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CÂMARA MUNICIPAL DE VIMIOSO 

ATA N° 18 

---- Ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de Vimioso realizada no dia dois do mês de 
setembro do ano dois mil e treze. 

-----Aos dois dias do mês de setembro do ano dois mil e treze, pelas catorze horas e cinquenta e cin
co minutos, na sala de reuniões da Câmara Municipal de Vimioso, encontrando-se presentes os 
Senhores José Baptista Rodrigues, Jorge dos Santos Rodrigues Fernandes, António Jorge Fidalgo 
Martins, António Augusto Torrão Vaz e Carlos Manuel Ataíde Fernandes, respetivamente Presiden
te e Vereadores da Câmara Municipal de Vimioso, comigo, António Alberto Lopes Coelho, Chefe 
da Divisão Administrativa, teve lugar a reunião referida. 

------ À hora indicada o Sr. Presidente declarou aberta esta reunião, dando início aos trabalhos. 

---ORDEM DO DIA 

--SITUAÇÃO FINANCEIRA--------------------------------

---RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: Presente o resumo diário da tesouraria, datado do dia 
30 do mês em curso, verificou-se existir um total de disponibilidade financeira no valor de 
1 087 360,59 Euros. 

-- PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2013: 

---MODIFICAÇÃO N° 20- ALTERAÇÃO No 13: Presente a modificação I alteração em epígrafe, 
no valor total de 9900,00 Euros, foi deliberado por unanimidade aprová-la. 

--ORÇAMENTO DA RECEITA E DA DESPESA 2013: 

----- MODIFICAÇÃO N° 20 - ALTERAÇÃO N° 15 AO ORÇAMENTO DA DESPESA: Presente a 
modificação/alteração em epígrafe no valor total de 26 990,00 Euros, correspondendo 17 000,00 
Euros a despesas correntes e 9 900,00 Euros a despesas de capital, foi deliberado por unanimidade 
aprová-la. 

-- LCPA -AUMENTO TEMPORÁRIO DOS FUNDOS DISPONÍVEIS: Analisada a informação n° 
050, data de 29 do mês em curso, da responsável, Solange de Jesus Rodrigues Delgado, na qual 
informa que a alínea f) do artigo 3° da Lei n.0 8/2012, de 21 de fevereiro, enumera as verbas que são 
consideradas para a determinação dos fundos disponíveis, verbas estas que são consideradas para o 
período de três meses, enumerando-os, e que o n° 4 da mesma lei, determina que a título excecional 
devem ser acrescidos aos fundos disponíveis outros montantes desde que autorizados pela câmara 
municipal, determinando o n° 2 do artigo 6° do Decreto-Lei n° 127/2012, de 21 de junho, que este 
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montante temporário de fundos disponíveis só pode ser efetuado mediante recurso a montantes a 
cobrar ou a receber dentro do período entre a data do compromisso e aquela em que se verifique a 
obrigação de efetuar o último pagamento desse compromisso, informando neste contexto que estando 
agendado para esta reunião a apreciação do relatório final tendente à adjudicação da obra Complexo 
do Burro Mirandês do Parque Ibérico de Natureza, Turismo e Aventura com a assunção do respetivo 
compromisso do valor de € 277 418,62 mais IV A, e que a 31 de maio do ano em curso foi celebrado 
o contrato de financiamento com o Programa Operacional Regional do Norte (ON.2) com a taxa de 
80% do custo total elegível, considerando que o financiamento da empreitada ascenderá a € 235 
250,99, propõe neste sentido que seja autorizado o aumento temporário dos fundos disponíveis neste 
montante por antecipação das verbas do referido contrato aprovado pelo Programa Operacional 
Regional do Norte (ON.2). 

------ Face aos fundamentos da informação em apreço foi deliberado autorizar o referido aumento 
temporário dos fundos disponíveis nos termos nela referidos. 

--EMPREITADAS E OBRAS PÚBLICAS-----------------------

-- PARQUE IBÉRICO DE NATUREZA, TURISMO E A VENTURA - COMPLEXO DO BURRO 
MIRANDÊS- Adjudicação: Foi presente o relatório final do júri de acompanhamento do procedi
mento em título, elaborado ao abrigo do artigo 148° do CCP, que, na sequência das conclusões do 
relatório preliminar, ordena as propostas dos concorrentes, classificando em primeiro lugar, o consór
cio constituído pelas firmas MULTINORDESTE- Multifunções em Construção e Engenharia, S. A., e 
FESAPI, Reconstrução, Lda., de acordo com a sua proposta do valor de 277 418,62 euros. 

------Presente no mesmo contexto um oficio da firma MULTINORDESTE, S.A., que confirma manter 
a sua proposta, foi deliberado de acordo com o relatório final de análise das propostas do concurso 
público em causa, adjudicar a execução a obra ao citado consórcio de acordo com a proposta atrás 
referida. 

-- AUTO DE VISTORIA E MEDIÇÃO DE TRABALHOS: Presentes os autos de vistoria e medi
ção de trabalhos referentes às seguintes obras: 

- Beneficiação/Conservação/Reparação de Arruamentos no Concelho - Freguesias de 
Campo de Víboras e Uva- Auto de medição n.0 1 de trabalhos normais, datado de 28/08/2013, no 
valor de 34 995,03 euros; 

- Requalificação da Rede Escolar - Melhoramentos no Agrupamento de Escolas de 
Vimioso- Auto de medição n. 0 2 de trabalhos normais, datado de 30/08/2013, no valor de 23 729,79 
euros, 

foi deliberado por unanimidade aprová-los. 

-- AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS--------------------
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-----SERVIÇOS DE GESTÃO MÉDICA E TÉCNICA DAS TERMAS DA TERRONHA- Adjudica
ção: Presente o projeto de adjudicação do procedimento em título, datado do dia vinte do mês findo, 
do respetivo júri do procedimento, elaborado ao abrigo do artigo 125° do Decreto-Lei n.0 18/2008, de 
29 de janeiro, alterado pelo Decreto-Lei n° 278/2009, de 02 de outubro, Lei n° 3-B/2010, de 27 de 
abril, e Decreto-Lei no 131/2010, de 14 de dezembro, que conclui, da análise da documentação apre
sentada pela única concorrente, a firma SILMED - Serviços Médicos, Lda. , a proposta desta firma do 
valor de 74 400,00 Euros, cumprem os requisitos exigidos, classificando-a em 1 o lugar, propondo 
neste sentido a adjudicação a esta firma, foi deliberado por unanimidade, adjudicar, de acordo com o 
projeto de decisão de adjudicação em análise, à única proponente de acordo com o relatório anali
sado. 

----AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO MULTIRRISCO PARA EDIFÍCIO E RESPONSA
BILIDADE CIVIL - Balneário Termal da Terronha - Procedimento de ajuste direto - Esclareci
mentos: Presente o relatório do júri do procedimento em título relativo aos esclarecimentos prestados 
no âmbito deste procedimento por solicitação de Rui Fernandes, agente das seguradoras Alianz, Fide
lidade e Zurich, e da representante da seguradora Fidelidade, Helena Pula Rocha; convidados no 
âmbito deste procedimento, esclarecimentos que foram aprovados por despacho do Sr. Vice
presidente, proferido a 22 do mês em curso, foi deliberado por unanimidade ratificar o despacho de 
aprovação referido. 

--EXPLORAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO 
DE VIMIOSO, E.T.A.R. DA Z.I., E.T.A.R. DE ARGOSELO, E.E. DE VILAR SECO E E.E. DO 
PARQUE DE CAMPISMO- Revisão de Preços Uulho-dezembro de 2012): Presente a informação 
n° 123, datada de 29 do passado mês de agosto, subscrita pelo Técnico Superior, Manuel Miranda 
Ferreira Pinto, reportando-se à revisão de preços, que calcula no valor de 2161,58 euros, requerida 
pelo prestador dos serviços em título, a firma AGS, SA, calculada com base na fórmula de revisão 
contratual, valor ligeiramente divergente do valor da revisão apresentada por esta firma, foi delibe
rado por unanimidade aprovar a revisão de preços segundo o cálculo do autor da informação e notifi
car o prestador dos serviços desta deliberação para efeitos de pagamento. 

--EXPLORAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ÁGUAS 
RESIDUAIS NO CONCELHO DE VIMIOSO - Revisão de Preços Uulho-dezembro de 2012): Pre
sente a informação n° 124, datada de 29 do mês de agosto findo, subscrita pelo Técnico Superior, 
Manuel Miranda Ferreira Pinto, reportando-se à revisão de preços que calcula no valor de 31 312,74 
euros, requerida pelo prestador dos serviços em título, a firma AGS, SA, calculada com base na fór
mula de revisão contratual, valor ligeiramente divergente do valor da revisão apresentada por esta 
firma, foi deliberado por unanimidade aprovar a revisão de preços segundo o cálculo do autor da 
informação e notificar o prestador dos serviços desta deliberação para efeitos de pagamento. 

--APROVAÇÃO DE MINUTAS DE CONTRA TO: 

--- Presentes as minutas dos contratos: 

Reunião Ordinária de 02- 09 -2013 



~ 

CAMARA MUNICIPAL DE VIMIOSO 

- "CENTRO INTERPRETATIVO DAS MINAS DE ARGOZELO"; 

- "EXECUÇÃO DE CIRCUITOS ESPECIAIS DE TRANSPORTES ESCOLARES NO ANO LETIVO 
201312014- LOTE N. o 1- CIRCUITO N. o 2",· 

- "EXECUÇÃO DE CIRCUITOS ESPECIAIS DE TRANSPORTES ESCOLARES NO ANO LETIVO 
2013/2014- LOTE N. o 2- CIRCUITO N. o 3",· 

- "EXECUÇÃO DE CIRCUITOS ESPECIAIS DE TRANSPORTES ESCOLARES NO ANO LETIVO 
2013/2014- LOTE N. o 3- CIRCUITO N. o 4"; 

- "AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO A FAMÍLIA -ALARGAMENTO DE HORARIO E ACOMPA
NHAMENTO EM HORARIO DE ALMOÇO PARA ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR E A. T. L. DE ALUNOS 
CARENCIADOS DO lo CICLO", 

foi deliberado por unanimidade aprová-los. 

--CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS-----------------------------

---SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS- Fatura n.0 235/2013, refe
rente ao mês de julho de 2013 da Resíduos do Nordeste, no valor de € 25 732,16 Euros: Analisa
da a informação no 337, datada do dia 21 do mês de agosto, subscrita pelo Técnico Superior, Manuel 
Miranda Ferreira Pinto, e pelo Fiscal Municipal, José Manuel Alves Ventura, referente à forma de 
prestação dos serviços de limpeza de arruamentos, remoção de resíduos sólidos urbanos e serviços 
conexos, contratualizados pela Associação de Município da Terra Fria do Nordeste Transmontano 
para os municípios que constituem esta associação, reportando a forma de prestação destes serviços 
respeitantes ao período faturado e as diversas discrepâncias entre os serviços efetivamente executa
dos e a faturação apresentada da firma Resíduos do Nordeste, discrepâncias que se traduzem numa 
faturação a mais nos seguintes itens: 

- 1 - Remoção de R. S. U C M Vimioso - 204,30 Euros; 
- 6.5 - Lavagem de arruamentos - 395, 30 Euros, 

foi deliberado por unanimidade proceder ao pagamento da fatura e notificar a prestadora do serviço 
do teor da informação analisada e das referidas discrepâncias apuradas. 

----EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO--

--CERTIDÕES: 

--Ernesto Vaz de Oliveira- Certidão de idade de prédio: Presente a informação n° 339/2013, 
do dia vinte e um do mês de agosto, do Técnico Superior, Manuel Miranda Ferreira Pinto, relativa ao 
pedido de certidão de idade do prédio inscrito na Matriz Predial Urbana da freguesia de Argozelo, 
sob o artigo 1071, sito na rua das Arras desta localidade, requerida pelo munícipe em título, infor
mando que o referido prédio teve vários pedidos de licenciamento de obras ao longo da década de 
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oitenta, licenciadas mediante simples apresentação de requerimento, concluindo que o prédio em 
questão teve origem antes de 1982. 

---- Ponderado o teor da informação em análise foi deliberado por unanimidade certificar em con
formidade. 

----- ldalina Machado - Certidão de idade de prédio: Presente a informação n° 349/2013, do dia 
vinte e sete do mês de agosto, do Técnico Superior, Manuel Miranda Ferreira Pinto, relativa ao pedi
do de certidão de idade do prédio inscrito na Matriz Predial Urbana da freguesia de Argozelo, sob o 
artigo 1008, si to na rua do Cruzeiro daquela localidade, requerida pelo munícipe em título, informan
do que o referido prédio teve licenciamento de obras em setembro de 1980, mediante apresentação de 
simples requerimento, concluindo que o prédio em questão teve origem antes de 1982. 

--- Ponderado o teor da informação em análise foi deliberado por unanimidade ratificar o despacho 
de deferimento proferido, no dia 28/08/2013, pelo Senhor Vereador António Augusto Torrão Vaz. 

--PEDIDOS DE APOIO-----------------------------------

--ATRIBUIÇÃO DE TROFÉUS: O Sr. Vereador António Torrão Vaz, fez questão de informar 
que nesta altura de festas populares, na generalidade realizadas por todo o concelho, foram solicita
dos por diversas comissões de festas troféus e taças para premiar os participantes nos jogos tradicio
nais e outras atividades lúdicas realizadas no âmbito das respetivas festas. 

------Neste sentido, informou, foram concedidos diversas taças no valor de 150,00 euros por comis
são de festas. 

------ Sobre o assunto o Sr. Vereador Carlos Fernandes sugeriu que em vez de taças se ofereçam pro
dutos da nossa terra ou da região, coisas que sejam uteis aos premiados e que promovam o concelho. 

--APOIO ESCOLAR - ATRIBUIÇÃO DE LIVROS ESCOLARES - Ano Lectivo 201312014: Pelo Sr. 
Presidente da Câmara foi proposto que, como vem sendo prática nos anos anteriores, se atribuam aos 
alunos do concelho matriculados no 1° Ciclo do Ensino Básico, os livros escolares respectivos. 

---No mesmo contexto referiu que nos 2° e 3° Ciclos, para os alunos que são enquadrados no 
Escalão A, para efeitos de atribuição de apoio escolar no âmbito da ação social escolar, o valor atri
buído não é suficiente para suportar a totalidade do custo dos livros. Assim, há necessidade de 
aumentar aquela verba por forma a suportar mais este encargo, pois estamos perante famílias caren
ciadas, daí a atribuição do Escalão A no âmbito da Ação Social Escolar. 

---- Neste sentido propôs que se aumente aquela verba, na medida do necessário, por forma a 
abranger, para a generalidade dos alunos aludidos, o custo do diferencial dos livros escolares para o 
ano em curso. 
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----- Ponderada a proposta e considerando os princípios seguidos em anos anterio 
por unanimidade aprová-la. 
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-----APOIO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS 

------Maria de lSurdes: Presente o pedido de apoio da munícipe em epigrafe para obras de repara
ção/beneficiação da sua casa de habitação, sita no Bairro das Minas - B0 S. João, n.0 32-D, em Argo
selo, e analisada a informação social n.0 21/13, datada de 29/08/2013, subscrita pela Técnica Superior 
de Serviço Social, Ana Falcão, na qual se relata a situação socioeconómica do agregado familiar e o 
estado de degradação da sua habitação, juntando no mesmo contexto a informação técnica n° 354, de 
30708/2013, do Técnico Superior, Orlando Marcos Moscoso, que contempla o orçamento das obras 
consideradas necessárias calculadas no valor de 4000,00 euros mais IVA à taxa em vigor e das for
malidades a que se deve cingir o procedimento de aquisição dos materiais necessários à reparação do 
referido edifício. 

------ Face à análise do relatório social e da informação técnica, referidos, foi deliberado por unani
midade, ao abrigo do artigo 1.0 do Regulamento para Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos, e à 
semelhança de situações idênticas decididas anteriormente por esta câmara, atribuir um apoio, em 
materiais, até ao valor do orçamento referido, acrescido de IV A, a atribuir de acordo com a faturação 
que for apresentada. 

------Neste contexto o Sr. Vereador Jorge Fernandes questionou em que data deu entrada o reque
rimento da Sr.3 Maria de Lurdes, acrescentando que não lhe parece apropriada a decisão deste tipo de 
ações nesta fase de campanha eleitoral, e que, por outro lado, lhe parece ser de bom tom dar resposta 
aos requerimentos que já tenham entrado antes do que foi agora decidido, referindo contudo não se 
opor a esta decisão, mas que, no seu entender, deve prevalecer um tratamento igualdade. 

----- Sobre esta intervenção o Sr. Vereador António Torrão Vaz explicou que não se trata possivel
mente de situações idênticas as aludidas pelo Sr. Vereador Jorge Fernandes à que agora está em apre
ciação, explicando que todos os pedidos são analisados e ponderados face à situação socioeconó
mica de cada agregado familiar e do estado de degradação da habitação, dando sempre prioridade às 
situações mais graves, ponderando as disponibilidade financeiras do município. 

--- O Sr. Jorge Fernandes, continuou referindo que deliberar sobre apoios sociais a um mês das elei
ções autárquicas é suscetível de conotações políticas e que, no seu entender, qualquer decisão sobre 
apoios sociais, nesta altura de eleições, deve ser suspensa e só retomada após o ato eleitoral com o 
novo executivo. 

- Porque, referiu: - estes apoios podem estar a ser usados de forma política. Por isso, qualquer 
pedido de apoio nesta fase deve ser analisado a partir das eleições. 

E que, na qualidade de eleitor, cidadão e contribuinte deste concelho pugna para que os seus 
impostos sejam utilizados de forma justa e equitativa. 

--- Interveio o Sr. Presidente referindo que não poderá comprometer o exercício deste executivo 
autárquico nesta fase pré-eleitoral, por motivos meramente políticos. Reforçando que ele e este órgão 
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autárquico não se encontram, de nenhuma forma, impedidos do exercício das suas funções, nem 
podem ficar condicionados por meras questiúnculas políticas. Referindo que o exercício autárquico 
tem que ser superior a isso. 

---Retomou a palavra o Sr. Vereador Torrão Vaz para referir que os assuntos de apoios sociais são 
tratados em conformidade com os regulamentos aprovados por esta câmara e, estes, não se suspen
dem em altura de eleições. 
--- Por outro lado, referiu; - há que ponderar e respeitar as disponibilidades e os respetivos compro
missos financeiros assumidos, que, na atual situação, não permite atender a todos os pedidos. 
--- A opção mais justa é, pois, dar prioridade aos casos mais necessitados. 

------O Sr. Vereador Jorge Fernandes continuou dizendo que a sua posição é de concordância com a 
atribuição de apoios sociais, mas chamou a atenção para o fato de nesta altura serem suscetíveis de 
serem interpretados como meros apoios políticos de campanha eleitoral. 
---Neste contexto questionou, ainda, o Sr. Vereador Torrão Vaz de qual o montante da rúbrica dos 
tributos de IRS/IRC que revertem a favor do município. 

------ Em resposta o Sr. Vereador Torrão Vaz disse que o valor dos apoios sociais concedidos ascen
de a mais de 65 000,00 euros, ultrapassando de longe o valor proveniente das transferências do esta
do provenientes dos tributos arrecadados em sede de IRS. 

------ O Sr. Vereador Carlos Fernandes sobre o tema referiu que compreende perfeitamente a posi
ção do Vereador Jorge Fernandes e que esta discussão poderia ser evitada nesta altura uma vez que 
estamos praticamente em campanha eleitoral e que durante este período não é de bom senso decidir 
sobre estes e outros assuntos que possam suscitar dúvidas de interpretação. Assim, sugeriu ao Sr. 
Presidente da Câmara que a existirem para breve outras situações prementes deste género deveriam 
ser já analisadas na presente reunião de forma a não defraudar expectativas criadas junto dos muníci
pes com carências de resolução imediata. 
-------Mais adiantou que não antevê problema algum que estes apoios sejam já decididos e, logo que 
haja disponibilidade financeira serem concluídos os respectivos processos. 

------Em resposta o Sr. Vereador Torrão Vaz informou que os processos pendentes de decisão a que 
aludiu anteriormente respeitam a pessoas da freguesia de Carção; Octávio Alfredo Fernandes Pinto e 
Isabel Alves do Bento; um agregado familiar com um dependente portador de deficiência, e que o 
apoio respeita a arranjos de um telhado no valor estimado de 4000,00 Euros, cuja intervenção tem 
gerado algumas dificuldades que importa resolver numa primeira fase, antes de decidir sobre o apoio 
a atribuir. 

--- Isabel Maria Fernandes Pera -Apoio económico: Presente a informação social n.0 22/13, 
datada do dia 29 de agosto, da Técnica Superior de Serviço Social, Ana Falcão, que, abordando a 
situação sócio económica do agregado familiar, confirma que é justificativa para que lhe seja conce
dido o apoio económico que permita ao Luís Filipe, filho da Sr.a Isabel Pera, frequentar a Escola Pro
fissional de Arte de Mirandela, foi deliberado por unanimidade, conceder um apoio mensal a pagar 
diretamente à Residência de Estudantes em Mirandela, para custear o alojamento e suportar as des-
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------ MOTOCLUB FURÕES VIMIOSO I ASSOCIAÇÃO A CAMINHO DA A VENTURA - CLUB 
NORTEX4 - Protocolo de colaboração para a realização da prova desportiva King of Portugal: 
Na sequência da celebração do protocolo aprovado por esta câmara em reunião realizada no do dia 08 
de julho do ano em curso, entre esta câmara e os clubes referidos em título, no âmbito da realização 
da prova desportiva King of Portugal, tendo em conta os compromissos nele assumidos, em coor
ganização, com esta câmara, o Sr. Vereador António Augusto Torrão Vaz propôs que se proceda ao 
licenciamento da prova, apresentando neste sentido o regulamento, os seguros obrigatórios e o itine
rário daquela prova, referindo estarem em falta o parecer das forças de segurança e o parecer do 
ICNBF. 

------Referiu ainda que dada a dimensão da prova, a sua repercussão nacional, toda a logística envol
vida na organização e a previsão da grande afluência do público, eventualmente poderá haver neces
sidade de proceder ao corte da estrada municipal Vimioso-Avelanoso, no troço que se julgue neces
sário. 

------ Considerando que neste âmbito o mumc1p10 assumiu diversas obrigações, nomeadamente: 
pagamento de publicidade, a segurança da prova, o alojamento e restauração da organização, propõe 
que se cabimente e comprometa a verba de 5000,00 euros, e respetivo IVA, para custear estas despe
sas e se licencie a prova aos copromotores; Motoclub Furões Vimioso I Associação a Caminho da 
Aventura- Club Nortex4. 

------ Ponderada esta proposta foi deliberado por unanimidade comprometer aquela verba para asse
gurar o pagamento das obrigações referidas e licenciar a prova sob condição de apresentação dos 
documentos em falta. 

-----ANTÓNIO RODRIGUES MEIRINHO- Edição de Livros: Presente o email, datado do dia 08 
de agosto passado, remetido pelo Dr. António Rodrigues Mourinho, informando do lançamento de 
dois livros da sua autoria, intitulados ''A Misericórdia de Miranda do Douro, História e Solidarie
dade" e "~endim, a Jrerra e o Homem, Apontamentos Monográficos", propondo que esta câmara 
adquira alguns exemplares das obras, foi deliberado por unanimidade adquirir três exemplares de 
cada obra, ao preço unitário respetivo de € 25,00 e € 20,00, destinados à Escola E.B.,2,3 e à Biblio
teca Municipal. 

---Não havendo mais nada a deliberar, o Sr. Presidente da Câmara deu por encerrada a reunião 
pelas dezasseis horas e vinte e cinco minutos, da qual, para constar, se lavrou a presente ata que 
mereceu a aprovação de todos os membros presentes nos termos do artigo 92° da Lei n.0 169/99, de 
18 de setembro, alterada pela Lei n. 0 5-A/2002, de 11 de janeiro, e, nos termos da parte final da refe
rida norma legal, vai também ser assinada. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE VIMIOSO 

-- Analisada aquela norma I 
ata seja assinada por todos os 
referida norma legal. 

1, ponderado o seu teor, foi por unanimidade deliberado, que esta 
embros do órgão intervenientes na reunião, apesar do disposto na 
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