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ATA N.º 17

REUNIÃO ORDINÁRIA DO EXECUTIVO DA FREGUESIA DE REQUEIXO,
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E NARIZ

Aos dois dias do mês de abril de dois mil e vinte, às dezasseis horas e trinta minutos horas,
reuniram ordinariamente os membros do Executivo da Freguesia de Requeixo, Nª Sra de
Fátima e Nariz em Nª Sra de Fátima. Foram tratados os seguintes assuntos: -------------------------1 – Medidas preventivas Covid-19 ------------------------------------------------------------------------------Face ao agravamento da atual situação de pandemia, no âmbito do Plano de Contingência
aprovado pelo Executivo, bem como do Estado de Emergência declarado pelo Presidente da
República, alinhado com as orientações emanadas pela Direção-Geral de Saúde para a
prevenção e controlo de infeção por novo Coronavírus (COVID-19), serão tomadas as seguintes
medidas preventivas no sentido de prevenir o eventual contágio e seus efeitos. -------------------Encerramento ou interdição de todos os locais públicos da Freguesia (Polidesportivos, Parques
de Merendas, Parques Infantis e WC’ s públicos). -----------------------------------------------------------Encerramento de todos os Cemitérios da Freguesia. As cerimónias fúnebres serão restritas e
confinadas à família direta. ----------------------------------------------------------------------------------------Suspensão do atendimento presencial nos serviços administrativos e Posto de Correios. --------O atendimento público ficará exclusivamente assegurado através dos seguintes contactos
938327835 (Requeixo) | 932107438 (Nª Sra de Fátima) e uniao-rfn@mail.telepac.pt. ------------Para assuntos de caráter urgente e inadiável poderá ser solicitado atendimento por marcação.
O pedido será devidamente avaliado pelos serviços da Autarquia e, no caso de ser atendível, o
requerente deverá apresentar-se no serviço indicado em dia e hora previamente confirmados;
Utilização dos serviços CTT designadamente pagamentos de cobranças postais (água, luz,
telefone, etc) será efetuada também por marcação prévia e para uso exclusivo de cidadãos
com idade superior a 65 anos, ou cidadãos com idade inferior que não possuam outra forma
de pagamento. Apelamos a que façam os pagamentos através de uma caixa multibanco. -------Encaminhamento e acompanhamento para a Ação Social da Câmara Municipal de Aveiro de
situações que careçam de intervenção social. ----------------------------------------------------------------Manutenção do serviço externo com a finalidade de manter a salubridade pública. ---------------Durante a vigência do período de emergência foi determinado pelas autoridades de saúde
concentrar todos os serviços na Extensão de Saúde de Nª Srª Fátima, encerrando assim de
forma provisória as Extensões de Saúde de Requeixo e Nariz. Apelar-se-á ao contacto
presencial apenas e só em caso de urgência, privilegiando sempre o contacto via telefónica. ---Todas estas medidas serão aplicadas por tempo indeterminado, sendo que sempre que se
justifique será reavaliada a necessidade da continuidade ou alteração das mesmas. ---------------
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2 – Medidas Covid-19 e EPI’s -------------------------------------------------------------------------------------Deliberada a desinfeção das áreas envolventes de locais públicos da Freguesia em sítios com
previsível acumulação de pessoas, designadamente mini mercados, padarias e pastelarias,
talhos, edifícios públicos, caixas multibanco, lares e centros sociais, paragens de autocarro e
automotora. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Consciente da sua responsabilidade social e do seu importante desempenho no âmbito da
pandemia, a Junta de Freguesia deliberou distribuir "kits" simbólicos de EPI's (Equipamento de
Proteção Individual) a residentes da Freguesia. Será priorizada a entrega a cidadãos
pertencentes aos grupos de risco, desde que devidamente comprovado. ----------------------------De acordo com as orientações da DGS - Direção Geral de Saúde, os grupos de risco são
compostos por pessoas com idade superior a 65 anos; doenças crónicas como doenças
cardiovasculares, diabetes, doença crónica respiratória, hipertensão, doença oncológica;
sistema imunitário comprometido como doentes: tratamentos de quimioterapia, tratamentos
para doenças autoimunes , infeção VIH/sida. A entrega será feita também a desempregados ou
pessoas que, no âmbito da pandemia, tenham visto diminuir a sua fonte de rendimentos. ------Serão ainda contempladas com EPI’s as instituições que dão um precioso apoio às famílias da
nossa Freguesia. A Junta de Freguesia apoiará também os comerciantes locais que
habitualmente têm contacto direto com os seus clientes. -------------------------------------------------Consciente ainda da relevância do seu papel social, a Junta de Freguesia respondeu ao apelo
de três instituições de saúde. O Equipamento de Proteção Individual (EPI) angariado foi
entregue no Centro Hospitalar do Baixo Vouga, Centro de Saúde de Aveiro e Extensão de
Saúde de Nª Sra de Fátima (onde temporariamente funcionam Extensões de Saúde de
Requeixo e de Nariz). ------------------------------------------------------------------------------------------------3 – Concessão de terreno para sepultura ---------------------------------------------------------------------Deliberada a concessão de fração de terreno no “Cemitério Novo” de Requeixo, designado por
Sepultura n.º 18, Talhão 2, Cemitério Novo destinado a sepultura de uso particular e familiar a
Mafalda Andrade Laranjeira cujo Alvará se encontra arquivado nos serviços administrativos da
Junta de Freguesia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------4 – Concessão de terreno para sepultura ---------------------------------------------------------------------Deliberada a concessão de fração de terreno no “Cemitério Novo” de Requeixo, designado por
Sepultura n.º 20, Talhão 2, Cemitério Novo destinado a sepultura de uso particular e familiar a
Manuel Marques cujo Alvará se encontra arquivado nos serviços administrativos da Junta de
Freguesia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente deu por encerrada a reunião da qual se lavra
a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada. --------------------------------------------

O Presidente: Miguel António Costa da Silva
A Secretária: Ana Cristina Pinheiro Rodrigues
O Tesoureiro: Carlos Alberto Martins Nunes
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ATA N.º 18

REUNIÃO ORDINÁRIA DO EXECUTIVO DA FREGUESIA DE REQUEIXO,
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E NARIZ

Aos trinta dias do mês de abril de dois mil e vinte, às dezasseis horas e trinta minutos horas,
reuniram ordinariamente os membros do Executivo da Freguesia de Requeixo, Nª Sra de
Fátima e Nariz em Requeixo. Foram tratados os seguintes assuntos: -----------------------------------1 – Prestação de contas do período financeiro de 01/01/2019 a 31/12/2019 ----------------------Analisada a conta de gerência referente ao período de 01/01/2019 a 31/12/2019 esta foi
aprovada por unanimidade. Da análise dos Fluxos de Caixa resulta o saldo para a gerência
seguinte no valor de 231.255,33€ (duzentos e trinta e um mil, duzentos e cinquenta e cinco
euros e trinta e três cêntimos) sendo que 229.707,97€ (duzentos e vinte e nove mil, setecentos
e sete euros e noventa e sete cêntimos) respeitam à Execução Orçamental e 1.547,36€ (mil,
quinhentos e quarente e sete cêntimos e trinta e seis cêntimos) às Operações de Tesouraria. -2 – Medidas preventivas Covid-19 ------------------------------------------------------------------------------Face à atual situação de pandemia, no âmbito do Plano de Contingência aprovado pelo
Executivo, bem como do Estado de Emergência prorrogado pelo Presidente da República,
alinhado com as orientações emanadas pela Direção-Geral de Saúde para a prevenção e
controlo de infeção por novo Coronavírus (COVID-19), serão tomadas as seguintes medidas
preventivas no sentido de prevenir o eventual contágio e seus efeitos. -------------------------------Manter todas as restrições anteriormente anunciadas; ----------------------------------------------------Atendimento público: o atendimento público ficará assegurado através dos contactos
telefónicos 938327835 (Requeixo) | 932107438 (Nª Sra de Fátima) e e-mail uniaorfn@mail.telepac.pt. Para assuntos de caráter urgente e inadiável poderá ser solicitado
atendimento por marcação. O pedido será devidamente avaliado pelos serviços da Autarquia
e, no caso de ser atendível, o requerente deverá apresentar-se no serviço indicado em dia e
hora previamente confirmados. Utilização dos serviços CTT designadamente pagamentos de
cobranças postais (água, luz, telefone, etc) e pagamentos de vales postais será efetuada em
Requeixo entre as 11h00 e as 12h00 de segunda a sexta feira. ------------------------------------------Cemitérios: manutenção do encerramento dos Cemitérios da Freguesia; limpeza gradual dos
jazigos; colocação de um ramo simbólico nas entradas de todos os Cemitérios, em memória de
todos os defuntos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Todas estas medidas serão aplicadas por tempo indeterminado, sendo que sempre que se
justifique será reavaliada a necessidade da continuidade ou alteração das mesmas. --------------3 – Alteração Orçamental 2020 --------------------------------------------------------------------------------Aprovada a 4ª Alteração Permutativa do Orçamento das Despesas para o ano 2020. A
alteração encontra-se arquivada nos serviços administrativos desta autarquia. ----------------------
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4 – Ordens de Pagamento -----------------------------------------------------------------------------------------Aprovadas todas as Ordens de Pagamento referentes aos meses de março e de abril, da OP n.º
107 à 215. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------5 – Guias de Recebimento -----------------------------------------------------------------------------------------Aprovadas todas as Guias de Recebimento referentes aos meses de fevereiro e março da GR
n.º 51 à 76. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------7 – Assalto Junta de Freguesia (Nª Sra de Fátima) ----------------------------------------------------------Na noite de 5 para 6 de abril foram assaltadas as instalações da Junta de Freguesia em Nª Sra
de Fátima. Para além do estrago provocado na porta de entrada e em quase todas as portas
interiores verificou-se o desaparecimento de pequena quantia em dinheiro, um monitor, um
telemóvel e um ecran de TV (Espaço Cidadão). O assalto foi naturalmente reportado às
autoridades que se deslocaram ao local. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente deu por encerrada a reunião da qual se lavra
a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada. --------------------------------------------

O Presidente: Miguel António Costa da Silva
A Secretária: Ana Cristina Pinheiro Rodrigues
O Tesoureiro: Carlos Alberto Martins Nunes
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ATA N.º 19

REUNIÃO ORDINÁRIA DO EXECUTIVO DA FREGUESIA DE REQUEIXO,
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E NARIZ

Aos vinte e oito dias do mês de maio de dois mil e vinte, às dezasseis horas e trinta minutos
horas, reuniram publicamente os membros do Executivo da Freguesia de Requeixo, Nª Sra de
Fátima e Nariz em Nª Sra de Fátima. Foram tratados os seguintes assuntos: -------------------------1 - Procedimento por Ajuste Direto n.º 4/20 – “Requalificação Parque de Merendas de Nª Sra
de Fátima” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Decisão tomada ao abrigo do disposto na alínea a) do nº 1 do artº 18º do Decreto-Lei nº
197/99, de 8 de junho, conjugado com o nº 1 do artº 36º do CCP. --------------------------------------Deliberada a abertura de procedimento por ajuste direto designado por AD nº 4/20 que tem
por objeto a “Requalificação do Parque de Merendas de Nª Sra de Fátima”, cujo preço base é
de €21.000, acrescido de IVA à taxa legal em vigor. Este valor foi obtido após uma consulta
preliminar ao mercado de acordo com o preceituado no artigo 35-A do CCP (Código dos
Contratos Públicos). -------------------------------------------------------------------------------------------------Nos termos do artigo 2º, nº 1, alínea c) do CCP, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º
111- B/2017, de 31 de agosto (retificado pelas declarações de retificação n.º 36-A/2017, de 30
de outubro e n.º 42/2017, de 30 de novembro), a entidade pública adjudicante é a Junta de
Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz. ------------------------------------------------------------O procedimento será por ajuste direto, atento o valor do contrato, de acordo com as
disposições conjugadas dos artigos 18º, 19º alínea d), 38º e 128º alínea1) todos do CCP. O
processo do procedimento será constituído pelo convite à apresentação de propostas. ---------Os trabalhos a realizar são a modelação e nivelamento de terreno, espalhamento e
compactação de toutevenant, abertura de vala e colocação de tubo, aplicação de manilhas e
brita, aplicação de geotêxtil e caixas, aplicação de mesas, papeleiras, toros e ponte. --------------Face ao exposto, autoriza-se a cabimentação da despesa inerente. ------------------------------------2 – Medidas preventivas Covid-19 – Plano de desconfinamento ---------------------------------------No âmbito da Situação de Calamidade declarada pelo Governo e do calendário do Plano de
Desconfinamento, alinhados com as orientações emanadas pela Direção-Geral da Saúde para a
prevenção e controlo de infeção por novo Coronavírus (COVID-19), foram revistas e tomadas
as seguintes medidas preventivas dos seus efeitos. ---------------------------------------------------------Atendimento público: aberto o atendimento ao público com horário reduzido. Obrigação do
uso de máscara. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Cemitérios: reabertura de todos os Cemitérios da Freguesia, podendo esta decisão ser
revertida caso não sejam cumpridas as normas de segurança ou por outro motivo de força
maior. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No que respeita a cerimónias fúnebres, estas deverão ser realizadas com o menor número
possível de familiares devendo todos usar máscara. Para situações em que se confirme que a
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morte tenha sido causada por SARS-CoV-2, COVID19, aplica-se ainda a norma 2/2020 da
Direção - Geral de Saúde ou outras que entretanto venham a ser divulgadas pelas Autoridades
de Saúde. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 - Centro Escolar de Nª Sra de Fátima -------------------------------------------------------------------------Foi aprovado o projeto do novo Centro Escolar de Nª Senhora de Fátima. O Centro Escolar visa
integrar os edifícios escolares da EB e Jardim de Infância de Requeixo, EB de Mamodeiro, EB e
Jardim de Infância da Póvoa do Valado e EB de Nariz. Prevê criar uma nova oferta com um
edifício de elevada qualidade que vai substituir os estabelecimentos de ensino existentes, com
dispersão geográfica e baixa frequência. -----------------------------------------------------------------------Este novo Centro Escolar terá a capacidade para oito turmas e, aquando da sua ativação, a
CMA vai disponibilizar um circuito de transporte dedicado para as Crianças com residência
mais distante. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------4 - Contrato de Prestação de Serviços na modalidade de Contrato de Tarefa ----------------------Deliberou este Executivo estabelecer um contrato de Prestação de Serviços, na modalidade de
Contrato de Tarefa com Vera Lúcia da Cruz Resende com a finalidade desta assegurar funções
de limpeza e conservação dos espaços/edifícios públicos na área da extinta Freguesia de
Requeixo. Este contrato será celebrado durante o período de tempo compreendido entre 01
de junho de 2020 e 31 de maio de 2021. -----------------------------------------------------------------------Como contrapartida do serviço prestado no âmbito do contrato a celebrar, a Freguesia de
Requeixo, Nossa Senhora de Fátima e Nariz pagará à contratada o montante mensal no valor
400,00€ (quatrocentos euros). ------------------------------------------------------------------------------------5 – Dia Mundial da Criança ----------------------------------------------------------------------------------------Este ano não será possível à Junta de Freguesia mimar as crianças da forma que se gostaria.
Assim, foi deliberada a aquisição de panamá com viseira para que as nossas crianças possam
ficar mais protegidas. Esta lembrança comemorativa do Dia Mundial da Criança será entregue
a todos os meninos dos estabelecimentos escolares da Freguesia. -------------------------------------6 – Concessão de terreno para sepultura ---------------------------------------------------------------------Deliberada a concessão de fração de terreno no “Cemitério de Nariz”, designado por Sepultura
n.º 16, folha 92, última fase destinado a sepultura de uso particular e familiar a Maria de
Fátima Pereira Santos cujo Alvará se encontra arquivado nos serviços administrativos da Junta
de Freguesia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------7 – Ordens de Pagamento -----------------------------------------------------------------------------------------Aprovadas todas as Ordens de Pagamento referentes ao mês de maio, da OP n.º 216 à 245. ---8 – Guias de Recebimento -----------------------------------------------------------------------------------------Aprovadas todas as Guias de Recebimento referentes ao mês de maio da GR n.º 77 à 100. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente deu por encerrada a reunião da qual se lavra
a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada. -------------------------------------------O Presidente: Miguel António Costa da Silva
A Secretária: Ana Cristina Pinheiro Rodrigues
O Tesoureiro: Carlos Alberto Martins Nunes
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ATA N.º 20

REUNIÃO ORDINÁRIA DO EXECUTIVO DA FREGUESIA DE REQUEIXO,
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E NARIZ

Aos quatro dias do mês de junho de dois mil e vinte, às dezasseis horas e trinta minutos horas,
reuniram publicamente os membros do Executivo da Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima
e Nariz em Requeixo. Foram tratados os seguintes assuntos: --------------------------------------------1 - Decisão de adjudicação ----------------------------------------------------------------------------------------Considerando o Procedimento por Ajuste Direto n.º 4/20, nos termos da alínea d) do art.º 19º
do Código dos Contratos Públicos, (CCP), na sua redação atual, para adjudicação da
empreitada de “Requalificação Parque de Merendas de Nª Sra de Fátima”, aberto despacho do
Presidente da Junta de Freguesia datado de 28/05/2020, e enviado o convite ao concorrente
via email em 02/06/2020, com o preço base de 21.000€, acrescido de IVA à taxa legal em vigor;
Determina-se que, de acordo com a proposta formulada, se adjudique a referida empreitada
ao único concorrente “Emílio e Eva, Lda”, pelo preço contratual de 20.406,88€, acrescido de
IVA à taxa legal em vigor, com pagamento a 30 dias após a receção da fatura, emitida a partir
da aprovação do auto de medição mensal, e a executar nos termos do Convite, caderno de
Encargos e demais documentos patenteados no procedimento, e com base na sua proposta
datada de 04/06/2020. ---------------------------------------------------------------------------------------------Foi, ainda, decidido designar o senhor Miguel António Costa da Silva na qualidade de Gestor de
Contrato, nos termos e para os efeitos previsto no artigo 290ºA do CCP. -----------------------------2 - Minuta de contrato de execução de empreitada -------------------------------------------------------Aprovada a minuta do contrato de execução de empreitada para a execução da
“Requalificação Parque de Merendas de Nª Sra de Fátima” que se encontra arquivada nos
serviços administrativos da Junta de Freguesia. --------------------------------------------------------------3 – Alterações Orçamentais 2020 --------------------------------------------------------------------------------Aprovadas a 5ª e 6ª Alteração Permutativa do Orçamento das Despesas para o ano 2020. As
alterações encontram-se arquivadas nos serviços administrativos desta autarquia. ---------------4 - Alteração PPI 2020 ----------------------------------------------------------------------------------------------Aprovada a 1ª Alteração Permutativa ao PPI para o ano 2020 que se encontra arquivada nos
serviços administrativos desta autarquia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente deu por encerrada a reunião da qual se lavra
a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada. -------------------------------------------O Presidente: Miguel António Costa da Silva
A Secretária: Ana Cristina Pinheiro Rodrigues
O Tesoureiro: Carlos Alberto Martins Nunes
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ATA N.º 21

REUNIÃO ORDINÁRIA DO EXECUTIVO DA FREGUESIA DE REQUEIXO,
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E NARIZ

Aos dezoito dias do mês de junho de dois mil e vinte, às dezasseis horas e trinta minutos horas,
reuniram publicamente os membros do Executivo da Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima
e Nariz em Nariz. Foram tratados os seguintes assuntos: --------------------------------------------1 - Procedimento por Ajuste Direto n.º 5/20 – “Requalificação do polidesportivo de Nª Sra de
Fátima” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Decisão tomada ao abrigo do disposto na alínea a) do nº 1 do artº 18º do Decreto-Lei nº
197/99, de 8 de junho, conjugado com o nº 1 do artº 36º do CCP. --------------------------------------Deliberada a abertura de procedimento por ajuste direto designado por AD nº 5/20 que tem
por objeto a “Requalificação do polidesportivo de Nª Sra de Fátima”, cujo preço base é de
€6.500, acrescido de IVA à taxa legal em vigor. Este valor foi obtido após uma consulta
preliminar ao mercado de acordo com o preceituado no artigo 35-A do CCP (Código dos
Contratos Públicos). -------------------------------------------------------------------------------------------------Nos termos do artigo 2º, nº 1, alínea c) do CCP, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º
111- B/2017, de 31 de agosto (retificado pelas declarações de retificação n.º 36-A/2017, de 30
de outubro e n.º 42/2017, de 30 de novembro), a entidade pública adjudicante é a Junta de
Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz. ------------------------------------------------------------O procedimento será por ajuste direto, atento o valor do contrato, de acordo com as
disposições conjugadas dos artigos 18º, 19º alínea d), 38º e 128º alínea1) todos do CCP. O
processo do procedimento será constituído pelo convite à apresentação de propostas. ---------Os trabalhos a realizar são a demolição de muro existente, construção de viga, replantar
árvores, aplicação de toutevenat, aplicação de malha ferro, construção de passeio, abrir
sapatas e chumbar prumos, aplicação de painéis. -----------------------------------------------------------Face ao exposto, autoriza-se a cabimentação da despesa inerente. ------------------------------------2 – Concessão de terreno para sepultura ---------------------------------------------------------------------Deliberada a concessão de fração de terreno no “Cemitério Novo” de Requeixo, designado por
Sepultura n.º 19, Talhão 2, Cemitério Novo destinado a sepultura de uso particular e familiar a
Maria Crisanta Miranda dos Santos cujo Alvará se encontra arquivado nos serviços
administrativos da Junta de Freguesia. -------------------------------------------------------------------------3 - Reabilitação da Ponte de Requeixo -------------------------------------------------------------------------Teve início a reabilitação da Ponte de Requeixo que faz a ligação desta povoação a Óis da
Ribeira. Um investimento da Câmara Municipal de Aveiro (CMA) de 97.744,72€, a cargo da
empresa Lourizela Terraplanagens, Lda., que visa o reforço das fundações dos pilares.
Será realizada a qualificação geral desta Ponte, com a reaplicação da calçada, pintura e
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introdução de sinalização de trânsito, com o objetivo de aumentar o conforto e segurança de
peões e automobilistas. ---------------------------------------------------------------------------------------------4 – Alterações Orçamentais 2020 --------------------------------------------------------------------------------Aprovada a 2ª Alteração Modificativa do Orçamento das Despesas para o ano 2020. Aprovada
a 7ª Alteração Permutativa do Orçamento das Despesas para o ano 2020. Aprovada a 2ª
Alteração Modificativa do Orçamento das Receitas para o ano 2020. As alterações encontramse arquivadas nos serviços administrativos desta autarquia. ---------------------------------------------5 - Alterações PPI 2020 ---------------------------------------------------------------------------------------------Aprovadas a 2ª e 3ª Alterações Permutativas ao PPI para o ano 2020 que se encontram
arquivadas nos serviços administrativos desta autarquia. -------------------------------------------------6 – Ordens de Pagamento -----------------------------------------------------------------------------------------Aprovadas todas as Ordens de Pagamento referentes aos meses de maio e junho, da OP n.º
246 à 307. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------7 – Guias de Recebimento -----------------------------------------------------------------------------------------Aprovadas todas as Guias de Recebimento referentes aos meses de maio e junho da GR n.º
101 à 152. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente deu por encerrada a reunião da qual se lavra
a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada. --------------------------------------------

O Presidente: Miguel António Costa da Silva
A Secretária: Ana Cristina Pinheiro Rodrigues
O Tesoureiro: Carlos Alberto Martins Nunes

