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FREGUESIA DE SÃO TEOTÓNIO 

 

ATA N.º 12 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

-------- Ao sexto dia do mês de outubro do ano dois mil e vinte e um, pelas dezoito horas e 

trinta minutos, no edifício da Freguesia realizou-se a reunião ordinária da Junta de Freguesia 

de São 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, com as 

alterações introduzidas pela Lei n.º 28/2020, de 28 de julho, e pela Lei n.º 1-A/2021, de 13 de 

janeiro, acesso do público à sala de sessões, deve ser limitado, de modo a assegurar o 

respeito pelas regras de distanciamento social, uso de máscara obrigatório, e demais 

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

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

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

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

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

------- O senhor Presidente da Junta declarou, nos termos da lei, aberta a reunião. ---------------- 

------------------------- I - PERÍODO DE INTERVEÇÃO 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: ----------------------------------------- 

------- Tendo em conta que o atual executivo se encontra no período de gestão, na sequência 

das eleições autárquicas realizadas no passado dia 26 de setembro, nesta sessão não haverá 

deliberações, apenas apreciação dos assuntos contantes desta ordem do dia. ---------------------- 

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

-------- Ponto 1 – Leitura da ata do mês de setembro:------------------------------------------------------ 
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-------- Foi lida e assinada a ata número onze da reunião do mês anterior. --------------------------- 

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

-------- Foi presente o Resumo Fluxos de Caixa, respeitante ao mês de setembro, que acusava 

um total de Disponibilidades na importância de 240,643,83 € (Duzentos e quarenta mil, 

seiscentos e quarenta e três euros e oitenta e três 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 julho, no valor de 285.942,16 € (duzentos e oitenta e cinco mil, novecentos e 

quarenta e dois euros e dezasseis cêntimos) de Receita. E de Despesa o valor de 91.369,13 € 

(noventa e um mil, trezentos e sessenta e nove euros e treze cêntimos). A Junta de Freguesia 

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

---------APROVAÇÃO: A presente ata foi aprovada em minuta no final da reunião, nos 

termos do n.º 3 do artigo 57º, da Lei 75/2013, de 12 de setembro.-------------------------------------- 

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

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

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

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

 

___________________________________________ 

O Presidente 

 

___________________________________________ 

O Secretário 

 

_____________________________________________ 

A Tesoureira 


