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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM UM DE JUNHO DO ANO DE DOIS 

MIL E QUINZE ======================================================= 

ATA N.º 11/15 

========== No primeiro dia do mês de junho do ano de dois mil e quinze, nesta Vila de 

Moimenta da Beira, Edifício dos Paços do Município e Salão Nobre desta Câmara 

Municipal, comigo, ANTÓNIO JOSÉ TAVARES BONDOSO, Chefe de Divisão 

Administrativa (que, nos termos do DESPACHO do Senhor Presidente, datado de 22 de 

outubro de 2013, elaborei a ata da presente reunião), compareceram os Senhores JOSÉ 

EDUARDO LOPES FERREIRA, FRANCISCO ALEXANDRE DOS SANTOS GOUVEIA 

CARDIA, ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO, SUSANA ISABEL MARQUES LEMOS, 

CARLOS ANTÓNIO DA SILVA MENDES, LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA e 

CRISTIANO DIAS DE ALMEIDA COSTA COELHO, o primeiro na qualidade de 

Presidente da Câmara e os restantes na de Vereadores, para realizarem a presente 

reunião ordinária, a qual foi estabelecida por deliberação tomada na primeira reunião, 

realizada no dia 25 de outubro de 2013, exarada a folhas 110, ponto 092, do livro de 

atas 147, e cuja ordem do dia foi previamente distribuída a todos os seus membros, 

dentro do prazo previsto no n.º 2, do artigo 53.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. - 

========== Verificada a existência de "Quorum", pelo Senhor Presidente foi declarada 

aberta a reunião, quando eram 09H30. ===================================== 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

----- 1. VISITA OFICIAL DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA – o Vereador, 
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LUÍS CARLOS PEREIRA DA SILVA, felicitou o Município, na pessoa do Senhor 

Presidente da Câmara, pelo momento extraordinário que protagonizou no âmbito da 

visita do Senhor Presidente da República, inaugurando equipamentos muito importantes 

nas áreas da Educação, da Ação Social e do Desporto, e também pela visibilidade dada 

aos nossos produtos endógenos através da visita à Cooperativa Agrícola do Távora e da 

Polimagra, que permitiram dar a conhecer melhor o dinamismo do setor empresarial 

local. Disse também que gostou das intervenções que o Senhor Presidente da República 

e o Senhor Presidente da Câmara fizeram, em particular pelo destaque dado ao setor da 

agricultura, em especial à fileira do vinho e da maçã, e da importância estratégica que a 

água tem nesse domínio. Finalizou afirmando estar convencido que o Município de 

Moimenta da Beira dispõe de boas condições para continuar a resistir à crise e assim 

garantir o seu desenvolvimento. --------------------------------------------------------------------------- 

----- O Vereador, CRISTIANO DIAS DE ALMEIDA COSTA COELHO, subscreveu as 

palavras proferidas pelo Vereador LUÍS CARLOS PEREIRA DA SILVA, afirmando que a 

visita do Senhor Presidente da República muito nos honrou, e por isso agradece o 

empenho e dedicação de todos os trabalhadores da Câmara Municipal e das outras 

instituições na sua preparação. ===========================================      

ORDEM DO DIA 

01. ÓRGÃOS DA AUTARQUIA 

136 - 020/005/000 - REUNIÕES DE CÂMARA – Periodicidade ================== 

========== O Senhor Presidente fez uma proposta verbal no sentido das reuniões 
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ordinárias da Câmara Municipal passarem a ser realizadas às sextas-feiras, 

quinzenalmente, com início às nove horas e trinta minutos, uma vez que se verifica ser o 

mais apropriado para todos os membros do órgão executivo. ------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta, 

devendo a próxima reunião ordinária ser realizada no dia 12 do corrente mês e a 

respetiva ordem do dia ser entregue a todos os membros do órgão na terça-feira anterior 

à realização da reunião. ------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, publicitar a alteração da 

periodicidade das reuniões ordinárias, nos termos e para efeitos do disposto no artigo 

40º., da Lei nº. 75/2013, de 12 de setembro. ================================= 

02.02. DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

02.02.01. SECÇÃO DE CONTABILIDADE 

137 – 210/207/000 – REGULAMENTO DA CONCESSÃO DE APOIOS AO 

DESENVOLVIMENTO CULTURAL, SOCIAL E RECREATIVO – “Conselho 

Económico Paroquial do Vilar” – Candidatura para recuperação e reabilitação da 

Igreja Matriz do Vilar – Atribuição do valor remanescente ===================== 

========== No seguimento da deliberação tomada em reunião ordinária, realizada em 

20 de abril, último, exarada a folhas 125 e 126, ponto 108, deste livro de atas, em que foi 

deliberado manifestar disponibilidade para atribuir à referida instituição um apoio 

financeiro no montante global de € 12.500,00 (doze mil e quinhentos euros), dividido em 

duas tranches de € 6.250,00 (seis mil, duzentos e cinquenta euros), presente à reunião a 
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informação de cabimento que procede à cativação do encargo com a segunda tranche 

na respetiva rubrica orçamental. ---------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento à 

referida instituição da segunda tranche no montante de € 6.250,00 (seis mil, duzentos e 

cinquenta euros), para os fins propostos. ==================================== 

138 – 230/262/000 – ASSEMBLEIA MUNICIPAL – Aprovação da Prestação de 

Contas respeitantes ao ano de 2014 ====================================== 

========== No seguimento da deliberação tomada em reunião ordinária, realizada em 

20 de abril, último, exarada a folhas 126 a 134, ponto 109, deste livro de atas, em que foi 

deliberado submeter o assunto à apreciação e votação da Assembleia Municipal, tendo 

em conta o disposto na alínea l), do nº. 2, do artigo 25º., da Lei nº. 75/2013, de 12 de 

setembro, presente à reunião o ofício n.º 15, deste órgão deliberativo, datado de 4 de 

maio, último, acompanhado da minuta da ata – parte respetiva -, informando que foi 

deliberado aprovar a Prestação de Contas respeitante ao ano de 2014, nos precisos 

termos apresentados e aprovados pela Câmara Municipal. ---------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. ============================= 

02.02.03. SECÇÃO DE PATRIMÓNIO 

139 – 130/145/002 - ASSEMBLEIA MUNICIPAL – NOMEAÇÃO DE AUDITOR 

EXTERNO – Comunicação de deliberação ================================= 

========== No seguimento da deliberação tomada em reunião ordinária, realizada em 

20 de abril, último, exarada a folhas 134 e 135, ponto 110, deste livro de atas, em que foi 
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deliberado concordar com a proposta de nomeação da empresa FERNANDO PEIXINHO 

& JOSÉ LIMA, SROC, LDA, pelo valor anual de € 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos 

euros), acrescido de IVA á taxa legal em vigor, para prestação de serviços de auditor 

externo nos anos de 2015, 2016 e 2017, presente à reunião o ofício n.º 14, deste órgão 

deliberativo, datado de 4 de maio, último, acompanhado da minuta da ata – parte 

respetiva -, informando que foi deliberado aprovar a proposta de nomeação de auditor 

externo, nos precisos termos apresentados e aprovados pela Câmara Municipal. ---------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. ============================= 

AUSÊNCIA DA REUNIÃO =============================================== 

========== A Vereadora, SUSANA ISABEL MARQUES LEMOS, ausentou-se da 

reunião por se encontrar impedida de participar nos termos da alínea b), do artigo 69.º, 

do Novo Código do Procedimento Administrativo, conjugado com o n.º 6, do artigo 55.º, 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ===================================== 

140 – 130/151/700 – CENTRAL DE CAMIONAGEM DE MOIMENTA DA BEIRA – 

Arrendamento de sala – Alteração do titular do contrato de arrendamento ======= 

========== No seguimento da deliberação tomada em reunião ordinária, realizada em 

7 de abril, último, exarada a folhas 111, ponto 095, deste livro de atas, em que foi 

deliberado adjudicar ao Senhor HUGO ALEXANDRE GOMES ALVES CARDOSO o 

arrendamento da referida sala da Central de Camionagem, por ajuste direto, com uma 

renda mensal de € 60,00 (sessenta euros), presente à reunião um requerimento do 

mesmo, datado de 20 de maio, último, a solicitar que o referido contrato de 
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arrendamento seja efetuado em nome da empresa agora criada, de nome SKILLENT, 

LDA.. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o referido pedido, 

devendo o contrato de arrendamento ser efetuado em nome da empresa supra 

mencionada. ========================================================= 

REGRESSO À REUNIÃO =============================================== 

========== Resolvido o assunto precedente, a Vereadora SUSANA ISABEL 

MARQUES LEMOS regressou à reunião. ===================================  

TESOURARIA 

141 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa do passado dia 29, que 

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 1.584.983,73 (um 

milhão, quinhentos e oitenta e quatro mil, novecentos e oitenta e três euros e setenta e 

três cêntimos), assim discriminado: ----------------------------------------------------------------------- 

                            a) Dotações Orçamentais ……………….. €  1.481.119,22 

                            b) Dotações não Orçamentais ………….. €     103.864,51 

   TOTAL: ………………………..€  1.584.983,73 

02.03. DIVISÃO DE PLANEAMENTO, OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE 

02.03.01. SECÇÃO DE APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO 

“OBRAS MUNICIPAIS” 

“Vias de Comunicação e Transporte”  
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142 - 310/302/181 - AMPLIAÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL DE MOIMENTA DA 

BEIRA - Plano de Trabalhos, Plano de Pagamentos/ Cronograma Financeiro, Plano 

de Mão de Obra / Cronograma de Mão de Obra, Plano de Equipamentos, 

Cronograma de Equipamentos - Aprovação =============================== 

===== Oriunda da Fiscalização da empreitada mencionada em epígrafe, presente à 

reunião a informação, com a referência 32 -RJ/DPOUA/2015, datada de 25 de maio, 

último, com o seguinte teor: --------------------------------------------------------------------------------- 

----- “A presente informação surge no seguimento do despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal 

de Moimenta da Beira José Eduardo Lopes Ferreira exarado em 19/05/2015, conjugado com o proferido 

pelo Chefe de Divisão de Planeamento, Obras, Urbanismo e Ambiente, Dr. Luís Manuel Filipe da Silva 

exarado em 20/05/2015, efetuados no ofício enviado pela firma Embeiral, Engenharia e Construção, SA 

subscrito pelo seu diretor técnico da empreitada Eng. Manuel António Marques Félix registado com o n.º 

2794, aos 19/05/2015, Proc. N.º 310/302/181. -------------------------------------------------------------- 

----- A firma supra citada vem entregar os planos referidos anteriormente, reformulados, dando 

cumprimento ao solicitado pelo ofício n.º 1023 de 07/05/2015, conjugado com o definido no art.º 404, 

ponto 1 do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo D.L. n.º 18/2008 de 29 de janeiro, o qual 

refere que “Em caso de desvio do plano de trabalhos que, injustificadamente, ponha em risco o 

cumprimento do prazo de execução da obra ou dos respetivos prazos parcelares, o dono de obra pode 

notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de 10 dias, um plano de trabalhos modificado, 

adotando as medidas de correção que sejam necessárias à recuperação do atraso verificado.”, 

conjugado com o definido no caderno de encargos no ponto 7.6.3. o qual refere que “Se o empreiteiro 

injustificadamente retardar a execução dos trabalhos previstos no plano em vigor, de modo a pôr em 

risco a conclusão da obra dentro do prazo contratual, o fiscal da obra notifica-lo-á para apresentar, nos 

15 dias seguintes, o plano dos diversos que em cada um dos meses seguintes conta, executar, com 

indicação dos meios de que se vai servir.”. -------------------------------------------------------------------- 
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----- Fica ao cuidado do Dono de Obra proceder á aprovação dos Planos, reformulados, supra citados, 

caso assim o entenda.” ----------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a reformulação dos 

planos acima referidos, nos termos da informação técnica. ====================== 

143 - 310/302/182 - CIRCULAR RODOVIÁRIA EXTERNA POENTE - TROÇO 2, 

ENTRE A EN 226, (KM 44,7) E O PARQUE INDUSTRIAL DE MOIMENTA DA BEIRA - 

Plano de Trabalhos, Plano de Pagamentos/ Cronograma Financeiro, Plano de Mão 

de Obra/Cronograma de Mão de Obra, Plano de Equipamentos, Cronograma de 

Equipamentos - Aprovação ============================================= 

===== Oriunda da Fiscalização da empreitada mencionada em epígrafe, presente à 

reunião a informação, com a referência 33 -RJ/DPOUA/2014, datada de 25 de maio, 

último, com o seguinte teor: --------------------------------------------------------------------------------- 

----- “A presente informação surge no seguimento da resposta dada pela empresa de construção ao 

ofício n.º 1012 de 2015/05/07, o qual solicitou a retificação e entrega dos planos supra referidos. ----- 

----- Esta entregou os planos solicitados na reunião de 2015/05/20, dando assim cumprimento ao 

solicitado no referido ofício conjugado com o definido no art.º 404, ponto 1 do Código dos Contratos 

Públicos, aprovado pelo D.L. n.º 18/2008 de 29 de janeiro, o qual refere que “Em caso de desvio do 

plano de trabalhos que, injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execução da 

obra ou dos respetivos prazos parcelares, o dono de obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, 

no prazo de 10 dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de correção que sejam 

necessárias à recuperação do atraso verificado.”, conjugado com o definido no caderno de encargos no 

ponto 7.6.3. o qual refere que “Se o empreiteiro injustificadamente retardar a execução dos trabalhos 

previstos no plano em vigor, de modo a pôr em risco a conclusão da obra dentro do prazo contratual, o 

fiscal da obra notifica-lo-á para apresentar, nos 15 dias seguintes, o plano dos diversos que em cada 
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um dos meses seguintes conta, executar, com indicação dos meios de que se vai servir.”. --------------- 

----- Fica ao cuidado do Dono de Obra proceder á aprovação dos Planos, reformulados, supra citados, 

caso assim o entenda.” ----------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a reformulação dos 

planos acima referidos, nos termos da informação técnica. ====================== 

“OBRAS PARTICULARES” 

144 - 360/338/000 - PROCESSOS DECIDIDOS POR DELEGAÇÃO E SUB-

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS – Conhecimento ========================= 

========== No seguimento da deliberação tomada por esta Câmara Municipal, na 

reunião realizada em 24 de março de 2014, exarada a folhas 85, ponto 071, do livro de 

atas 148, a seguir se identificam, “PROJETOS DE ARQUTETURA DEFERIDOS”, 

“PROJETOS DE ESPECIALIDADES DEFERIDOS” que, no âmbito da Delegação e 

Subdelegação de competências estabelecidas no Despacho do Senhor Presidente, 

datado de 25 de outubro de 2013, foram deferidos pelo Senhor Vereador, em Regime de 

Tempo Inteiro, ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO. ----------------------------------------------- 

PROJETOS DE ARQUITETURA DEFERIDOS: =============================== 

----- CARLOS DAVID PÁSCOA RODRIGUES, construção de uma habitação unifamiliar, 

que pretende levar a efeito no lugar denominado Palhais, Freguesia de Rua, a que se 

refere o Proc.º n.º 10.15; ------------------------------------------------------------------------------------ 

----- JOÃO JOAQUIM DE JESUS AMADO, para ampliação e legalização de uma 

habitação unifamiliar, sita no lugar denominado Lameira da Igreja, Freguesia de Caria, a 

que se refere o Proc.º n.º 16.15. --------------------------------------------------------------------------- 
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PROJETOS DE ESPECIALIDADES DEFERIDOS: ============================ 

----- PAULO JORGE NUNES GOMES, para construção de um armazém destinado a 

arrumos agrícolas, que pretende levar efeito na Freguesia de Vilar, a que se refere o 

Proc.º n.º 74.10; ------------------------------------------------------------------------------------------------

----- FERNANDO DOS SANTOS CARDOSO DE FREITAS, para ampliação de um 

edifício destinado a habitação, sito no lugar denominado Lameira da Lage, na localidade 

de Mileu, Freguesia de Caria, a que se refere o Proc.º n.º 18.02; -------------------------------- 

----- ADRIANO DA RESSURREIÇÃO MONTEIRO, para construção de um pavilhão 

destinado a comércio, manutenção e reparação de veículos automóveis e motociclos, 

que pretende levar efeito no lugar denominado Covais, Freguesia de Cabaços, a que se 

refere o Proc.º n.º 68.14; ------------------------------------------------------------------------------------- 

----- MARIA LÚCIA CARDOSO VILAÇA, para construção de uma habitação unifamiliar, 

que pretende levar efeito no lugar denominado Quintais, Freguesia de Vilar, a que se 

refere o Proc.º n.º 85.14; ------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. ============================= 

145 – 360/338/48.14 – OBRAS PARTICULARES – Projeto de especialidades – 

Construção de uma habitação unifamiliar ================================= 

========== No seguimento do Despacho do Chefe da DIVISÃO DE PLANEAMENTO 

OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, onde foi decidido solicitar à Senhora CRISTINA 

DA CONCEIÇÃO DA CRUZ LACERDA RECCHIA, os elementos considerados em falta 

no projeto para construção de uma habitação unifamiliar, que pretende levar e efeito, na 
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localidade de Prados de Cima, Freguesia de Rua, presente à reunião o referido 

processo acompanhado dos elementos solicitados, em que, pelos motivos ali descritos 

requer o deferimento da pretensão. ---------------------------------------------------------------------- 

----- Submetido o processo à apreciação técnica, da DIVISÃO DE PLANEAMENTO 

OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, a mesma prestou a informação n.º 154-

SV/DPOUA/15, de 21 de maio, último, em que, pelos motivos ali descritos, emite parecer 

favorável à pretensão. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os projetos de 

especialidades e emitir a respetiva licença de construção. =======================   

146 – 360/338/13.15 – OBRAS PARTICULARES – Projeto de arquitetura – 

Reconstrução de uma habitação unifamiliar =============================== 

========== No seguimento do Despacho do Chefe da DIVISÃO DE PLANEAMENTO 

OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, onde foi decidido solicitar ao Senhor RUI 

AUGUSTO PEREIRA CARDOSO, os elementos considerados em falta no projeto para 

reconstrução de uma habitação unifamiliar, sita no Largo do Arco, Freguesia de 

Cabaços, presente à reunião o referido processo acompanhado dos elementos 

solicitados, em que, pelos motivos ali descritos requer o deferimento da pretensão. ------- 

----- Submetido o processo à apreciação técnica, da DIVISÃO DE PLANEAMENTO 

OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, a mesma prestou a informação n.º 145-

SV/DPOUA/15, de 14 de maio, último, em que, pelos motivos ali descritos, emite parecer 

favorável à pretensão. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, enquadrar a pretensão nas 

exceções previstas no disposto no n.º 11, do artigo 24.º, do Regulamento do P.D.M., e 

aprovar o projeto de arquitetura, devendo o requerente apresentar a Certidão da 

Conservatória do Registo Predial, aquando da entrega dos projetos de especialidades. = 

147 – 360/338/20.15 – OBRAS PARTICULARES – Projeto de arquitetura – 

Ampliação de um anexo destinado a arrumos ============================== 

========== No seguimento do Despacho do Chefe da DIVISÃO DE PLANEAMENTO 

OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, onde foi decidido solicitar ao Senhor MILTON DE 

CASTRO AUGUSTO, os elementos considerados em falta no projeto para ampliação de 

um anexo destinado a arrumos, sito na Rua de Santo António, Freguesia de Vilar, 

presente à reunião o referido processo acompanhado dos elementos solicitados, em 

que, pelos motivos ali descritos requer o deferimento da pretensão. ---------------------------- 

----- Submetido o processo à apreciação técnica, da DIVISÃO DE PLANEAMENTO 

OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, a mesma prestou a informação n.º 143-

SV/DPOUA/15, de 21 de maio, último, em que, pelos motivos ali descritos, emite parecer 

favorável à pretensão, desde que, a Câmara aceite, que a entrega dos elementos 

considerados em falta seja efetuada posteriormente. ------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, enquadrar a pretensão nas 

exceções previstas no disposto no n.º 11, do artigo 24.º, do Regulamento do P.D.M., e 

aprovar o projeto de arquitetura, devendo o requerente apresentar o suporte digital do 

processo, o levantamento topográfico e a Certidão da Conservatória do Registo Predial, 
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aquando da entrega dos projetos de especialidades. =========================== 

148 – 360/347/3.98 e 360/347/1.04 – LOTEAMENTOS URBANOS – Operação de 

loteamento – Alteração – Pedido de isenção de pagamento de taxas ============ 

========== Oriundo da Firma COPA D’ÁRVORA, LDA, presente à reunião um pedido 

de isenção de pagamento de taxas relativas à alteração das áreas brutas de construção, 

levada a efeito com a alteração aos loteamentos, pertencentes ao Município de 

Moimenta da Beira, sitos no lugar denominado São Miguel, nesta Vila de Moimenta da 

Beira, a que correspondem os alvarás ns.º 03/1998 e 01/2004. ---------------------------------- 

----- Submetido o processo à apreciação técnica, da DIVISÃO DE PLANEAMENTO, 

OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, a mesma prestou a informação n.º 45-LS/DPOUA 

/2015, datada de 15, de maio, último, em que, pelos motivos ali descritos, emite parecer 

favorável à pretensão. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, isentar a requerente do 

pagamento de taxas relativas à alteração das áreas brutas de construção. =========== 

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO E APROVAÇÃO DESTA ATA ================= 

========== Finalmente e não havendo mais nada a tratar, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, aprovar a presente ata, após a mesma ter sido lida em voz alta no final 

desta reunião, nos termos e para efeitos do disposto no n.º 2, do artigo 57.º, da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, a qual vai ser assinada pelos Senhores Presidente da 

Câmara e Vereadores, e por mim, ANTÓNIO JOSÉ TAVARES BONDOSO, sendo 

seguidamente distribuída, por fotocópia, a todos os membros da Câmara. -------------------- 
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----- Seguidamente, o Senhor Presidente declarou encerrada a reunião, quando eram 

10H15. =============================================================  

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 

 

 

 

 

 

 

 

 

O SECRETÁRIO, 


