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FREGUESIA DE S. TEOTÓNIO 

 

 

ATA N.º 11 

 REUNIÃO ORDINÁRIA  

 

---------- Ao segundo dia do mês de outubro ano dois mil e dezanove, 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 - Ofício do Município de Odemira datado de 23/09/2019 - Ação de fiscalização ao 

alojamento sito na Rua do Calvário nº 5 ,  S.Teotónio ----------------------------------------------------- 

------- 2 - Ofício do Município de Odemira datado de 24/09/2019 - Ação de fiscalização ao 

alojamento sito - Café Snack-Bar “O Sobreirinho”,  S.Teotónio ----------------------------------------- 

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

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

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

------- Ponto 3 - Primeira Modificação ao Orçamento de 2019 ------------------------------------------- 

------- Ponto 4 - Anafre - Continuidade da Associativismo ----------------------------------------------- 

 

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

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

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

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

------ 1 - Ofício do Município de Odemira datado de 23/09/2019 - Ação de fiscalização ao 

alojamento sito na Rua do Calvário nº 5,  S.Teotónio ------------------------------------------------------ 

------- Foi presente o ofício sobre o assunto referenciado, do qual a Junta de Freguesia tomou 

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

------- 2 - Ofício do Município de Odemira datado de 24/09/2019 - Ação de fiscalização ao 

alojamento sito - Café Snack-Bar “O Sobreirinho”,  S.Teotónio ----------------------------------------- 

-------- Foi presente o ofício sobre o assunto referenciado, do qual a Junta de Freguesia tomou 

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

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

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

------- Foi lida e assinada a ata número dez respeitante à reunião do mês de setembro. ---------- 

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

------- Foi presente o mapa resumo de fluxos de caixa, que apresentava à data de 30/09/2019, 

um saldo positivo no valor de € 326.311,95 (trezentos e vinte seis mil, trezentos e onze euros e 

noventa e cinco cêntimos), sendo em execução orçamental, um saldo positivo no valor de €  

330.187,77 (trezentos e trinta mil,  cento e oitenta e sete euros e setenta e sete cêntimos), e em 

operações de tesouraria, um saldo positivo no valor de € 3.875,82  (três mil, oitocentos e 

setenta e cinco euros e oitenta e dois cêntimos). Apreciado o assunto, a Junta de Freguesia 

tomou o devido conhecimento. --------------------------------------------------------------------------------- 

------- Ponto 3 - Primeira modificação Orçamental do ano 2019: ----------------------------------------

------- Foi presente o documento do qual consta a 1ª modificação orçamental do ano 2019, que 

importa na quantia de: € 14.738,00 (catorze mil, setecentos e trinta e oito euros), tanto em 

reforços como em anulações. ------------------------------------------------------------------------------------ 
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-------- Analisado o documento, a Junta deliberou aprovar por unanimidade. ----------------------

-------- Foi também presente o documento do qual consta 1ª alteração ao Plano Plurianual de 

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

------- Ponto 4 - Anafre - Continuidade da Associativismo: ---------------------------------------------- 

------- Foi presente o pedido da Anafre, no qual solicitam o pagamento da quotização para o 

ano 2019, tendo a Junta de Freguesia deliberado pagar, no entanto, irá ponderar a 

continuidade do associativismo para o próximo ano. ----------------------------------------------------- 

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

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

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

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

                                                        

 

                                         ___________________________________________  

O Presidente 

 

 

________________________________________ 

O Secretário 

 

_____________________________________________ 

A Tesoureira 


