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RELATÓRIO DE ACTIVIDADES E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ANO 2011

0

PREÂMBULO

O presente Relatório de Actividades e Prestação de Contas reporta-se ao
exercício de 2011, sob a gerência da XXVII.ª Direcção, cuja acção decorreu no
período compreendido entre 01-Jan e 31-Dez, do mesmo ano económico.
Este relatório encontra-se estruturado da seguinte forma:
I. Monografia
II. Estratégia associativa
III. Actividades desenvolvidas
IV. Prestação de contas
V. Obrigações
VI. Créditos
VII. Existências
VIII. Inventário
IX. Conclusão
X. Aprovação
Fazem parte integrante do presente relatório os mapas financeiros mensais,
receita arrecadada, despesa realizada, obrigações, créditos e inventário.
Integram ainda o relatório os mapas previstos no novo regime contabilístico
das entidades do sector não lucrativo estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 36A/2011, de 09-Mar, designadamente: recebimentos e pagamentos, património
fixo e compromissos e direitos futuros.
Apontamento prévio
Sem prejuízo do quadro financeiro desfavorável decorrente da crise financeira
despoletada em 2008, que naturalmente produz efeitos na arrecadação da
receita, importa sublinhar que também na despesa foi feita uma redução
substancial, desde 2008, na vigência da VI.ª Comissão Administrativa e das
XXVI.ª e XXVII.ª Direcções.
A diminuição da despesa decorre essencialmente das seguintes medidas:
1) Elaboração e implementação do Plano Estratégico JDM 2009-2013;
2) Adopção de medidas de controlo e contenção de despesa;
3) Fomento do autofinanciamento das actividades desenvolvidas;
4) Reconhecer e honrar compromissos financeiros anteriores.
Também o voluntariado por parte de técnicos, jogadores e colaboradores e a
sua entrega abnegada, desinteressada e determinada ao projecto, traduzem
um significativo aumento da qualidade do serviço prestado em paralelo com
uma significativa redução da despesa tradicionalmente associada àquelas
funções ou tarefas.
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I

MONOGRAFIA

1. Durante o exercício, os órgãos sociais (conforme mandato XXVII, tendo
sido eleitos em 16-Jul-2010, empossados e instalados em 21-Jul-2010),
tiveram a seguinte composição:
Mesa de Assembleia Geral
 ANTÓNIO SILVESTRE DA SILVA NUNES (Presidente)
 ANTÓNIO MANUEL CORREIA MEDRONHO (Vice-Presidente)
 ISABEL MARIA DUARTE ALVES (Secretária)
Conselho Fiscal
 JOÃO ANTÓNIO CANHOTO CARREIRAS (Presidente)
 JOÃO ANTÓNIO CALADO MARQUES (Secretário)
 JOÃO PAULO INÁCIO PÁSCOA (Relator)
Direcção








VICTOR MANUEL DOS SANTOS CORREIA (Presidente)
JOSÉ JOAQUIM DUARTE GAMITO (Vice-Presidente)
PAULO JORGE DUARTE ALVES (Vice-Presidente)
CARLOS BRUNO CORREIA DE ALMEIDA (Tesoureiro)
MARIA D’AIRES CAEIRO MARTINS (Secretária)
RUI MANUEL DA CONCEIÇÃO INÁCIO (Vogal)
JOSÉ CARLOS DE JESUS SILVA (Vogal)

2. Durante o exercício, estiveram em funções vários colaboradores,
assumindo tarefas no âmbito técnico, no domínio da formação, treino e
competição, assim como de âmbito logístico, na rouparia, lavandaria e
manutenção do espaço de jogo;
3. Merece o devido destaque a forma abnegada, desinteressada e o
espírito voluntário de cada um dos elementos técnicos, assim como dos
jogadores do escalão de seniores que não auferiram qualquer valor a
título de remuneração ou compensação pecuniárias pelo exercício das
funções que lhes couberam e que honrosamente as exerceram.
A sua atitude é motivo de manifesto orgulho para o clube, assim como
do sincero reconhecimento e agradecimento da Direcção, a todos e a
cada um daqueles elementos.
4. As tarefas inerentes ao funcionamento da lavandaria e rouparia foram
realizadas por colaboradora no âmbito de contrato emprego inserção +,
celebrado nos termos da Portaria n.º 128/2009, de 30-Jan, na redacção
que lhe foi dada pela Portaria n.º 294/2010, de 31-Mai;
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5. A manutenção e conservação do Parque Desportivo do JDM foi gerida
pela Direcção e prosseguida na execução do programa 04 (Beneficiação
do Parque Desportivo), tendo sido contratados serviços especializados,
nomeadamente para a reparação das patologias ao nível do sistema de
iluminação e do sistema de rega, para a manutenção do campo
sintético, para a impermeabilização da cobertura e pintura interior e
exterior dos balneários e edifício de apoio, para a limpeza do talude e
criação de galerias para as balizas de futebol 7, entre outras acções;
6. Durante o exercício e na sequência da alteração ao Regulamento Geral
Interno foi instalado o Conselho Técnico, órgão consultivo da Direcção no
âmbito do Futebol, constituídos pelo presidente do clube, pelos
elementos técnicos e pelos membros do órgão dirigente com responsabilidades na área daquela modalidade.
II

ESTRATÉGIA ASSOCIATIVA

Podemos ser carolas para participar no dinamismo do movimento associativo,
todavia devemos ser profissionais no exercício de funções gerentes.
Plano estratégico JDM 2009-2013, incluindo programas
Estando em execução o Plano Estratégico JDM 2009-2013, a Direcção pautou a
sua acção na gerência de 2011 com base na estratégia definida, a saber:
 Missão – Promover o desporto em Monchique.
 Visão – Dinamizar o desporto, a cultura e o recreio, no concelho de
Monchique, intersócios e atletas, promovendo acções naquele âmbito e
participando nos diversos campeonatos e provas das modalidades
desportivas em que tenha representação, vide estatutos e regulamentos
internos.
 Valores – a estratégia associativa baseia-se na criação de uma estrutura
forte, dinâmica e eficiente, num quadro harmonioso de alocação e
optimização dos recursos, no intuito de garantir:
a) a promoção e o desenvolvimento do desporto e da actividade
física da população concelhia, em especial, as crianças e
adolescentes;
b) o aumento da dinâmica associativa, quer no que concerne à
manutenção de equipas nos campeonatos distritais de
futebol, quer à realização de outras actividades desportivas,
recreativas e culturais;
c) o aprofundamento da relação com os sócios, atletas,
colaboradores e comunidade em geral.
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 Programas – a prossecução da estratégia preconiza várias acções
distribuídas pelos seguintes programas, sem prejuízo da definição de
outras actividades de carácter eventual devidamente enquadradas:










01 – Reorganização interna
02 – Sócios
03 – Revitalizar a Sede Social
04 – Beneficiação do Parque Desportivo
05 – Desporto para todos
06 – Brincando e aprendendo
07 – Futebol
08 – Iniciação ao futebol
09 – Verão JDM

Controlo e contenção de despesa
Em face do quadro financeiro interno e da conjuntura económica, a Direcção
definiu algumas medidas de gestão e de controlo e contenção de despesa,
nomeadamente:
a) fixação de limites de autorização para a realização de despesa:
I. qualquer director até € 100,00;
II. o presidente ou o tesoureiro até €.150,00;
III. a Direcção para despesas superiores a € 150,00);
b) rigor na realização de despesas, tendo em consideração as efectivas
necessidades;
c) autofinanciamento das actividades programadas;
d) planeamento e orçamentação, com rigor, das acções previstas nos
planos de actividades ou plano estratégico.
Planos de Acção e Orçamentos para actividades e épocas desportivas.
A coberto da estratégia definida e das medidas de gestão adoptadas, a
Direcção procedeu à planificação das épocas desportivas através da elaboração
de planos de acção e orçamentos.
No exercício de 2011 estiveram em execução os seguintes instrumentos:
a) Plano de Acção e Orçamento para a época desportiva 2010-2011;
b) Plano de Acção e Orçamento para a época desportiva 2011-2012.
Os instrumentos referidos são elaborados, aprovados e executados pela
Direcção, auscultado o Conselho Técnico e apresentados à Assembleia Geral.
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III

ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS

As actividades desenvolvidas no decurso do exercício de 2011 encontravam-se
previstas no Plano de Actividades, distribuídas pelos capítulos Administração
Geral e Actividades.
Administração geral
Nas áreas da Organização (01.01), Património (01.02) e Gestão de Sócios
(01.03) foram realizadas diversas acções de que se destacam:









Modernização de equipamentos (01.02.02);
Reorganização contabilística (01.01.04);
Inventário do património (01.02.01);
Beneficiação dos equipamentos do Parque Desportivo (01.02.02.03.06);
Beneficiações e reparações diversas (01.02.02.03.07);
Manutenções e conservações de equipamentos (01.02.02.04);
Plano de saneamento para 2011 (01.02.04.01);
Gestão de sócios: cobrança de quotização (01.03.01), emissão de novos
cartões de sócio (01.03.02) e angariação de novos associados (01.03.03).

Actividades
Ao nível das actividades propriamente ditas foram realizadas várias acções ao
nível institucional, desportivo, recreativo e cultural.
No que concerne ao âmbito institucional, destacam-se a homenagem a Carlos
Perpétuo (antigo dirigente falecido em 1994), o desenvolvimento da morada
digital, quatro edições da newsletter "O Clube da Bola" e a edição mensal da
rubrica "O 11 do JDM" no Jornal de Monchique.
No campo desportivo, destacam-se a manutenção de equipas na época
2010/2011, a inscrição e manutenção de equipas na época 2011/2012, a
participação em torneios complementares com as diversas equipas do clube e
a organização dos torneios "Troféu Carlos Perpétuo" e “Taça Serra de
Monchique/2011”. Neste domínio, merece igual destaque a prossecução do
programa 05 (Desporto para Todos), com a introdução e desenvolvimento dos
projectos “JDM Fitness Class” e "Monchique passo-a-passo".
No sector recreativo destaca-se a acção “Bailes do Clube da Bola”.
No campo cultural foram realizadas várias acções, designadamente:





passeio “Cicloturismo da Liberdade”;
conferência "Estilos de Vida";
encerramento da Época Desportiva 2010/2011;
apresentação de equipas aos sócios Época 2011/2012;
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 participação nas iniciativas socioculturais do concelho (Feira dos
Enchidos Tradicionais da Serra de Monchique, Feira do Presunto da Serra
de Monchique, Artechique e outras participações);
 aniversário do JDM;
 edições e publicações temáticas.
No que concerne a “outras actividades” registou-se ainda, conforme previsto e
requerido, a colocação de bar de apoio às Piscinas Municipais de Monchique.
As actividades realizadas encontram-se identificadas no mapa de execução do
plano Anexo 1.
IV

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Enquadramento
A prestação de contas consiste numa análise breve à execução orçamental da
Receita e da Despesa, encontrando-se fundamentada nos respectivos mapas
financeiros que instruem o presente relatório.
Os movimentos financeiros, a crédito e a débito, realizados na gerência de
2011, no período entre 01-Jan e 31-Dez, encontram-se registados nos mapas
financeiros mensais (Anexo 2).
Foi analisada a evolução da receita arrecadada e da despesa realizada nos
últimos 5 (cinco) anos.
Análise da Receita
A receita prevista para o exercício de 2011 ascendia ao valor de € 115.155,00
(cento e quinze mil e cento e cinquenta e cinco euros), distribuída pelas várias
rubricas do orçamento.
Na gerência de 2011 foram arrecadas receitas provenientes de contratoprograma de desenvolvimento desportivo, contrato emprego inserção +,
subsídios, quotização, donativos e produto de actividades realizadas.
Os principais recursos financeiros foram os seguintes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Município de Monchique – € 29.800,00;
Actividades realizadas – € 19.783,85;
Instituto do Emprego e Formação Profissional – € 3.622,06;
Quotização – € 2.848,06;
Freguesia de Monchique – € 1.800,00;
Freguesia de Alferce – € 400,00.

O Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo celebrado com o
Município tem um peso de 50,85% na receita arrecadada, enquanto que o
produto das actividades realizadas representa 33,76%.
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Por seu turno a gestão de sócios, com particular ênfase para a quotização
cobrada, traduz um peso de 5,03% do total da receita.
A receita realizada teve um grau de execução correspondente a 57,14%.
A receita arrecadada no exercício de 2011, no montante global de €.65.799,31
(sessenta e cinco mil, setecentos e noventa e nove euros e trinta e um
cêntimos), encontra-se descrita no Anexo 3.
Análise da Despesa
A despesa prevista para o exercício de 2011 ascendia ao valor de € 115.155,00
(cento e quinze mil e cento e cinquenta e cinco euros), distribuída pelas várias
rubricas do orçamento.
Na gerência de 2011 foram realizadas despesas inerentes à administração
geral, funcionamento e prossecução das actividades programadas.
As rubricas com verba mais expressiva foram as seguintes:






01.02.02 (Equipamentos e Infra-estruturas) – € 6.838,43;
01.02.03 (Saneamento do passivo acumulado) – € 4.252,58;
02.02 (Parque Desportivo) – € 5.814,18;
02.04.03 (Rec. Humanos; Contratos Emprego Inserção) – € 4.611,40;
03.02 (Actividades Desportivas – € 21.782,97.

A despesa realizada teve um grau de execução correspondente a 53,32%.
A despesa realizada, no exercício de 2011, no montante global de € 61.401,19
(sessenta e um mil, quatrocentos e um euros e dezanove cêntimos), encontra-se descrita no Anexo 4.
Evolução da Receita e da Despesa nos últimos 5 (cinco) anos:
O gráfico seguinte permite a análise comparativa da evolução da receita
arrecadada e da despesa realizada, no período indicado.
Gráfico 1 – Evolução da Receita e Despesa

(Período: de 01-Jan-2007 a 31-Dez-2011)
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Verificou-se uma redução substancial da receita após o ano de 2008, tal como
ocorreu com a despesa, com a recuperação registada no exercício de 2011.
Os valores obtidos no exercício de 2011 resultam, essencialmente, do regresso
do financiamento municipal através do contrato-programa de desenvolvimento desportivo celebrado e do aumento na arrecadação de receitas próprias
e do surgimento de outros recursos financeiros e créditos.
Enquadramento no SNC
A coberto do programa 01 (Reorganização Interna), no exercício de 2011 e
com vista à execução da Acção 5 (Enquadramento no Sistema de Normalização
Contabilística), foi celebrado contrato de prestação de serviços.
O contrato atrás referido foi celebrado com a empresa Andrez & Fernandes,
Lda. estabelecida na Rua Projectada à Caldeira do Moinho, edifício Abicada,
loja 7, 8500-726 Portimão.
Tendo sido iniciado o enquadramento no sistema de normalização contabilística o presente relatório também foi instruído com os mapas financeiros
elaborados nos termos do Decreto-Lei n.º 36-A/2011, de 09-Mar, no âmbito da
adequação à organização contabilística para as entidades do sector não
lucrativo, designadamente:
a) mapa de recebimentos e pagamentos - Ano N (Anexo 5);
b) mapa de património fixo - Ano N (Anexo 6);
c) mapa de direitos e compromissos futuros - Ano N (Anexo 7).
O referido diploma legal (decreto-Lei n.º 36-A/2011), de 09-Mar Aprova os
regimes da normalização contabilística para microentidades e para as
entidades do sector não lucrativo e transpõe a Directiva n.º 2009/49/CE, do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de Junho, e a Directiva n.º
2010/66/UE, do Conselho, de 14 de Outubro
V

OBRIGAÇÕES

As obrigações constituem o quadro de dívidas de MLP (médio e longo prazo) e
de CP (curto prazo) que o clube possui a fornecedores.
Durante o exercício de 2011 foram efectuados abatimentos ao passivo
acumulado, no valor global de € 4.252,58 (quatro mil, duzentos e cinquenta e
dois euros e cinquenta e oito cêntimos).
A redução efectuada ao passivo no decurso do exercício de 2011 corresponde
a 19% do montante global inicial de € 28.298,45 (vinte e oito mil, duzentos e
noventa e oito euros e quarenta e cinco cêntimos), registado em 01-Jan-2011.
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Evolução da Dívida:
Os gráficos seguintes permitem perceber a evolução da dívida global (gráfico
2) e da evolução da dívida de CP e de MLP (gráfico 3).
Gráfico 2 – Evolução da dívida global

(Período: de 01-Jan-2007 a 31-Dez-2011)

Gráfico 3 – Evolução da dívida de CP e de MLP

9

(Período: de 01-Jan-2007 a 31-Dez-2011)

Da análise ao gráfico verifica-se que a dívida de MLP tem vindo a diminuir ao
longo do período em apreço.
Também a dívida de CP tem tido uma diminuição gradual nos últimos três
anos, depois de ter assumido o valor máximo em 2009, resultante da não
arrecadação da receita estimada.
Compromissos assumidos:
À data de 31-Dez-2011 o clube tinha compromissos assumidos e não
regularizados no montante de €.18.360,95 (dezoito mil e trezentos e sessenta
euros e noventa e cinco cêntimos).
Rua do Bemparece, 1 - 1.º – 8550-441 Monchique – Tel/Fax 282 913 700 | jdmonchiquense@sapo.pt | jdmonchiquense@afalgarve.pt | http://jdmonchiquense.blogs.sapo.pt

JUVENTUDE DESPORTIVA MONCHIQUENSE
Fundada em 14 de Novembro de 1963

O montante global dos compromissos assumidos e não regularizados resulta
do somatório dos seguintes débitos aos fornecedores indicados:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

Andrez & Fernandes, Lda. € 369,00
Arlindo Duarte & Filhos, Lda. – € 830,25
AS Ferreira, Lda. – € 360,00
Isabel Maria de Jesus Alves – € 419,22
José A. A. Martiniano – € 4.648,00
José Filipe Baiona, Unip., Lda. – € 1.137,98
José Joaquim Simões Nunes – € 500,00
Lauret – € 700,00
Medchique, Lda. – € 2.420,00
Mondo Portugal, SA – € 1.291,50
O Padeiro da Serra – € 900,00
Restaurante Parque, Lda. – € 3.285,00
Sulsport (Carlos A. N. Gonçalves) – € 1.500,00

Até 31-Dez-2011 aguardou-se a confirmação e justificação dos compromissos
referidos na g) e m), sem prejuízo das comunicações trocadas anteriormente e
virtude da discrepância de valores inscritos nos documentos de prestação de
contas e nos montantes reclamados pelos credores em causa.
Os débitos atrás referidos constam do Anexo 8 ao presente relatório e serão
inscritos no orçamento da despesa do próximo exercício.
Evolução comparativa da Receita, Despesa e Dívida nos últimos cinco anos:
Os gráficos seguintes relacionam a arrecadação de receita, com a realização de
despesa e a evolução da dívida nos últimos cinco anos.
Gráfico 4 – Evolução da comparativa da Receita, Despesa e Dívida Global

(Período: de 01-Jan-2007 a 31-Dez-2011)
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Gráfico 5 – Evolução da comparativa da Receita, Despesa e Dívida de CP e MLP

(Período: de 01-Jan-2007 a 31-Dez-2011)

Da análise efectuada verifica-se uma redução de todos os itens, sem prejuízo
de se constatar que a dívida está controlada e tem vindo a ser amortizada,
bem como a receita proveniente de recursos distintos – contratos-programa,
quotização, subsídios, donativos produto das actividades – cobre a despesa
realizada e garante amortizações ao passivo acumulado.
VI

CRÉDITOS
11

Os créditos constituem receitas previstas em contratos ou acordos, celebrados
e em execução no período do exercício ou em data anterior, que não foram
arrecadadas até à data de 31-Dez-2012.
Os valores referentes a quotização de 2011 e de anos anteriores não cobrada
até 31-Dez-2011, também constituem um crédito.
À data de 31-Dez-2011 o clube tinha receita por arrecadar no montante de
€.32.061,49 (trinta e dois mil e sessenta e um euros e quarenta e nove
cêntimos), resultante do somatório dos seguintes créditos:
a) Quotização – no valor de € 13,656,00 (treze mil e seiscentos e
cinquenta e seis euros), correspondente a quotas de 2011 e anos
anteriores ainda não cobradas;
b) Município de Monchique – no valor de € 17,500,00 (dezassete mil e
quinhentos euros), correspondente aos duodécimos de Outubro a
Dezembro do contrato programa de desenvolvimento desportivo
celebrado para a época 2010/2011 e seguinte;
c) Instituto do Emprego e Formação Profissional – no valor de € 905,49
(novecentos e cinco euros e quarenta e nove cêntimos), correspondente a terceira (e última) tranche do projecto 1016/CEI+/10.
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Os créditos atrás referidos constam do Anexo 9 ao presente relatório e serão
inscritos no orçamento da receita do próximo exercício.
VII

EXISTÊNCIAS

As existências consistem nos saldos existentes em numerário e depósitos no
final do exercício.
No início do exercício – 01-Jan-2012 – as existências fixavam-se em € 7.195,34
(sete mil, cento e noventa e cinco euros e trinta e quatro cêntimos) resultante
do somatório das contas Caixa e Banco, respectivamente com € 322,51
(trezentos e vinte e dois euros e cinquenta e um cêntimos) e € 6.872,83 (seis
mil, oitocentos e setenta e dois euros e oitenta e três cêntimos).
No final do exercício – 31-Dez-2012 – as existências fixavam-se em € 4.398,12
(quatro mil, trezentos e noventa e oito euros e doze cêntimos) resultante do
somatório das contas Caixa e Banco, respectivamente com € 526,67
(quinhentos e vinte e seis euros e sessenta e sete cêntimos) e € 3.871,45 (três
mil, oitocentos e setenta e um euros e quarenta e cinco cêntimos).
As existências encontram-se registadas no Anexo 10 ao presente relatório.
VIII

INVENTÁRIO

No período correspondente ao exercício foi elaborado o inventário de
património, não tendo ainda sido atribuído o respectivo montante patrimonial,
porquanto não foi possível definir atempadamente o valor comercial efectivo
de alguns bens, sem prejuízo do valor inerente à sua utilidade.
O inventário constitui o Anexo 11 ao presente relatório.
IX

CONCLUSÃO

Na gerência correspondente ao exercício de 2011 perante a RECEITA
arrecadada global no montante de € 65.799,31 (sessenta e cinco mil,
setecentos e noventa e nove euros e trinta e um cêntimos), foi realizada
DESPESA no valor de €.61.401,19 (sessenta e um mil, quatrocentos e um euros
e dezanove cêntimos), do que resulta um saldo positivo de € 4.398,12 (quatro
mil, trezentos e noventa e oito euros e doze cêntimos).
Na gerência de 2011 a DÍVIDA decresceu 18,81%, tendo sido amortizado o
valor de € 4.252,58 (quatro mil e duzentos e cinquenta e oito euros e
cinquenta e oito cêntimos).
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Em 31-Dez-2011, o clube tinha COMPROMISSOS assumidos e por regularizar
no montante de € 18.360,95 (dezoito mil e trezentos e sessenta euros e
noventa e cinco cêntimos) e créditos por arrecadar no valor de € 32.061,49
(trinta e dois mil e sessenta e um euros e quarenta e nove cêntimos).
Na mesma data, o clube tinha em EXISTÊNCIAS o valor de € 4.398,12 (quatro
mil, trezentos e noventa e oito euros e doze cêntimos).
O RESULTADO líquido do exercício foi no montante de € 4.398,12 (quatro mil,
trezentos e noventa e oito euros e doze cêntimos), o qual será inscrito no
Orçamento para 2012 na rubrica própria para o efeito.

Elaborado pela Direcção, em 01 de Agosto de 2012.

O Presidente,

O Tesoureiro,

VICTOR SANTOS CORREIA

CARLOS BRUNO ALMEIDA
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X

APROVAÇÃO
DIRECÇÃO

CONSELHO FISCAL

Monchique, 01-Ago-2012

Monchique, 06-Ago-2012

Elaborado e aprovado, por unanimidade,
em reunião ordinária da Direcção. VICTOR
SANTOS CORREIA, PAULO DUARTE ALVES, CARLOS
BRUNO ALMEIDA, MARIA D’AIRES MARTINS, RUI
CONCEIÇÃO INÁCIO e JOSÉ CARLOS SILVA.

Emitido parecer favorável.
O Presidente, JOÃO CARREIRAS.

ASSEMBLEIA GERAL

Monchique, 14-Ago-2012
Aprovado por unanimidade.
O Presidente, ANTÓNIO SILVESTRE NUNES.
O 1.º Secretário, JOSÉ MANUEL BARRADAS.
O 2.º Secretário, ANA CRISTINA NUNES.
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