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FREGUESIA DE S. TEOTÓNIO 

 

 

  

ATA N.º 11 

 REUNIÃO ORDINÁRIA 

---------- Ao sétimo dia do mês de outubro do ano dois mil e vinte, 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 ----------------------- 

Medidas excecionais e temporárias - Covid 19: ------------------------------------------------------------ 

Nos termos e para os efeitos do n.º 5, do artigo 3º, da Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, 

alterado pela Lei n.º 28/2020, de 28 de julho, o acesso do público à sala de sessões, deve ser 

limitado, de modo a assegurar o respeito pelas regras de distanciamento social e demais 

orientações da DGS em vigor. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

------- Policia Judiciária Diretoria do Sul - Notificação ao Lesado: Junta de Freguesia de São 

Teotónio --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

------- 1 -E-mail da senhora Elisabete Pacheco - ETAR do Cavaleiro -----------------------------------

------ 2 - E-mail do senhor Hugo Pereira - Orçamento para aquisição de árvores de Natal ------ 

-------------------------------------------- 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 - Grupo Desportivo Renascente - Apoio referente às atividades para o ano 2020  



56 
 
 

07-10-2020 

------- Ponto 4 - Requerimento da senhora Elisabete Rita do Rosário - Transmissão de quinhão 

hereditário de um terreno no Cemitério de São Teotónio ------------------------------------------------ 

------- Ponto 5 - Requerimento do senhor José S. Rema - pagamento em prestações pela 

aquisição de sepultura perpétua -------------------------------------------------------------------------------- 

------- Ponto 6 - Isenção da taxa devida pelo terrado do mercado mensal do mês de outubro: 

------------------------------------------ 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: ----------------------------------------- 

------- Policia Judiciária Diretoria do Sul - Notificação ao Lesado: Junta de Freguesia de São 

Teotónio: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Foi presente a notificação da Policia judiciária, respeitante à queixa da Junta de 

Freguesia apresentada ao Ministério Publico sobre a falsificação de atestados de residência. 

A Junta de Freguesia tomou o devido conhecimento. ----------------------------------------------------- 

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

------- 1 -E-mail da senhora Elisabete Pacheco - ETAR do Cavaleiro:----------------------------------- 

------- Foi presente o E-mail recebido da senhora Elisabete Pacheco, respeitante ao 

funcionamento da ETAR do Cavaleiro. Sobre o assunto, o senhor Presidente da Junta 

informou que Já contactou a APA e Águas do Alentejo, a solicitar esclarecimentos. ------------- 

------ 2 - E-mail do senhor Hugo Pereira - Orçamento para aquisição de árvores de Natal:------ 

------ Foi presente o E-mail do senhor Hugo Pereira com o orçamento para aquisição de 4 

árvores de Natal, para colocar nas seguintes localidades, Cavaleiro, Zambujeira do Mar, 

Brejão e São Miguel. Tendo a Junta de Freguesia analisado e discutido o assunto. ---------------- 

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

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

-------- Foi lida e assinada a ata número dez respeitante à reunião do mês de setembro ----------
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-------- Ponto 2 – Análise dos Fluxos de Caixa do mês de setembro: -----------------------------------

-------- Foi presente o Resumo Fluxos de Caixa, respeitante ao mês de setembro do corrente 

ano que acusava um total de Disponibilidades na importância de 326.147,12 € (trezentos e 

vinte seis mil, cento e quarenta e sete euros e doze cêntimos) de Dotações Orçamentais. A 

Junta de Freguesia tomou o devido conhecimento. -------------------------------------------------------- 

------- Foi presente os Fluxos de Caixa, com a relação de Recebimentos e Pagamentos durante 

o mês de setembro, no valor de 42.481,70 € (quarenta e dois mil, quatrocentos e oitenta e um 

euros e setenta cêntimos) de receita. E de despesa o valor de 50.434.37 € (cinquenta mil, 

quatrocentos e trinta e quatro euros e trinta e sete cêntimos), tendo a Junta de Freguesia 

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

------- Ponto 3 - Grupo Desportivo Renascente - Apoio referente às atividades para o ano 

2020: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- Foi presente o e-mail do Grupo Desportivo Renascente, no qual solicitam o pagamento 

do valor remanescente da verba atribuída para as atividades do ano 2020. A Junta deliberou  

retificar o apoio atribuído às associações para o ano 2020. Tendo sido deliberado aprovar a 

retificação no valor de 1.000.00 (mil euros). ------------------------------------------------------------------ 

------- Ponto 4 - Requerimento da senhora Elisabete Rita do Rosário - Transmissão de quinhão 

hereditário de um terreno no Cemitério de São Teotónio: ----------------------------------------------- 

------- Foi presente o pedido da senhora Elisabete Rita do Rosário, através da sua solicitadora, 

no qual é solicitado o averbamento no Alvará 1/2020 de concessão de sepultura perpétua no 

cemitério de São Teotónio, do quinhão (1/12) que lhe é alienado pela herdeira Ana Isabel 

Canelas Oliveira Costa. A Junta de Freguesia deliberou por unanimidade, autorizar a 

respetiva transmissão. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- Ponto 5 - Requerimento do senhor José S. Rema, tutor legal de Matilde Ramos Rema - 

pagamento em prestações pela aquisição de sepultura perpétua: -------------------------------------- 

------- Foi presente o requerimento do senhor José Alberto Silva Rema, na qualidade de tutor 

legal de Matilde Ramos Rema, no qual é solicitado o pagamento em prestações pela 

aquisição de um terreno para sepultura perpétua no cemitério de São Teotónio. Apreciado o 
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pedido, a Junta de Freguesia deliberou, por unanimidade autorizar o pagamento em 

prestações. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------- Ponto 6 - Isenção da taxa devida pelo terrado do mercado mensal do mês de outubro 

de 2020: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- A Junta de Freguesia na sua reunião do mês de abril, deliberou, devido ao desenvolvimento da 

pandemia da COVID 19, isentar, entre outras, as taxas pela ocupação do terrado de feiras e mercados 

que se realizassem até ao mês de setembro. Em virtude de não se ter realizado a feira anual de 

setembro (pelas condições meteorológicas não permitirem a sua realização), a Junta de Freguesia 

deliberou, isentar ainda a taxa devida no mercado mensal seguinte (outubro). -------------------------------- 

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

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

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

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

 

 

 

___________________________________________ 

O Presidente 

 

 

___________________________________________ 

O Secretário 

 

 

_____________________________________________ 

A Tesoureira 

 


