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FREGUESIA DE S. TEOTÓNIO 

                                                           

ATA N.º 1 

 REUNIÃO ORDINÁRIA  

---------- Ao terceiro dia do mês de janeiro do ano dois mil e dezoito, pelas dezoito horas e 

trinta minutos, no edifício da Freguesia realizou-se a reunião ordinária da Junta de Freguesia 

de S. Teotónio, com a presença de todos os seus membros, os senhores Dário Filipe da 

Conceição Guerreiro, José Guerreiro da Silva Mendes e a senhora Rute Isabel Loução Fino 

Duarte, respetivamente, Presidente, Secretário e Tesoureira, tendo como ordem de trabalhos 

os seguintes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------------------- I – PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO ------------------ 

--------------------- II – PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA ---------------------------------- 

------- Ponto 1 – Assuntos gerais de interesse para a freguesia ------------------------------------------ 

------- Ponto 2 – Apreciação de expediente -------------------------------------------------------------------  

------------------------------------------- III – ORDEM DO DIA ------------------------------------------------ 

------- Ponto 1 – Leitura da ata da reunião de mês de dezembro ---------------------------------------- 

------- Ponto 2 – Análise dos Fluxos de Caixa do mês de dezembro ------------------------------------ 

------- Ponto 3 – Proposta n.º 1/2018 – Constituição do fundo de maneiro para o ano 2018 ----- 

----------------------------------------- ABERTURA DA SESSÃO --------------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Junta declarou, nos termos da Lei, aberta a reunião. -------------- 

I – PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO -----------------------------------------

------- Por não se encontrar público presente, não houve qualquer intervenção. ------------------- 

II – PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA ------------------------------------------------------- 

-------- Ponto 1 – Assuntos gerais de interesse para a freguesia:----------------------------------------- 

-------- Neste ponto não houve qualquer assunto para debater ------------------------------------------ 

------- Ponto 2 – Apreciação de expediente:-------------------------------------------------------------------  

-------------------------------------------- III – ORDEM DO DIA ----------------------------------------------- 

------- Ponto 1 – Leitura da ata da reunião de mês de dezembro:--------------------------------------- 

------- Foi lida e assinada a ata número dezasseis respeitante à reunião do mês de dezembro.-- 

------- Ponto 2 – Análise dos Fluxos de Caixa do mês de dezembro:----------------------------------- 

------- Foi presente o mapa resumo de fluxos de caixa, que apresentava à data de 31/12/2017, 

um saldo positivo no valor de € 63.574,55 (sessenta e três mil, quinhentos e setenta e quatro 

euros e cinquenta e cinco cêntimos), sendo em execução orçamental, um saldo positivo no 
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valor de € 60.009,64 (sessenta mil, nove euros e sessenta e quatro cêntimos) e em operações 

de tesouraria um saldo positivo no valor de € 3.564,91 (três mil, quinhentos e sessenta e 

quatro euros e noventa e um cêntimos). Apreciado o assunto, a Junta de Freguesia tomou o 

devido conhecimento. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ------- Ponto 3 – Proposta n.º 1/2018 – Constituição do fundo de maneiro para o ano 2018 ----

------- Foi presente a proposta n.º 1/2018, proveniente do senhor presidente que a seguir 

transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

“ Proposta n.º 1/2018 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Assunto: Constituição do Fundo Maneio -----------------------------------------------------------------

Considerando que se torna necessária a existência do fundo de maneio para ocorrer a  

despesas inadiáveis e urgentes, propõe-se a criação do seguinte nos termos do disposto no 

Regulamento Interno de Fundo Maneio e de acordo com o quadro abaixo: ------------------------- 

Classificação 

Económica 
Designação Valor 

02 020121 Outros Bens 57,50 € 

02 02020901 Telefones, internet, selos 30,00 € 

02 020210 Transportes 12,50 € 

02 020225 Outros serviços 150,00 € 

  Total  250,00 € 

 
Tenho a honra de propor a sua criação para o ano 2018 -------------------------------------------------------------- 

S.Teotónio, 02 de janeiro de 2018 --------------------------------------------------------------------------------------------  

O Presidente da Junta de Freguesia, ----------------------------------------------------------------------------------------

Dário Filipe da Conceição Guerreiro” ------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Analisada a proposta foi aprova por unanimidade. --------------------------------------------- 

-------------------------------------- ENCERRAMENTO DA SESSÃO -------------------------------------- 

------- Tratados os assuntos, o senhor Presidente deu por encerrada a sessão quando eram 

dezanove horas e quarenta minutos, da qual se lavrou a presente ata, que vai ser assinada 

pelos membros presentes. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

   

 

                                     _____________________________________________ 

O Presidente, 
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____________________________________________ 

O Secretário, 

 

_____________________________________________ 

A Tesoureira, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


