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ATA N.º 8 

 REUNIÃO ORDINÁRIA 

---------- Ao primeiro dia do mês de julho 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 ----------------------- 

----------- Tendo em conta as medidas de prevenção relativas ao Covid-19, a presente sessão 

não terá presença de público, de acordo com o n.º 2 do Artigo 3º, da Lei 1-A/2020 de 19/03.  

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

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

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

------ E-mail - Município de Odemira define medidas para a época balnear nas “Melhores 

Praias de Portugal”------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

-------- Ponto 3 - Tomada de posição sobre a realização do mercado mensal do mês de julho 

(covid 19) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Ponto 4 - Plano de Contingência - Feiras e mercados na freguesia de São Teotónio ----- 

-------- Ponto 5 –  ANAFRE  - eventual desfiliação --------------------------------------------------------- 

-------- Ponto 6 - Jornal sudoeste - Proposta para assinatura --------------------------------------------- 

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

-------- O senhor Presidente da Junta declarou, nos termos da Lei, aberta a reunião. -------------- 
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--------------------- II – PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA ---------------------------------- 

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

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

------- Foi presente o e-mail recebido do Município de Odemira sobre a definição das medidas 

para a época balnear nas “Melhores Praias de Portugal”. A Junta de Freguesia tomou o 

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

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

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

-------- Foi lida e assinada a ata número sete respeitante à reunião do mês de junho. -------------

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

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

que acusava um total de Disponibilidades na importância de 306.311,81 € (trezentos e seis 

mil, trezentos e onze euros e oitenta e um 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 junho, no valor de 49.251,97 € (Quarenta e nove mil, duzentos e cinquenta e um 

euros e noventa e sete cêntimos) de receita, e de despesa o valor de 94.983,50 € (noventa e 

quatro mil, novecentos e oitenta e três euros e cinquenta cêntimos). De Dotações 

Orçamentais. De Operações de Tesouraria foi recebido o valor de 7.526,30 € (sete mil, 

quinhentos e vinte seis euros e trinta cêntimos), e pago o valor de 7.526,30 (sete mil, 

quinhentos e vinte seis euros e trinta cêntimos), tendo a Junta de Freguesia tomado o devido 

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

------- Ponto 3 - Tomada de posição sobre a realização do mercado mensal do mês de julho 

(covid 19): ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- Devido à situação epidemiológica que estamos a viver, a Junta de Freguesia deliberou 

por unanimidade não realizar ainda o mercado mensal do mês de julho. Foi analisada a 

legislação em vigor e auscultadas as autoridades tutelares, verificando-se não estarem 

reunidas as condições de segurança para a realização do mesmo. ------------------------------------- 

-------- Ponto 4 - Plano de Contingência - Feiras e mercados na freguesia de São Teotónio: -----

-------- No âmbito da pandemia do Covid 19, foi elaborado o Plano de Contingência para 
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feiras e mercados na freguesia de São Teotónio. Foi presente o referido documento tendo 

sido aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Ponto 5 –  ANAFRE  - eventual desfiliação:--------------------------------------------------------- 

------- Foi presente o e-mail da Anafre - Associação nacional de freguesias, para pagamento 

da quotização para o ano 2020. Analisado o assunto, a Junta de Freguesia deliberou por 

unanimidade não continuar associada daquela associação. --------------------------------------------- 

-------- Ponto 6 - Jornal sudoeste - Proposta para assinatura:--------------------------------------------- 

------- Foi presente a proposta do Jornal Sudoeste, para a Junta se tornar assinante anual do 

jornal. Analisada a proposta, a Junta de freguesia deliberou não aceitar a proposta. ------------- 

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

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

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

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

 

 

 

___________________________________________ 

O Presidente 

 

 

___________________________________________ 

O Secretário 

 

 

_____________________________________________ 

A Tesoureira 

 


