social, respetivamente, válidas nesta data, ou autorização para consulta desta matéria
io económico do ano anterior, bem
como da respetiva ata de aprovação no caso de esta já ter ocorrido até ao termo do prazo previsto
para apresentação de candidaturas
da proposta candidata (com os elementos exigidos no Aviso de Abertura)
rojeto
utros __________________________

Lisboa, ________/____/____
O (s) representante (s) legais da entidade concorrente,
__________________________________________
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ANEXO IV
(Tabela de monitorização a que se refere o Ponto IX das Regras do Procedimento)
Monitorização mensal

CML/DDS/DIS - 2016
Instituição que encaminhou

Nome

Data
Nascimento

Nova
sinalização

Data
Contacto
Reentrada

Data de Entrada
na Casa

Encaminhamentos
efetuados (incluindo
consultas e internamentos)

Observações

Nota: no campo “Nome” apenas podem constar as respectivas iniciais e nunca a identificação completa da pessoa em causa
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ANEXO V
(Modelo de contrato-programa)

Entre:
O Município de Lisboa, pessoa coletiva n.º 500051070, sediado na Praça do
Município, através do seu órgão executivo, Câmara Municipal de Lisboa, adiante
abreviadamente designado por CML e aqui representado pelo Sr. Vereador João
Afonso, com competências delegadas na área dos Direitos Sociais nos termos do
Despacho n.º 142/P/2015, publicado no 2.º Suplemento ao Boletim Municipal n.º 1139,
de 17 de Dezembro;
e
O ..., pessoa coletiva n.º …, com sede em …., representado por … e por …., na
qualidade de … e …., respetivamente, ambos com poderes para o efeito e adiante
designado como Segundo(a) Outorgante,
É celebrado o presente contrato-programa que se rege pelas cláusulas seguintes:
Cláusula 1ª
Objeto do Contrato-Programa
Constitui objeto do presente contrato-programa a atribuição de apoio financeiro para a
execução do Projeto …, no âmbito do Programa Municipal para a Pessoa Sem
Abrigo - PMPSA, a realizar no Município de Lisboa, nos termos da candidatura
apresentada pelo(a) Segundo(a) Outorgante ao procedimento concursal respetivo que
faz parte integrante do presente contrato-programa.Cláusula 2ª
Apoio Financeiro
1. O Primeiro Outorgante atribui ao (à) Segundo(a) Outorgante o apoio financeiro
mencionado na cláusula anterior, no montante total de …€, de acordo com o plano
de pagamentos previsto no número 3 da presente cláusula.
2. O apoio financeiro referido no número anterior destina-se exclusivamente a suportar
os encargos/custos contemplados no orçamento apresentado pelo(a) Segundo(a)
Outorgante em sede do pedido.
3. O apoio atribuído obedece ao seguinte plano de pagamentos:
1ª Prestação, correspondente a 60% do montante total, após outorga do
respetivo contrato-programa;
2ª Prestação, correspondente a 20 %, após validação da avaliação intermédia
da execução física do projeto;
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3 ª Prestação, correspondente a 20 %, após validação do relatório final de
execução física e financeira, com explicitação dos resultados alcançados e
respetivos documentos justificativos da despesa.
Cláusula 3ª
Indicadores do Projeto
Na avaliação da execução física do projeto serão tidos em conta os indicadores
constantes do ponto 4 do Anexo I do Aviso de abertura do procedimento concursal.
Cláusula 4ª
Obrigações do Primeiro Outorgante
O Primeiro Outorgante obriga-se ao seguinte:
a) Cumprir as condições e os prazos de pagamento estipulados;
b) Acompanhar a execução do projeto.
Cláusula 5ª
Obrigações do(a) Segundo(a) Outorgante
O (A) Segundo(a) Outorgante obriga-se ao seguinte:
a) Executar o projeto apoiado nos termos e condições aprovados;
b) Cooperar com o Município no acompanhamento e controlo do exato e pontual
cumprimento do presente contrato-programa;
c) Apresentar um relatório com explicitação dos resultados alcançados e respetivos
documentos justificativos da despesa, no prazo de 30 dias a contar da conclusão
do projeto;
d) Facultar todos os elementos contabilísticos ou outros que venham a ser
solicitados pela Câmara Municipal de Lisboa, no âmbito do objeto do presente
contrato-programa;
e) Aplicar e administrar corretamente o apoio tendo em conta o objeto do presente
contrato-programa;
f) Atender, na sua atuação, aos critérios de economia, eficácia e eficiência na
gestão do apoio atribuído;
g) Publicitar o projeto/atividade objeto do presente contrato-programa, fazendo
referência ao Programa Municipal para a Pessoa Sem Abrigo / Câmara
Municipal de Lisboa e inclusão dos respetivos logótipos, em todos os suportes
gráficos de promoção ou divulgação do projeto ou das atividades, bem como em
toda a informação difundida nos diversos meios de comunicação.
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Cláusula 6ª
Auditoria
O projeto apoiado nos termos do presente contrato-programa pode ser sujeito a auditoria
a realizar pelo Departamento de Auditoria Interna da Câmara Municipal de Lisboa,
devendo o(a) Segundo(a) Outorgante disponibilizar toda a documentação julgada
adequada e oportuna para o efeito.
Cláusula 7ª
Revisão ao Contrato-Programa
O presente contrato-programa pode ser objeto de revisão, por acordo das partes, no que
se mostre estritamente necessário, ou unilateralmente pelo Primeiro Outorgante devido
a imposição legal ou ponderoso interesse público ficando sempre sujeita a prévia
autorização da Câmara Municipal de Lisboa.
Cláusula 8ª
Incumprimento, Rescisão e Sanções
1 - O incumprimento pelo Segundo Outorgante de uma ou mais condições
estabelecidas no presente contrato-programa constitui motivo para a rescisão imediata
do mesmo por parte do Primeiro Outorgante e implica a devolução dos montantes
recebidos.
2 - Quando o incumprimento, sendo meramente parcial, resultar de ato ou facto não
imputável ao Segundo Outorgante a título doloso ou negligente, pode ser determinada
pelo Primeiro Outorgante a retenção de verbas por liquidar ou a devolução parcial de
verbas já transferidas de forma a repor o equilíbrio financeiro nas prestações de ambas
as partes, sendo levada em consideração tanto a parte da componente física que fica por
executar como os objetivos que ficam por atingir.
3 - Os desvios no cumprimento da componente financeira, designadamente decorrentes
da não realização, pelo Segundo Outorgante, de despesas orçamentadas, ou o
recebimento de outros apoios não declarados aquando da apresentação o pedido, podem
igualmente importar a retenção ou devolução de verba na proporção da respetiva
execução.
4 - O incumprimento do presente contrato-programa pode constituir impedimento para
a apresentação de novos pedidos de apoio por parte do Segundo Outorgante num
período a estabelecer pelo Órgão Executivo.
Cláusula 9ª
Vigência do Contrato-Programa
1 - O presente contrato-programa inicia-se com a sua celebração e vigorará por 12
meses, sem prejuízo das obrigações que devem persistir para além desse período.
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2 – A renovação do presente contrato-programa apenas pode ter lugar nos termos
previstos nas regras do procedimento concursal para atribuição do apoio.
3 – Com a entrada em vigor do presente contrato-programa ficam automaticamente
revogados quaisquer outros contratos-programa, protocolos ou acordos celebrados pelas
partes para os mesmos fins.

Cláusula 10ª
Disposições Finais
A tudo o que não esteja especialmente previsto no presente contrato-programa aplica-se,
subsidiariamente, o disposto nas regras do procedimento concursal para atribuição do
apoio (incluindo anexos), no Regulamento Municipal de Atribuição de Apoios pelo
Município de Lisboa e na demais legislação geral ou especial que ao caso caiba.

Lisboa,

de

de 2016

O Primeiro Outorgante

O(a) Segundo(a) Outorgante
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Anexo VI
AVALIAÇÃO DE CANDIDATURAS
PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA FINANCIAMENTO DO HOUSING FIRST PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE
SEM ABRIGO, PREFERENCIALMENTE COM PROBLEMAS DE DEPENDÊNCIAS
PROCESSO N.º
ENTIDADE CANDIDATA -

.

Candidatura

Valor

Orçamento Total
Orçamento Elegível

1 - Critério de Valoração
Qualidade da candidatura
A candidatura contempla, para além das exigidas nas regras do
procedimento, outras intervenções complementares
A candidatura contempla, apenas, as intervenções exigidas nas
regras do procedimento

Valoração Quantitativa

Obs.

1
1
0,5

2 - Critério de Selecção
2.1 - Experiência na Intervenção
A entidade tem experiência superior a 5 anos
com as pessoas em situação de sem-abrigo,
preferencialmente com problemas de
Dependências
A entidade tem experiência superior a 3 anos
com as pessoas em situação de sem-abrigo,
preferencialmente com problemas de
Dependências
A entidade tem experiência superior a 1 ano com
as pessoas em situação de sem-abrigo
preferencialmente com problemas de
Dependências
A entidade não tem experiência

2.2 - Consistência do Projecto de Gestão a)

Valoração Quantitativa

5

Valoração Quantitativa

Estrutura de custos: "Rendas+Consumos
(eletricidade, água e gás)" < 50%

0

5

Valoração Quantitativa

Todos os RH com formação em áreas
preferenciais

5

Pelo menos um RH com formação em área
preferencial

3

5

Valoração Quantitativa

5

Tem viatura mas não tem meios de comunicação
móveis afectos ao projecto

3

Não tem viatura mas tem meios de comunicação
móveis afetos ao projecto

1

Não tem viatura nem meios de comunicação
móveis afectos ao projecto

0

5

Fórmula: (1) x [ (2.1) + (2.2 ) + (2.3) + (2.4 )]

Ponderação

29,5%

Ponderação

a) Com referência aos recursos humanos contratados

Valoração após
ponderação

25,50%

Obs.

b) Por referência ao ponto 3, do Anexo I

1

Tem viatura e meios de comunicação móveis
afectos ao projecto

Classificação final do projecto

Obs.

0

3

2.4 - Capacidade Logistica

Valoração após
ponderação

27,5%

3

Estrutura de custos: "Rendas+Consumos
(eletricidade, água e gás)" < 65% ou "Recursos
Humanos"< 30%

Só RH com formação em áreas não preferenciais

Obs.

4

5

acompanhamento b)

Valoração após
ponderação

5

Estrutura de custos: "Rendas+Consumos
(eletricidade, água e gás)" => 65% e "Recursos
Humanos"=>30%

2.3 - Capacidade da equipa técnica de

Ponderação

0,00

Ponderação

17,50%

Valoração após
ponderação

Obs.

