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FREGUESIA DE S. TEOTÓNIO 

 

ATA N.º 3 

 REUNIÃO ORDINÁRIA 

---------- Ao sexto dia do mês de março do 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 - Carta da senhora Maria Francisca Fernandes Rodrigues – convite para apresentação 

do seu livro.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- 2 - E-mail da Assembleia Municipal de Odemira, sobre a tomada de posição do grupo 

de trabalho sobre a atividade agrícola na área de PRM e no PNSACV .------------------------------ 

------ 3 – E-mail da CCDR – Alentejo, sobre a consulta pública – Central Solar Fotovoltaica de 

São Teotónio.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ 4 – E–mail sobre a divulgação de visitas à herdade Vale da Rosa em Ferreira do 

Alentejo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- Foi presente o e-mail da Herdade Vale da Rosa, sobre a divulgação de visitas. A Junta 

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

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

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

------- Ponto 2 – Análise dos Fluxos de Caixa do mês de fevereiro ------------------------------------- 
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------- Ponto 3 – Licença parental do senhor Presidente – Informação ---------------------------------

------- Ponto 4 – Serviço de Finanças de Odemira – Campanha de entrega digital das 

declarações de IRS/2018 ------------------------------------------------------------------------------------------ 

------- Ponto 5 - Aquisição de vestuário de proteção para os trabalhadores -------------------------- 

------- Ponto 6 – Criação de imagem para a Oficina Viola Campaniça --------------------------------- 

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

------- 1 - Carta da senhora Maria Francisca Fernandes Rodrigues – convite para apresentação 

do seu livro.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- Foi presente a carta da Senhora Maria Francisca Rodrigues, da qual consta o convite ao 

senhor presidente para estar presente na apresentação do seu livro, pedido de apoio e de 

autorização para colocação do logotipo da Freguesia no respetivo livro. A Junta deliberou, 

por unanimidade, conceder um apoio monetário no valor de 100,00 €, e autorizar a utilização 

do logotipo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- 2 - E-mail da Assembleia Municipal de Odemira, sobre a tomada de posição do grupo 

de trabalho sobre a atividade agrícola na área de PRM e no PNSACV .------------------------------ 

------- Foi presente o e-mail da Assembleia Municipal de Odemira, sobre a tomada de posição 

do grupo de trabalho sobre a atividade agrícola na área de PRM e no PNSACV. A Junta de 

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

------ 3 – E-mail da CCDR – Alentejo, sobre a consulta pública – Central Solar Fotovoltaica de 

São Teotónio.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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------– Foi presente o e-mail da CCDR – Alentejo, sobre a consulta pública – Central Solar 

Fotovoltaica de São Teotónio. A Junta de Freguesia tomou o devido conhecimento. ------------- 

------ 4 – E–mail sobre a divulgação de visitas à herdade Vale da Rosa em Ferreira do 

Alentejo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- Foi presente o e-mail da Herdade Vale da Rosa, sobre a divulgação de visitas. A Junta 

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

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

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

 ------- Foi lida e assinada a ata número dois respeitante à reunião do mês de fevereiro. --------- 

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

------- Foi presente o mapa resumo de fluxos de caixa, que apresentava à data de 28/02/2019, 

um saldo positivo no valor de € 297.054,36 (duzentos e noventa e sete mil, cinquenta e quatro 

euros e trinta e seis cêntimos), sendo em execução orçamental, um saldo positivo no valor de 

€ 293.379,32 (duzentos e noventa e três mil, trezentos e setenta e nove euros e trinta e dois 

cêntimos) e em operações de tesouraria, um saldo positivo no valor de € 33.854,14 (trinta e  

   três mil, oitocentos cinquenta e quatro euros e catorze cêntimos). Apreciado o assunto, a  

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

------- Ponto 3 – Licença parental do senhor Presidente – Informação:--------------------------------- 

------- Foi presente a informação do senhor presidente da Junta sobre a sua ausência de 

licença parental, que compreende os períodos de 13 de fevereiro a 04 de março, 22  e abril a 7 

de maio e 13 de julho a 12 de agosto de 2019. A Junta de Freguesia, tomou o devido 

conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- Ponto 4 – Serviço de Finanças de Odemira – Campanha de entrega digital das 

declarações de IRS/2018: ----------------------------------------------------------------------------------------- 

------- Foi presente o e-mail recebido do serviço de finanças, no qual solicitam o apoio dos 

serviços da Freguesia na entrega das declarações de IRS dos cidadãos mais idosos da nossa 

freguesia. A Junta de Freguesia tomou o devido conhecimento. --------------------------------------- 
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------- Ponto 5 - Aquisição de vestuário de proteção para os trabalhadores: ------------------------- 

------- Foi presente o orçamento para aquisição de vestuário de proteção para os 

trabalhadores, solicitado à empresa Würth Modyf Portugal, que importa a quantia de 

2.579,35 €, que comtempla: Calças com faixas refletoras, t-shirts, casacos polares, coletes 

refletores e três casacos para o executivo. A Junta de Freguesia, deliberou, por unanimidade, 

adquirir o vestuário. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- Ponto 6 – Criação de imagem para a Oficina Viola Campaniça:--------------------------------- 

------- Foi presente a proposta apresentada pela empresa MONTE D’IDEIAS, com duas 

imagens gráficas para a oficina da Viola Campaniça. Analisada a proposta, a Junta de 

Freguesia, deliberou, por unanimidade, aceitar a imagem B3. ----------------------------------------- 

-------------------------------------- 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 


