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– canais 

b), do n.º 
do CCP), 
o Código 

e Janeiro, 
de 30 de 

viços de 
Município 
cargos. 

ebrar, de 
derno de 

dalidades 
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os prazos de
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e incumprim
o comprova

to, previstos 
tulo sanciona
alquer das ob

mediante de
ações já rea

primento por
as obrigações
or escrito, no

feitos 30 dia
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ANEXO I
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adas ao abr
o débito. 
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