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FREGUESIA DE S. TEOTÓNIO 

 

 

ATA N.º 10 

 REUNIÃO ORDINÁRIA 

---------- Ao primeiro dia do mês de agosto 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 ------------------------------------------------------------------- 

------- 1. E-mail – DGRSP Baixo Alentejo – trabalho comunitário --------------------------------------- 

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

------- Ponto 1 – Leitura e aprovação da ata do mês de julho -------------------------------------------- 

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

------- Ponto 3 - Terceira modificação Orçamental do ano 2018 ----------------------------------------- 

------- Ponto 4 – Processo de contra ordenação – Canídeos ----------------------------------------------- 

------- Ponto 5 – Pedido de apoio – Festival do Achigã ---------------------------------------------------- 

------- Ponto 6 – Pedido de parecer – utilização da antiga praça de S.Teotónio  (OP municipal)  

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

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

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

------- 1. Foi presente o  E-mail recebido da – DGRSP Baixo Alentejo, no qual solicitam a 

aceitação do Sr. Francisca Maria Gonçalves, residente na Fataca, para realização de  trabalho 

comunitário pelo período de 90 horas. A Junta deliberou aceitar o senhor para realização de 

trabalhos de serviços gerais. ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

------- Foi lida e assinada a ata número nove respeitante à reunião do mês de julho: ------------- 

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

------- Foi presente o mapa resumo de fluxos de caixa, que apresentava à data de 31/07/2018, 

um saldo positivo no valor de € 251 343,54 (duzentos cinquenta e um mil, trezentos e 

quarenta e três euros e cinquenta e quatro cêntimos), sendo em execução orçamental, um 

saldo positivo no valor de € 232.634,01 (duzentos e trinta e dois mil, seiscentos e trinta e 

quatro euros e um cêntimos) e em operações de tesouraria, um saldo positivo no valor de € 

18.780,53 (dezoito mil, setecentos e oitenta euros e cinquenta e três cêntimos). Apreciado o 

assunto, a Junta de Freguesia tomou o devido conhecimento. ------------------------------------------ 

------- Ponto 3 - Terceira modificação Orçamental do ano 2018: ----------------------------------------- 

-------- Foi presente o documento do qual consta a terceira modificação orçamental do ano 

2018, que engloba a 2ª alteração ao orçamento da despesa, que importa na quantia de: € 

25.700,00 (vinte cinco mil e setecentos euros), tanto em reforços como em anulações. ------------

Analisado o documento, a Junta deliberou aprovar por unanimidade. ------------------------------

-------- Foi também presente a 2ª alteração ao Plano Plurianual de Investimentos. Analisado o 

documento, a Junta deliberou aprovar por unanimidade. -----------------------------------------------  

------- Ponto 4 – Processo de contra ordenação n.º 67/18  – Canídeos:--------------------------------- 

------- A fim de dar seguimento ao processo do auto de contra ordenação nº. 67/18, foi 

deliberado nos termos da alínea p) do nº 1 do artº 18 da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, 

nomear como instrutor do processo, a assistente técnica, Rute Isabel Loução Fino Duarte.----- 
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------- Ponto 5 – Pedido de apoio – Festival do Achigã: ---------------------------------------------------

-------- Foi presente o e-mail da Associação dos Amigos de Santa Clara, no qual solicitam 

apoio para a realização do 10º Festival do Achigã que se realiza no próximo mês de 

setembro. Apreciado o assunto, a Junta de Freguesia deliberou por unanimidade conceder 

apoio logístico. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------- Ponto 6 – Pedido de parecer – utilização da antiga praça (OP municipal): ------------------

------- Foi presente o e-mail do Município de Odemira, a propósito de uma proposta 

apresentada para OP Municipal, que pretende ser implementada na praça antiga de S. 

Teotónio; para que esta seja aprovada em comissão de análise, carece de autorização da Junta 

de Freguesia de S. Teotónio. Analisado o assunto, a Junta de Freguesia deliberou informar, 

que, é intensão realizar obras de requalificação naquele espaço, tendo previsto no Plano 

Plurianual de Investimentos para 2018 a contratação de um projeto de arquitetura, com a 

intenção do mesmo vir a ser utilizado para outros fins. -------------------------------------------------- 

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

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

dezanove horas e trinta minutos, qual se lavrou a presente ata, que vai ser assinada pelos 

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

 

 

 

___________________________________________ 

O Presidente 

 

 

 

________________________________________ 

O Secretário 
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_____________________________________________ 

A Tesoureira 

 

 

 

 

 


