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ATA DA SEGUNDA REUNIÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA  
DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE TRANCOSO DE 29 DE SETEMBRO DE 2012 

 
 
 
--------- Aos trinta dias do mês de Setembro do ano de dois mil e doze, pelas dezoito horas, no Auditório do Pavilhão 

Multiusos, realizou-se a segunda reunião da sessão ordinária da Assembleia Municipal de Trancoso, legalmente 

convocada para o efeito e presidida por António Manuel Rios da Fonseca Leal, Presidente da Assembleia Municipal. ----- 

--------- A ordem de trabalhos foi a seguinte: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Ponto número cinco – Análise, discussão e votação da proposta de fixação das taxas de IMI para 2013; ------------ 

--------- Ponto número sete – Análise, discussão e votação da proposta de adesão ao PAEL – Programa Apoio à 

Economia Local – Programa II; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Ponto número oito - Análise, discussão e votação do Plano de Ajustamento Financeiro, documento a apresentar 

no âmbito da candidatura ao PAEL; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Ponto número nove - Análise, discussão e votação da proposta da contração de um empréstimo, a contratar com 

o Estado, no âmbito do PAEL, no montante máximo de 90%, do valor elegível fixado pelo Governo ( 4 004 405,43€) com 

as taxas previstas no nº1 do artº6 da portaria 281-A/2012 de 14 de Setembro; ----------------------------------------------------------- 

--------- Ponto número dez – Apreciação da situação económico-financeira do Município com referência ao 1º semestre de 

2012- parecer do Revisor Oficial de Contas; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Depois de assinada a folha de presenças para verificação de quórum, constatou-se a falta dos deputados: Maria 

da Conceição Trabulo Alexandre, substituída por António Manuel Saraiva Sarmento; Leonel Fernando Costa Pinto Nunes 

Cruz, substituído por João Rafael Oliva de Figueiredo; Manuel Pinto, substituído por Nelson Ferreira da Costa; Maria 

Emília Tracana Alves, substituída por Paulo Jorge dos Santos Coelho; Celina Tabosa Ramos Pinto, substituída por Maria 

de Lurdes Pinto Aguiar; Américo Carvalho Mendes, substituído por Carlos Santinho Gomes, membros do Grupo Municipal 

do Partido Social Democrata; Maria Luísa Gil dos Santos; João Paulo Matias; António Carlos Camejo Martins, substituído 

por António Reis Ferreira, o qual também faltou; Luís António de Castro Ribeiro, substituído por Artur Rodrigues, o qual 

também faltou; José Jorge dos Santos Carvalho; André Sobral Mendes da Costa; António Augusto Rocha e Maria 

Gabriela Salgado Peneda Isidoro Lopes, membros do Grupo Municipal do Partido Socialista. Estas faltas foram 

devidamente anotadas, assim como as registadas pelos Presidentes de Junta das Freguesias de Cótimos, Eugénio 

Manuel Xavier Ferreira; de Moimentinha, António Duarte Gomes; de Moreira de Rei, Carlos António Varelas Pena, 

substituído por Cidália Santos; de Santa Maria, Amélio Manuel Martins Nunes Salvador; de São Pedro, Eduardo António 

Rebelo Pinto; de tamanhos, Nuno Filipe Cardoso Morgado; de Terrenho, Amílcar César dos Santos, substituído por 

Fernando Osório Santos; de Torres, Augusto Ferreira Salvador e de Vila Garcia, Nuno Miguel Pereira Caetano. ------------- 

--------- Estiveram, ainda, presentes em representação da Câmara Municipal, o Sr. Presidente do Município, Júlio 

Sarmento, bem como os vereadores João José Martins Carvalho e Amílcar Nunes Salvador. ---------------------------------------
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--------- O Presidente da Mesa deu início à segunda reunião da sessão informando que se iria passar ao ponto cinco da 

ordem de trabalhos. Deu a palavra ao Presidente do Município. ----------------------------------------------------------------------------

--------- Este referiu que a Câmara tinha apresentado a proposta de fixar a taxa de 0,4 para os prédios avaliados e manter 

a taxa de 0,7 para os prédios não avaliados. Disse que na reunião do dia anterior, surgiu a proposta de fixar a taxa mínima 

do IMI em 0,3, mas a proposta apresentada pela Câmara teria de ser rejeitada pelos deputados e, a mesma proposta de 

0,3, teria de ser apresentada pela Assembleia Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Usou da palavra o deputado Amaral Veiga referindo que teriam de rejeitar esta proposta em bloco e depois fazer 

uma proposta alternativa, onde propunham fixar a taxa de 0,7 para os prédios não avaliados e 0,3 para os prédios 

avaliados. Esperava que o PSD, no seguimento daquilo que tinha sido debatido no dia anterior, votasse a proposta tal 

como tinha ficado consensualizado.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Interveio o deputado Paulo Amaro referindo que se o voto da Assembleia fosse no sentido de rejeitar a proposta 

apresentada da Câmara, a não ser que houvesse a intenção de fazer uma sessão extraordinária, para deliberar aquele 

tema até ao final de Novembro, nos termos da legislação fiscal era automaticamente aplicada a taxa mínima quer nos 

prédios avaliados e não avaliados, o que lhe parecia ser injusto. -----------------------------------------------------------------------------

--------- Usou da palavra o deputado João Baptista mencionando que se naquele dia se conseguisse resolver aquilo, que 

se resolvesse de forma legal. Se não, era de admitir apreciar o que tinha sido proposto, inicialmente, pela CMT. Julgava 

que para a Câmara 0,3 ou 0,4 devia ser quase a mesma coisa. Disse estar solidário com a bancada do PS porque 

entendia que se deveria ir pela taxa mínima. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Interveio o deputado Joaquim Ribeiro referindo que não lhe parecia possível o que estavam a propor, porque a lei 

diz que: “ é sob proposta da Câmara”. Disse não fazer sentido nenhum que, por um lado, dissessem que se tinha de fazer 

um saneamento e recorrer a um plano de ajustamento e, por outro lado, reduzir ao mínimo as taxas de IMI que era uma 

receita própria do Município. Defendeu que era o imposto mais justo que existia. Disse que não estavam a falar de valores 

astronómicos, era verdade que as pessoas que estavam isentas, iriam começar a pagar e que as que agora estavam a 

pagar vinte cinco, iriam pagar noventa ou cem. Disse que votaria contra, porque o Município tinha fixado há dez anos as 

taxas, uma para os prédios não avaliados e outra para os prédios que se encontravam avaliados. Durante dez anos a 

CMT não se preocupou com as pessoas que tiveram a infelicidade de perder familiares e que tiveram de entregar o 

modelo um do IMI, nem se preocupou com as pessoas que adquiriram imóveis e, passados dez anos, numa situação de 

dificuldades de âmbito nacional, estar a fazer uma redução de impostos, por essa via, sem ter consideração por aqueles 

que já os pagaram até à presente data. Esta medida visava, em primeiro lugar, combater o abandono dos imóveis. Disse 

que a proposta apresentada pela Câmara na, sua opinião, era a que deveria ser votada. ---------------------------------------------

--------- Interveio o deputado Amaral Veiga referindo que havia uma proposta da Câmara, mas a Assembleia em vez de 0,4 

quer 0,3 e não via onde é que aquilo podia ser ilegal. A diferenciação era feita na avaliação. Não conseguia entender a 

posição do deputado Joaquim Ribeiro, porque os impostos tinham a ver com o rendimento das pessoas e o rendimento 

tinha a ver com a avaliação que se faz. Questionou o deputado porque é que considerava que a taxa 0,4 era justa. ----------

--------- Em direito de resposta, o deputado Joaquim Ribeiro disse que, antes daquela lei, a avaliação era feita de acordo 

com os rendimentos. Naquele momento, a avaliação era feita de acordo com a área, com coeficientes de localização, etc. 

Era justo que quem tivesse uma casa em Trancoso de trezentos m2 pagasse mais do que quem tivesse uma casa da 
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mesma área em Valdujo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Interveio o deputado Nuno Rodrigues referindo que o anterior deputado estava a confundir a avaliação com as 

taxas que eram aplicadas depois da avaliação. Concordava que as avaliações feitas, naquele momento, fossem mais 

corretas do que as de antigamente, mas o que se estava a definir era a taxa a aplicar a essas avaliações. ----------------------

--------- O Presidente do Município disse que a proposta teria de ser votada, por uma questão de coerência, e caso a 

proposta fosse rejeitada, a Câmara proporia outra proposta com a taxa de 0,3 para os prédios avaliados e 0,7 para os 

prédios não avaliados. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Em direito de resposta, o deputado Joaquim Ribeiro disse ao deputado Nuno Rodrigues, que não fez confusão 

nenhuma porque explicou porque é que concordava com as novas avaliações e que relativamente às taxas, tendo em 

conta as dificuldades do Município, a aprovação do plano de saneamento e ajustamento não faria sentido estar a votar 

uma proposta pelo mínimo de 0,3. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O deputado Leonel Alves referiu que a taxa e a avaliação eram coisas distintas. Disse que o deputado Joaquim se 

devia ter esquecido que as famílias estão carregadas de impostos e que aquela diferença de taxa, para muitas pessoas, 

representava bastante. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -

--------- Interveio o deputado João Baptista referindo, novamente, que estava solidário com a proposta do PS, porém, 

lembrou que o deputado Joaquim em trinta de Abril de dois mil e doze, conforme ata, passou a citar: “Relativamente à 

criação de uma eventual comissão das consequências do IMI diz que existem cidadãos que estão a sofrer essas 

consequências do aumento do IMI.” Disse parecer-lhe que a tese do deputado, naquele momento, não era a mesma. 

Sugeriu que a proposta daquele dia fosse votada e que numa próxima assembleia fosse votada uma alteração. --------------

--------- O Presidente do Município disse que uma proposta de 0,3 defendia mais os habitantes do concelho. Do ponto de 

vista da coerência, disse não ser coerente. A lei diz que têm de comunicar às Finanças até trinta de Novembro as taxas do 

IMI. Propôs que votassem a proposta da Câmara e em Novembro apresentaria o orçamento e trariam uma nova proposta 

de alteração para as taxas passarem para 0,3 nos prédios avaliados e 0,7 nos prédios não avaliados. ---------------------------

--------- O deputado Amaral Veiga disse que apesar da discussão, voltou-se à estaca zero. Referiu que veria agora a 

coerência dos deputados do PSD porque, apesar do compromisso que o Presidente do Município assumiu, nunca até 

aquela data, o orçamento tinha sido aprovado no mês de Novembro. -----------------------------------------------------------------------

--------- Interveio, novamente, o deputado Joaquim Ribeiro lamentando que o seu colega de bancada, João Baptista, não 

tenha lido os elementos a seguir que constavam na ata, porque o que disse na sessão de Abril foi que não concordava, 

porque já existiam pessoas há dez anos com prédios avaliados e nunca esta Assembleia manifestou o sentido de reduzir 

a taxa e, portanto, não concordava com a redução. Relativamente ao deputado Leonel Alves, disse que tinha razão no que 

dissera, mas salientou que aquela taxa revertia integralmente a favor do Município. Disse não ser congruente  quem votou 

a favor do plano de saneamento votar a favor na redução das taxas de IMI, porque estava a contrariar-se. ---------------------

--------- Usou da palavra o deputado António Sarmento referindo que concordava que se os munícipes pagassem uma taxa 

de 0,3 era melhor do que pagarem uma de 0,4. Disse que não queria correr o risco de ter votado um plano e depois o 

Tribunal de Contas devolvê-lo. Em termos de coerência pensava que deviam votar a proposta da Câmara de 0,4 porque o 

estudo foi de 0,4, aceitando o compromisso do Presidente do Município e depois votar a taxa para 0,3. --------------------------

--------- Usou novamente a palavra o deputado Nuno Rodrigues mencionando que pensava que no empréstimo da CGD 
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estavam previstas as taxas máximas de IMI. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O Presidente do Município disse que se apresentassem o valor de 0,4 era coerente com o Plano de Saneamento e 

o Plano de Ajustamento, mas não eram obrigados àquilo, no âmbito do Suprema II do PAEL e, por isso, poderiam alterar a 

taxa porque não estariam a cometer nenhuma ilegalidade. -------------------------------------------------------------------------------------

--------- Não havendo mais intervenções e colocada a proposta à votação, a mesma foi aprovada com trinta e um votos a 

favor, duas abstenções e dez votos contra. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O Presidente da Mesa disse que se absteve porque concordava, em absoluto, com a aplicação da taxa 0,3 aos 

prédios já avaliados, mas acautelou vários problemas que aquela situação poderia ter na contratação do empréstimo, uma 

vez que era referida a taxa de 0,4. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O deputado Amaral Veiga disse que o PS votou contra esta proposta por uma questão de coerência. Entendiam 

que a situação que os munícipes vivem já era de grande austeridade. Manter uma proposta de 0,4 para os prédios 

avaliados continuava a cena da austeridade. Por outro lado, não acreditavam que o compromisso assumido, pelo 

Presidente do Município, vingasse. Não acreditavam que o orçamento para dois mil e treze viesse àquela Assembleia no 

mês de Novembro. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O Presidente da Mesa informou que se iria passar ao ponto sete da ordem de trabalhos. --------------------------------

--------- O Presidente do Município referiu que estando este assunto dividido em três pontos, parecia-lhe que a questão da 

adesão estava suficientemente explicada. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Interveio o deputado Paulo Amaro referindo que, na sua opinião, quando se apresentava uma proposta daquelas, 

tinha que estar justificada a origem e a necessidade de recorrer àquele tipo de programas e que deveria ficar explicitada a 

necessidade de aderir ao PAEL e ao processo de saneamento financeiro. No âmbito do PAEL, o programa previa um 

pacote financeiro de cerca de mil milhões de euros e, estudos recentes, apontavam que as dívidas das autarquias 

andariam na ordem dos dois vírgula três milhões, ou seja, aquele valor andava acima do valor da disponibilidade 

financeira que o Governo tinha. Disse que quando foi apresentado o Plano de Saneamento era referido que a totalidade 

do empréstimo não era suficiente para resolver a dívida de curto prazo e uma parte significativa viria da renovação do 

contrato de concessão com a empresa “ Águas da Teja”. Questionou o Presidente do Município se a utilização destes dois 

programas permitiam, efetivamente, resolver a totalidade da dívida de curto prazo da Câmara e a verba da concessão 

ficaria disponível para fazer novos investimentos. Disse que a votação que acabavam de fazer acerca do IMI contrariava o 

que estava dito no programa, porque aquele referia, no âmbito do plano de ajustamento, que fossem fixadas as taxas de 

IMI mais elevadas a partir de dois mil e doze e a sua manutenção até à recuperação de uma situação financeira estável 

pela autarquia. Relativamente ao IRS diz na página vinte e nove: “Propõe, no âmbito do presente plano, que a 

participação no IRS seja de 5% a partir de dois mil e treze.” Disse ser um erro o que refere na página treze: “Tendo em 

conta que as receitas de dois mil e dez totalizaram dezasseis milhões”… porque não eram dezasseis milhões e sim dez 

milhões e 40% desses dez milhões correspondiam cerca de quatro milhões e as dívidas eram de seis milhões, para 

justificar o critério. Salientou que já tinha chamado à atenção para o referido erro, quando foi discutido o plano de 

saneamento. Disse haver outro tipo de erros, dando o exemplo da página vinte e dois, onde refere que o valor máximo 

que se poderá candidatar no PAEL os tais 90%, três milhões e seiscentos mil euros, mas depois nos quadros eram 

apresentados valores diferentes. Disse que este tipo de situações eram transversais na sociedade portuguesa, no 



Ata n.º 20 – 2ª reunião da sessão de 29 de Setembro 2012 

 

                                                                              6 

Governo e nas autarquias, porque achava que havia uma falta de rigor na gestão da coisa pública. Entendia que como 

este plano ia vigorar para os próximos anos, não tendo agora, por força da publicação tardia da lei, necessidade de 

aprovação, sugeriu que não sendo possível naquele momento, que no próximo orçamento fosse espelhado, que depois da 

entrada em vigor deste planeamento, quais eram as verbas que ficavam disponibilizadas para futuros investimentos e 

quais seriam, para que os candidatos que se apresentassem nas próximas eleições, pudessem prometer aquilo que 

realmente podiam cumprir. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Em resposta o Presidente do Município disse que a Câmara, naquele momento, tinha situações de dívida em 

atraso que já excediam os noventa dias, cerca de cinco milhões de euros. Sendo certo que este ano a Câmara conseguiu 

resolver até ao momento, um milhão de euros de dívida de curto prazo, conseguiu ter resultados positivos no primeiro 

semestre, estava longe do endividamento líquido em um milhão e setecentos mil euros, tinha capacidade de 

endividamento de médio prazo caso quisessem contrair empréstimos de um milhão cento e quarenta e quatro mil euros e 

tinha, em tesouraria, cerca de oitocentos mil euros. A verdade é que ainda havia necessidade de fazer algumas obras, 

como o caminho de Monte Zebro, arruamentos de Moreira de Rei e Esporões, como a estrada de Vila Garcia que ia até ao 

limite do concelho, etc. Pagando a Câmara a dívida de curto prazo, esta será substituída por dívida de médio e longo 

prazo. Disse que num momento em que Portugal vive em dificuldades, conseguir pagar a dívida a fornecedores dá mais 

saúde à economia local. O Governo reconheceu que se as câmaras pagassem as suas dívidas aos fornecedores locais, 

melhor era para a economia local, criando para tal o PAEL. Sendo assim, a Câmara terá tesouraria para continuar a dar 

apoio às juntas de freguesia, às instituições, etc. Relativamente à renegociação do contrato com a empresa “Águas da 

Teja”, numa fase inicial pensaram locar isso, como consta do plano de saneamento, também com o objetivo de sanear a 

dívida de curto prazo. Dispondo destes dois instrumentos, para resolver a dívida de curto prazo, passarão a ter uma 

capacidade reforçada de intervir na economia local, como em apoios que mencionou anteriormente. O que está a ser 

renegociado com a Empresa “Águas da Teja” é, por um lado, o prolongamento por mais cinco anos da concessão e por 

outro lado é a revisão de tarifário porque é objetivo da Câmara ajustar o tarifário, o que irá beneficiar os cidadãos. 

Relativamente à desconformidade dos números nos quadros referiu que, realmente, teriam de ser retificados. Disse que 

não poderiam ter explanado no documento quais as orientações do ponto de vista do investimento público para os 

próximos anos. Daqui a um ano, haverá eleições, e o novo executivo sabe que terá uma situação limpa do ponto de vista 

de dívida a curto prazo e da tesouraria. Com a lei dos compromissos só poderá fazer aquilo que a lei lhe permite 

trimestralmente para esse efeito. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Interveio o deputado Nuno Rodrigues questionando o Presidente do Município se no momento em que for 

aprovado este programa, a CMT poderá utilizar os oitocentos mil para pagar, ou não, a dívida aos fornecedores. -------------

--------- Em resposta, o Presidente do Município disse que ao PAEL iriam só as dívidas referentes até trinta e um de Março, 

ou seja, dívida existente em dois mil e onze. O que interessava era ir buscar dessa dívida antiga, primeiro o dinheiro do 

estado. Quando viesse esse dinheiro, teriam de documentar que foram pagas as faturas que estavam relacionadas na 

informação à DGAL de trinta e um de Março. As mais antigas seriam pagas por aquele programa, as que não estivessem 

no PAEL é que iriam ser pagas agora. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O deputado retorquiu dizendo que, no dia anterior, foi aprovado o empréstimo de cinco milhões de euros, naquele 

dia, surgiu aquele programa. Entendia que a Câmara, tendo oitocentos mil euros, poderia pagar dívidas mais atrasadas. --
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--------- O Presidente do Município disse que a Câmara tinha dinheiro em caixa que estava a utilizar para o pagamento das 

dívidas que não estavam locadas àquele programa, ou seja, dívida posterior a Novembro. Com aquele programa iriam 

pagar até Junho a todos os pequenos fornecedores do concelho. Nos termos da lei quer para o PAEL, quer para o 

saneamento só seriam pagas faturas que fossem identificadas para aquele objetivo. ---------------------------------------------------

--------- Usou a palavra o deputado Amaral Veiga referindo que o debate ficava muito limitado, porque não havia condições 

de poder analisar o documento. Era um documento de quarenta páginas e os deputados não puderam discutir essa 

questão com os seus pares. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Não havendo mais intervenções e colocada a proposta à votação pelo Presidente da Mesa, a mesma foi aprovada 

com trinta e três votos a favor, sete contra e duas abstenções.--------------------------------------------------------------------------------

--------- De seguida, o Presidente da Mesa informou que se iria passar ao ponto oito da ordem de trabalhos:” Análise, 

discussão e votação do Plano de Ajustamento Financeiro, documento a apresentar no âmbito da candidatura ao 

PAEL”. Aberto o espaço de intervenções, e não havendo inscritos, passou-se de imediato à votação da proposta, sendo a 

mesma aprovada com trinta e três votos a favor, sete contra e duas abstenções. -------------------------------------------------------- 

---------- Deu-se início ao ponto número nove da ordem de trabalhos, tendo usado da palavra o Presidente do Município 

dizendo que o valor apresentado era o que constava do rateio que foi fixado na portaria da DGAL. Disse que era certo 

que, na prática, com o pagamento que tinham vindo a fazer todos os meses, em cumprimento do orçamento de estado 

das faturas mais antigas, tinham só três milhões e oitocentos mil euros. Poderiam ser quatro milhões, porque era o rateio, 

mas na prática não iriam ser, porque estavam a pagar as tais faturas, o que seria 90% a menos. Quanto à taxa de juro 

seria a que à data da celebração do contrato, fosse a taxa de juros praticada pela república portuguesa, acrescida de 0,15. 

--------- Não havendo intervenções, o Presidente da Mesa colocou a proposta à votação, sendo a mesma aprovada com 

trinta e três votos a favor, três abstenções e seis votos contra. --------------------------------------------------------------------------------

--------- Em declaração de voto, o deputado Nuno Rodrigues disse que os membros do PS que votaram contra, porque na 

reunião do dia anterior tinha sido aprovado um empréstimo de cinco milhões de euros, bastante desfavorável e não iriam, 

neste caso, aprovar mais um empréstimo naquele montante. ----------------------------------------------------------------------------------

--------- O deputado Paulo Leocádio referiu que a sua abstenção foi no sentido de não querer criar obstáculos no 

pagamento das dívidas aos fornecedores, especialmente aos do concelho. Disse que não ficou cabalmente demonstrada 

a necessidade de se fazerem dois empréstimos, e saía dali sem saber qual era o montante da dívida da CMT apesar de 

ter lido atentamente o documento enviado na sexta-feira às dezoito horas. ----------------------------------------------------------------

--------- O Presidente da Mesa colocou à votação a aprovação da ata em minuta, sendo a mesma aprovada por 

unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Passou-se, de imediato ao ponto dez da ordem de trabalhos, onde o Presidente do Município informou que a 

situação económico-financeiro ainda não tinha o parecer do ROC, pelo que aquele parecer viria à próxima sessão de 

Novembro, tendo solicitado a retirada do ponto da ordem de trabalhos e o pedido foi aceite pela Mesa. --------------------------

--------- Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a segunda reunião da sessão da qual, para constar, se lavrou a 

presente ata, que foi aprovada em minuta e irá ser assinada pelos Secretários e Presidente da Mesa. --------------------------- 

--------- O Presidente da Mesa da Assembleia –  
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--------- O Primeiro Secretário –- 

 

--------- O Segundo Secretário – 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


