
ACTA DA QUADRAGÉSIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE MONDIM DE BASTO, REALIZADA 

NO DIA 26 DE JULHO DE 2011. ---------------------------------------------- 

Aos Vinte e Seis dias do mês de Julho do ano de Dois Mil e Onze, 

reuniu-se na Sala de Reuniões desta Câmara, o Executivo Camarário, 

composto pelo Presidente da Câmara Municipal Prof. Humberto da Costa 

Cerqueira e pelos Senhores Vereadores Prof. Teresa de Jesus Tuna Rabiço da 

Costa; Eng.º Lúcio Manuel Alves Machado, Senhor Manuel Mota e Eng.º 

Francisco Gomes Ribeiro ---------------------------------------------------------------- 

PRESENÇAS: ---------------------------------------------------------------- 

Encontravam-se presentes nesta reunião a Chefe da DAF, o Secretário 

do GAP e o Chefe da GJC, que secretariou a presente reunião. ------------------ 

ABERTURA DA REUNIÃO. -------------------------------------------- 

Pelas dez horas o Senhor Presidente da Câmara declarou aberta a 

reunião. -------------------------------------------------------------------------------------- 

1º - Abertura de propostas da Hasta Publica para alienação de 

material Lanhoso no Monte de Paradela. ------------------------------------- 

Pelo Senhor Presidente foi presente um envelope fechado, endereçado 

por Serração de Basto L.da, com sede no lugar do Eiral, freguesia de Atei, 

Mondim de Basto. ---------------------------------------------------------------------- 

Aberto o envelope, o mesmo continha uma proposta no valor de € 1  

920.00 para aquisição e corte do material Lanhoso no Monte de Paradela. --- 

Apreciado o assunto, face à ausência de outra proposta e a necessidade 

de corte, por questões de segurança e riscos de incêndio, foi deliberado por 

unanimidade adjudicar à Serração de Basto L.da o material lanhoso do Monte 

de Paradela pelo valor de € 1 920.00. ------------------------------------------------ 

2º - Resumo diário da tesouraria do dia 22 de Julho de 2011. ------- 



Presente o resumo diário da tesouraria, do dia 22 de Julho de 2011, que 

apresenta um saldo de operações orçamentais no valor de € 230 873.36 e não 

orçamentais de € 71 747.05. ------------------------------------------------------------- 

Apreciado o assunto, foi deliberado tomar conhecimento. ---------------- 

3º - Sexta Alteração ao Orçamento de 2011 e Quinta Alteração ao 

PPI. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Considerando que esta alteração ao orçamento se justifica também para 

incorporação de uma verba que poderá resultar de um protocolo que está 

agendado no ponto sete desta ordem de trabalhos, por sugestão do Senhor 

Vereador Eng.º Lúcio Machado, o Senhor presidente adiou a discussão e 

votação deste assunto, para o final da discussão daquele ponto. ---------------- 

4º - Relatório Semestral de Acompanhamento do Plano de 

Saneamento Financeiro. ----------------------------------------------------------- 

Pelo Senhor Presidente da Câmara foi presente uma proposta escrita 

com o seguinte teor: ----------------------------------------------------------------------- 

“No âmbito do Plano de Saneamento Financeiro, está o Município 

obrigado, por força da alínea c) do nº4 do Art. 40º da Lei 2/2007 de 15 de 

Janeiro, apresentar relatórios semestrais sobre a execução do plano financeiro 

elaborado que permitiu a contratação de um empréstimo de médio e longo 

prazo para consolidação de passivos financeiros. --------------------------------- 

Por tal motivo, ordenei a elaboração do dito relatório que segue em 

anexo. --------------------------------------------------------------------------------- 

Assim, proponho a apreciação e aprovação do Relatório Semestral  de 

Acompanhamento do Plano de Saneamento Financeiro, constante do anexo à 

presente e da qual faz parte integrante, para que seja submetido à Assembleia 

Municipal para apreciação.” -------------------------------------------------------- 

Apreciado o assunto, foi deliberado por maioria, com dois votos a 

favor, aprovar a proposta apresentada. --------------------------------------------  



Abstiveram-se nesta votação os Senhores Vereadores Eng.º Lúcio 

Machado, Eng.º Francisco Gomes Ribeiro e Manuel Mota de Oliveira. ------ 

Pelo Senhor Vereador Eng.º Francisco Gomes Ribeiro foi justificada a 

sua opção com a falta de tempo útil para analisar o documento, dado o pouco 

tempo que mediou entre a entrega dos documentos e a presente reunião. ---- 

5º - Regulamento de Toponímia do concelho de Mondim de 

Basto. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Pelo Senhor Presidente da Câmara foi presente uma proposta escrita 

com o seguinte teor: ----------------------------------------------------------------------- 

“Como é do Vosso conhecimento está em curso o processo de 

instalação toponímica nas ruas do concelho. ------------------------------------- 

 Este propósito, a Assembleia Municipal já elegeu uma comissão para ir 

estudando nomes possíveis para as ruas do concelho. -------------------------- 

No entanto, torna-se agora necessário aprovar um regulamento que 

defina as regras de elaboração técnica da toponímia, pelo que, determinei a 

elaboração de uma proposta de regulamento, que segue em anexo. ------------- 

Nestes termos, proponho que a Câmara Municipal delibere a aprovação 

de proposta de Regulamento de Toponímia do concelho de Mondim de 

Basto, que após apreciação pública, será submetido à Assembleia Municipal.”  

Apreciado o assunto, foi deliberado por maioria, aprovar a proposta 

apresentada. --------------------------------------------------------------------------  

Absteve-se o Senhor Vereador Eng.º Francisco Gomes Ribeiro em 

virtude da falta de tempo útil para analisar este documento. ----------------------- 

6º - Proposta para aquisição do direito de superfície da Casa da 

Igreja. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Pelo Senhor Presidente da Câmara foi presente uma proposta escrita 

com o seguinte teor: ----------------------------------------------------------------------- 

“Tal como informalmente já dei conhecimento, foi apresentada à 

Câmara Municipal pela Vila Mondim Empreendimentos Turísticos, Lda uma 



proposta, que anexo, para aquisição, pelo período de cinquenta anos, do 

direito de superfície do prédio urbano “Casa da Igreja” e do prédio rústico 

que lhe está contíguo denominado Quintal da Casa da Igreja. ------------------ 

Naquela proposta prevê-se uma remuneração mensal de € 500.00, 

acrescida de 3% do lucro líquido apurado no balanço anual para 

comparticipação de obras sociais promovidas pelo município. ------------------ 

Findo o período de constituição do direito de superfície todo o 

património existente e o edificado pela Vila Mondim Empreendimentos 

Turísticos, Lda regressa à propriedade do Município sem lugar a qualquer 

indemnização. ------------------------------------------------------------------------ 

É certo que a remuneração proposta fica um pouco aquém do valor 

esperado para a Casa da Igreja. ----------------------------------------------------- 

No entanto, é também certo que o actual estado em que se encontra o 

imóvel, é manifestamente mais prejudicial para o Município do que o fim e a 

remuneração que nos é proposta. ----------------------------------------------------- 

Atenta a relevância desta decisão, que a todos nos deve comprometer, 

deixo a apreciação da mesma à consideração de Vossas Excelências, e, se de 

forma unânime a considerarmos aceitável, proponho que seja submetida à 

Assembleia Municipal para que a discuta e delibere conceder à Câmara 

Municipal autorização para alienação daqueles imóveis nos termos 

propostos.” ---------------------------------------------------------------------------- 

Sobre este assunto, o Senhor Vereador Eng.º Francisco Gomes Ribeiro 

apresentou a seguinte exposição: --------------------------------------------------- 

“A Casa da Igreja e terreno anexos foram adquiridos Pela Câmara 

Municipal pelo valor de 125 mil contos, sensivelmente 625 mil euros em 

moeda corrente. Valores que à data se poderiam considerar perfeitamente 

aceitáveis ou interessantes em termos de aquisição, dado o elevado potencial 

de imóvel e terrenos circundantes. Recorde-se que a área do prédio é de 

próxima de 15.000 m2. A oportunidade do negócio foi uma das razões que 



levaram à sua aquisição, a outra foi a salvaguarda do valor arquitectónico e 

históricos que a “Casa da Igreja” tem Para Mondim, bem como a área 

envolvente e a sua localização serem demasiado importantes para que a 

autarquia se alheie do processo. ----------------------------------------------------- 

Com a aquisição, havia a perspectiva da Câmara poder instalar aí vários 

serviços e rentabilizar a restante área de várias formas, seja através de 

investimentos imobiliários ou outras actividades empresariais. Certo é que a 

qualidade e localização do imóvel tudo o permite em termos empresariais, 

rentabilizando-se facilmente o investimento realizado. ------------------------- 

Até ao presente momento nenhuma solução definitiva foi encontrada 

para o imóvel, apesar de algumas alternativas terem sido hipóteses, 

inclusivamente a venda pelo valor de 1 milhão de euros em 2008, para a 

instalação de uma unidade hoteleira de qualidade. ----------------------------------- 

No momento a “Casa da Igreja” tem uma utilização diminuta para a 

autarquia, muito longe do seu potencial, não deixando todavia de ser uma 

utilização, e que em caso de a afectar a outro fim terá que se salvaguardar 

outra solução para os serviços que aí funcionam. ------------------------------------ 

Certamente que esta ultima razão apesar de se ter que levar em linha de 

conta, não é certamente das razões primeiras a considera. Na nossa opinião e 

a menos que proposta apresentável seja de uma forma inequívoca altamente 

vantajosa para a autarquia, deverá sempre promover-se um procedimento para 

daí se avalizar das melhores propostas em concurso, sejam para a alienação ou 

para a exploração, como é o caso da presente proposta. Só desta forma estão 

salvaguardados os interesses da autarquia de uma forma clara e inequívoca, 

tudo que decorra à margem disso é sempre um processo susceptível de ser 

mal interpretado pela opinião publica. ----------------------------------------------- 

Em relação à proposta em concreto, devo dizer que o fim proposto é 

para mim um dos possíveis para o imóvel, permite a criação de riqueza num 

sector de actividade onde Mondim de Basto tem efectivamente potencial, 



geradora de emprego, potenciadora de dinamismo noutros sectores de 

actividade, como sejam a restauração, comércio tradicional e serviços ligados 

ao turismo, entre outros. Todavia as contrapartidas económicas a apresentar à 

autarquia para a alienação do direito de superfície pelo período de 50 anos não 

me parecem minimamente aceitáveis, nem sequer para uma discussão teórica 

sobre o assunto. O momento económico actual do país não é o mais favorável 

a realização de negócios para os vendedores, todavia há valores mínimos que 

terão de ser salvaguardados. -------------------------------------------------------- 

Para mim esta proposta não rentabiliza minimamente o património da 

autarquia e como tal não é geradora de riqueza suficiente para ao concelho, 

pelo que, não viabilizarei a uma proposta para Casa da Igreja nestes 

pressupostos.” ---------------------------------------------------------------------------- 

Pelos Senhores Vereadores Eng.º Lúcio Machado e Manuel Mota de 

Oliveira foi presente uma exposição conjunta com o seguinte teor: ------------ 

“Registamos com agrado a proposta, no entanto aquilo que nos parece 

que deve ser o caminho a seguir, passará por uma de três vias. ----------------- 

A Câmara deve deliberar aquilo que pretende para a casa da igreja, e 

abrir um período de discussão pública para que a Sociedade se pronuncie, 

podendo em nosso entendimento passar \ pelas citadas três vias: -------------- 

1º - Vender e assim sendo estabelecer um preço; -------------------------- 

2º - Ceder / alugar; --------------------------------------------------------------- 

3º - Um misto destas duas situações, ceder com opção de compra. ------ 

Assim sendo deve-se no espaço curto de tempo deliberar, que no nosso 

entendimento passará pelas vias acima apontadas. --------------------------------- 

A proposta agora submetida, pode ser considerada já como tal, ou até 

ser melhorada e adequada pelo proponente à intenção da Câmara. -------------- 

Parece-nos que será a melhor forma de se resolver uma situação, que 

não sendo problemática, deve escolher-se um caminho, e assim defender e 

acautelar os interesses do município.” ---------------------------------------------- 



Pelo Senhor Presidente foi dito: “Este assunto requer um alargado 

consenso entre os Vereadores dado o interesse deste imóvel para o concelho. 

Por esse motivo e perante as duvidas apresentadas pelos Senhores 

Vereadores, retiro a proposta para posterior avaliação. Ao longo destes quase 

dois anos de mandato fiz vários contactos para encontrar uma solução para a 

Casa da Igreja. Continuaremos a trabalhar para encontrar uma solução que 

sirva o superior interesse do município.” ------------------------------------------  

7º - Protocolo com a EDP – Patrocínio da Feira da Terra. ---------- 

Pelo Senhor Presidente da Câmara foi presente uma proposta escrita 

com o seguinte teor: ----------------------------------------------------------------------- 

“A EDP Produção e a Câmara Municipal assinaram um protocolo que 

define os termos e condições da comparticipação da primeira em Projectos de 

Desenvolvimento Regional (PDR), tendo em vista o desenvolvimento 

económico, social e cultural do Município de Mondim de Basto. -------------- 

A Câmara Municipal apresentou à EDP Produção um conjunto de 

projectos que se enquadram na definição de PDR, entre os quais a “Feira da 

Terra”. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Assim, segue em anexo proposta do Protocolo a celebrar entre as duas 

entidades através do qual a EDP obriga-se a disponibilizar uma verba de 

35 000 € (trinta e cinco mil Euro), como valor máximo de comparticipação 

nas despesas que a CM terá com o aluguer de stands, iluminação e promoção 

do evento, cuja aprovação proponho, bem como sejam concedidos poderes 

ao Senhor Presidente para o subscrever.” ------------------------------------------ 

Apreciado o assunto, foi deliberado por unanimidade aprovar a 

proposta apresentada e conceder poderes ao Senhor Presidente da Câmara 

para o subscrever. -------------------------------------------------------------------- 

3º - Sexta Alteração ao Orçamento de 2011 e Quinta Alteração ao 

PPI. ------------------------------------------------------------------------------------ 



Pelo Senhor Presidente da Câmara foi presente uma proposta escrita 

com o seguinte teor: ----------------------------------------------------------------------- 

“Na sequência da informação da DAF, que anexo, importa reforçar-se 

algumas rubricas no orçamento de 2011, com implicações no PPI, 

devidamente esclarecidas na dita informação. ------------------------------------ 

Assim, proponho que a Câmara Municipal, ao abrigo do art. 64º nº 2 al. 

d) da Lei 169/99 de 18 de Setembro, com a redacção que lhe foi dada pela Lei 

5-A/2002 de 11 de Janeiro, aprove a sexta alteração ao Orçamento Municipal 

de 2011 e quinta alteração ao PPI, nos termos do documento em anexo.” ----- 

Apreciado o assunto, foi deliberado por maioria, com dois voto a favor, 

aprovar a proposta apresentada. --------------------------------------------------- 

Abstiveram-se nesta votação os Senhores Vereadores Eng.º Lúcio 

Machado, Eng.º Francisco Gomes Ribeiro e Manuel Mota de Oliveira. 

Pelos Senhores Vereadores Eng.º Lúcio Machado e Manuel Mota de 

Oliveira foi declarado que: “No final deste mês de Julho vamos já com a sexta 

alteração do orçamento e quinta do PPI, o que, em média, dá cerca de uma 

alteração por mês. Já o havíamos referido e comprova-se uma vez mais a falta 

de rigor na sua execução, quase que nalgumas rubricas vamos aprovando 

mensalmente o orçamento. Exige-se no futuro outro rigor, sob pena de mudar 

também a nossa posição, que tem sido a de ir dando o beneficio da duvida a 

este executivo.” ---------------------------------------------------------------------------- 

8º - Parecer prévio para abertura de procedimento destinado à 

contratação de uma prestação de serviço de electricista. ------------------ 

Pelo Senhor Presidente da Câmara foi presente uma proposta escrita 

com o seguinte teor: ----------------------------------------------------------------------- 

“O Município no ano de 2010 outorgou um contrato de prestação de 

serviços para garantir a assistência técnica de electricidade aos edifícios e às 

infra-estrutura municipais. ----------------------------------------------------------- 

Tal contrato cessou em 6 de Junho de 2011. ------------------------------ 



Ora sucede que nos termos do artº 22º nº4 da Lei do Orçamento de 

Estado para 2011, a abertura de procedimento para contratação de prestações 

de serviços importa a emissão de um parecer prévio favorável vinculativo por 

parte da Câmara Municipal. ---------------------------------------------------------- 

Assim, considerando a necessidade de manutenção desta prestação de 

serviços, proponho que a Câmara Municipal delibere emitir parecer favorável 

à contratação, em regime de contrato de prestação de serviços, da assistência 

técnica de electricidade aos edifícios e às infra-estrutura municipais.” --------- 

Apreciado o assunto, foi deliberado por unanimidade emitir parecer 

favorável à contratação, em regime de contrato de prestação de serviços, da 

assistência técnica de electricidade aos edifícios e às infra-estrutura municipais.  

9º -Atribuição de subsídio à “Associação de Solidariedade Social 

das Aldeias de Mondim”. --------------------------------------------------------- 

Pelo Senhor Presidente da Câmara foi presente uma proposta escrita 

com o seguinte teor: ----------------------------------------------------------------------- 

“No ano de 2010 a Associação de Solidariedade Social das Aldeias de 

Mondim apresentou na Câmara Municipal um oficio a solicitar, um apoio 

financeiro, igual ao do ano anterior, para adquirir equipamento necessário ao 

funcionamento do centro de convívio. -------------------------------------------- 

Tal apoio foi contemplado em orçamento, no entanto, não foi 

devidamente descriminado neste documento, pelo que, a sua atribuição carece 

agora de nova deliberação da Câmara Municipal. -------------------------------- 

A associação já adquiriu o equipamento em causa, estando agora 

aguardar uma comparticipação do Município para proceder ao seu pagamento. 

Nestes termos, proponho que a Câmara Municipal, ao abrigo do artº 

64º nº 4 al. b) da Lei 169/99 de 11 de Setembro, com a redacção que lhe foi 

dada pela Lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro, atribuía à Associação de 

Solidariedade Social das Aldeias de Mondim um subsídio igual ao atribuído no 



ano de 2010, ou seja, € 17 000.00, para comparticipação da aquisição daquele 

equipamento.” ------------------------------------------------------------------------- 

Colocado em votação, foi a proposta reprovada com os votos contra 

dos Senhores Vereadores Eng.º Lúcio Machado, Eng.º Francisco Gomes 

Ribeiro e Manuel Mota de Oliveira. --------------------------------------------------- 

Votaram a favor o Senhor Presidente da Câmara e a Senhora Vereadora 

Prof.ª Teresa de Jesus Tuna Rabiço da Costa. -------------------------------------- 

Pelos Senhores Vereadores Eng.º Lúcio Machado e Manuel Mota de 

Oliveira foi presente a seguinte declaração de voto: ------------------------------- 

“O trabalho desenvolvido pelas IPSS do País e do concelho é meritório 

e digno de registo. A Aldeias de Mondim não foge obviamente à regra, e a 

câmara tem-no em conta. Não nos parece justo que não tratemos as IPSS do 

concelho de forma igual. Concordamos que no ano anterior se cedesse uma 

verba à IPSS Aldeias de Mondim, porque se tratava do inicio da sua actividade 

e entendemos, que deveríamos dar um empurrão para que a IPSS se afirmasse 

no concelho. Também é de registo que a Câmara, através da sua participação 

na Probasto e através de projecto permitiu que a IPSS Aldeias de Mondim 

obtivesse cerca de 200 mil euros, dai que esta IPSS tem tido da parte da 

Câmara a sua melhor atenção. No entanto, não nos parece justo que não se 

tratem todas as IPSS’s do concelho da mesma forma e daí a nossa 

desaprovação, estando nós disponíveis para com a mesma IPSS discutir outras 

formas de ajuda.” ----------------------------------------------------------------------- 

Por sua vez, pelo Senhor Vereador Eng.º Francisco Gomes Ribeiro foi 

declarado que: “Voto contra esta proposta por entender que a mesma não se 

encontra devidamente instruída, nomeadamente não refere que tipo de 

equipamento de trata, nem os respectivos valores de aquisição, assemelhando-

se assim a uma espécie de cheque em brancos. Recorde-se que já no ano 

anterior algo de semelhante aconteceu, ao não se mencionar em concreto a 

finalidade do financiamento solicitado, ficando algumas perguntas por mim 



formalizadas sem resposta. Nessa altura o benefício da dúvida foi a favor da 

Associação, no presente caso tal não se poderá repetir. Acresce ainda, a 

existência de apoios concedidos pela administração central, via Segurança 

Social para a área social, apoios esses que na generalidade dos casos são 

suficientes para as actividades a desenvolver, como por exemplo acontece 

com a Santa Casa da Misericórdia de Mondim de Basto, não se compreende 

assim a necessidade de investimentos constantes desta autarquia na 

Associação objecto do presente pedido. Pelas razões apresentadas não posso 

de modo algum concordar com a proposta apresentada.” ------------------------ 

 Por fim, pelo Senhor Presidente da Câmara foi dito: “Lamento que os 

Senhores vereadores, que em vários momentos nas reuniões de Câmara 

defenderam determinados apoios sociais devem ser realizados com as 

associações do concelho, com o apoio da Câmara, inviabilizem uma proposta 

que vai exactamente nesse sentido.” ------------------------------------------------- 

10º - Acompanhamento Público da Pós-Avaliação do projecto do 

“Aproveitamento Hidroeléctrico de Fridão”. --------------------------------- 

Pelo Senhor Presidente da Câmara foi presente uma proposta escrita 

com o seguinte teor: ----------------------------------------------------------------------- 

“Decorreu entre os dias 7 e 22 de Julho o processo de 

Acompanhamento Público do Projecto do Aproveitamento Hidroeléctrico de 

Fridão (PA412) - Fase de Pós Avaliação. -------------------------------------------- 

 A pós-avaliação, integrada no processo de Avaliação de Impacte 

Ambiental, visa (...) avaliar a conformidade do projecto de execução com a 

Declaração de Impacte Ambiental (DIA), verificando os termos e condições 

nela fixados. --------------------------------------------------------------------------- 

Tendo os técnicos da autarquia analisado o Relatório de Conformidade 

Ambiental do Projecto de Execução (RECAPE), foi realizada a informação 

em anexo, que remeto para conhecimento.” ------------------------------------------ 

Apreciado o assunto, foi deliberado tomar conhecimento. ---------------- 



11º - Informação sobre receitas delegação de competências. ------- 

Pelo Senhor Presidente da Câmara foi presente uma proposta escrita 

com o seguinte teor: ----------------------------------------------------------------------- 

“Na sequência da delegação de competências que me foi conferida, 

conforme deliberação tomada na reunião de Câmara de 30 de Novembro de 

2009 e em cumprimento do disposto no nº 3 do art. 65º da Lei nº 169/99, de 

18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei 5-A/2002, de 11 de 

Janeiro, junto anexo um mapa elaborado pela Divisão de Planeamento e 

Gestão urbana referente aos alvarás emitidos e receitas cobradas entre 24 de 

Fevereiro de 2011 a 21 de Julho de 2011. ------------------------------------------ 

É tudo quanto me cumpre informar.” ----------------------------------------- 

Apreciado o assunto, foi deliberado tomar conhecimento. ---------------- 

OUTROS ASSUNTOS: ---------------------------------------------------- 

• Reuniões ordinárias da Câmara Municipal no mês de 

Agosto. ----------------------------------------------------------------- 

Pelo Senhor presidente da Câmara, considerando que o mês de Agosto 

é tradicionalmente um mês condicionado pelo gozo de férias, foi sugerido que 

a Câmara Municipal realizasse apenas uma reunião ordinária no dia 3 de 

Agosto de 2011, pelas 10.00 horas. ------------------------------------------------- 

Após a anuência dos Senhores Vereadores, o Senhor presidente 

determinou a realização no mês de Agosto de 2011 de uma única reunião 

ordinária, que agendou para o dia 3 de Agosto de 2011 às 10.00 horas. --------- 

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. ---------------------------------- 

Não havendo mais assuntos a tratar, o Senhor Presidente da Câmara 

deu por encerrada a presente reunião às Doze horas e quarenta e cinco 

minutos, da qual se lavrou a presente acta, que depois de lida e por estar 

conforme foi aprovada por unanimidade e vai assinada pelo Senhor 

Presidente, pelos Senhores Vereadores e por mim secretário para valer como 

tal. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
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