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FREGUESIA DE SÃO TEOTÓNIO 

                                                                    ATA N.º 2 

 REUNIÃO ORDINÁRIA 

-------- Ao terceiro dia do mês de fevereiro 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, 

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, uso de 

máscara obrigatório, e demais orientações da DGS em vigor.  

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

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

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

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

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

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

-------- Ponto 3 - Primeira alteração ao orçamento do ano 2021 ----------------------------------------- 

-------- Ponto 4 - Consulta Prévia n.º 1/2021 para aquisição de trator usado - Abertura de 

Procedimento -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Ponto 5 - Consulta Prévia n.º 2/2021 para aquisição de JOY STICK, promocional com 

intercomutador de calor proporcional - Abertura de Procedimento ---------------------------------- 

-------- Ponto 6 - Ajuste Direto N.º 1/2021 para Aquisição de janelas – Abertura de 

Procedimento -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Ponto 7 - Ajuste Direto N.º 2/2021 para Aquisição de Serviços de Comunicação, Voz e 

Internet ---------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------

- 
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------- Ponto 8 - Ajuste Direto N.º 3/2021 para Aquisição de projeto de especialidades– 

Abertura de Procedimento --------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Ponto 9- Proposta N.º 4/2021 - Covid-19 - Proposta redução/isenção pagamentos de 

taxas -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- Ponto 10 - Pedido de apoio extraordinário - ACDES Brejão ------------------------------------- 

------- Ponto 11 - Pedido de apoio - Clube de Caça e Pesca Desportiva do Sardanito -------------- 

------- Ponto 12 - Pedido de apoio - Eurico Silva ------------------------------------------------------------

----------------------------------------- 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 houveram assuntos relevantes para debater ---------------------------------- 

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

------- 1 - Oficio da CGA - Indeferimento do pedido de pensão do funcionário Manuel Alberto  

------- 2- E-mail da ARPIFST - Ata da tomada de posse --------------------------------------------------- 

------- 3 - Ofício do Município de Odemira - pedido de apoio Logístico (informação) ------------ 

------- 4 - Carta do Sr. Manuel Guerreiro (pedido sinalização na rua 25 de abril) ------------------ 

------- 5 - Carta do Ministério Público - Furto no pavilhão da Freguesia em 21/12/2020 -------- 

------- Foi presente a correspondência supra referenciada, da qual a Junta de Freguesia tomou 

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

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

-------- Ponto 1 – Leitura da ata da reunião do mês de janeiro: ------------------------------------------

--------- Foi lida e assinada a ata número um respeitante à reunião do mês de janeiro ------------

--------- Ponto 2 – Análise dos Fluxos de Caixa do mês de janeiro: -------------------------------------
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--------- Foi presente o Resumo Fluxos de Caixa, respeitante ao mês de janeiro que acusava 

um total de Disponibilidades na importância de 237.837,66 € (duzentos e trinta e sete mil, 

oitocentos e trinta e sete euros e sessenta e seis 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 janeiro, no valor de 38.506,37 € (trinta e oito mil, quinhentos e seis euros e 

trinta e sete cêntimos) de Receita. E de Despesa o valor de 47.467,64 € (quarenta e sete mil, 

quatrocentos e sessenta e sete euros e sessenta e quatro cêntimos). A Junta de Freguesia 

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

------- Ponto 3 - Primeira Modificação Orçamental do ano 2021:---------------------------------------- 

------- Foi presente o documento do qual consta a 1ª (primeira) alteração ao orçamento do ano 

2021, que engloba a 1ª (primeira) alteração ao orçamento da despesa, no total de €                     

10.200,00 € (dez mil e duzentos  euros), e a 1º (primeira) alteração ao Plano Plurianual de 

Investimentos. Analisados os documentos, a Junta de Freguesia deliberou, aprovar por 

unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Ponto 4 - CONSULTA PRÉVIA  n.º 1/2021 para aquisição de trator, usado - Abertura 

de Procedimento:---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Junta de Freguesia deliberou por unanimidade autorizar a abertura do 

procedimento, por CONSULTA PRÉVIA n.º1/2021, para a aquisição de Trator Agrícola, 

usado. Mais foi deliberado por unanimidade aprovar o ofício convite e o caderno de 

encargos, bem como o valor base do procedimento de 33 000,00€ (trinta e três mil euros), as 

entidades a convidar será a Auto Alvaladense Lda, a Bravewonder Máquinas Agrícolas, Lda 

(Sede), a Sociedade Industrial Auto Reparadora Colense. O júri do procedimento terá a 

seguinte constituição, membros efetivos: na qualidade de Presidente, Cláudia Marques 

(Técnica Superior); 1ª Vogal, Maria José Reis (Assistente Técnica) que substitui a presidente 

nas suas faltas e impedimentos; 2ª Vogal, Dilar Jesus Duarte (Assistente Técnica); 1ª 

Suplente, Anabela Pereira Azevedo (Assistente Técnica); 2ª Suplente, Maria Júlia Jesus 

(Assistente Técnica) e como gestor de contrato Cláudia Marques, nos termos da informação 

n.º 13 de 21.01.2021 com o cabimento n.º 89. Esta deliberação foi aprovada em minuta. --------- 
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------- Ponto 5 - CONSULTA PRÉVIA  n.º 2/2021 para aquisição de JOY STICK, promocional 

com intercomutador de calor proporcional - Abertura de Procedimento: --------------------------- 

------- A Junta de Freguesia deliberou por unanimidade autorizar a abertura do 

procedimento, por CONSULTA PRÉVIA n.º2/2021, para a Aquisição de um JOY STICK 

proporcional elétrico com intercomutador de calor proporcional. Mais foi deliberado por 

unanimidade aprovar o ofício convite e o caderno de encargos, bem como o valor base do 

procedimento de 4 931,25 € (quatro mil novecentos e trinta e um euro e vinte cinco cêntimos), 

acrescido à taxa de iva, as entidades a convidar será a Auto Alvaladense Lda, a Bravewonder 

Máquinas Agrícolas, Lda (Sede), a Algartrato. O júri do procedimento terá a seguinte 

constituição, membros efetivos: na qualidade de Presidente, Cláudia Marques (Técnica 

Superior); 1ª Vogal Dilar Jesus Duarte (Assistente Técnica) que substitui a presidente nas 

suas faltas e impedimentos; 2ª Vogal Maria José Reis (Assistente Técnica); 1ª Suplente 

Anabela Pereira Azevedo (Assistente Técnica); 2ª Suplente Maria Júlia Jesus (Assistente 

Técnica) e como gestor de contrato Cláudia Marques, nos termos da informação n.º 19 de 

02.02.2021, com o cabimento n.º 179. Esta deliberação foi aprovada em minuta. -------------------

--------- Ponto 6 - Ajuste Direto N.º 1/2021 para aquisição de janelas – Abertura de 

Procedimento: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- A Junta de Freguesia deliberou por unanimidade autorizar a abertura do 

procedimento, por Ajuste Direto, para a aquisição janelas em PVC. Mais foi deliberado por 

unanimidade aprovar o ofício convite e o caderno de encargos, bem como o valor base do 

procedimento € 7 535,00€ (sete mil e quinhentos e trinta e cinco euros), acresce IVA caso seja 

aplicável, as entidades a convidar será a JSRG - Alumínios, Unipessoal, Lda., Valdemar 

Pacheco Silvestre, e como gestor de contrato, Cláudia Marques, técnica superior nesta 

entidade, nos termos da informação n.º 20 de 02.02.2021. Esta deliberação foi aprovada em 

minuta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Ponto 7 - Ajuste Direto N.º 2/2021   para a aquisição de Serviços de Comunicação, Voz 

e Internet: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- A Junta de Freguesia deliberou por unanimidade autorizar a abertura do 

procedimento, por Ajuste Direto, para a aquisição de Serviços de Comunicação, Voz e 

Internet. Mais foi deliberado por unanimidade aprovar o ofício convite e o caderno de 

encargos, bem como o valor base do procedimento plurianual, com contrato de 36 meses, de 
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14 213,16€ (catorze mil duzentos e treze euros e dezasseis cêntimos), acresce IVA caso seja 

aplicável, as entidades a convidar será a Altice, e como gestor de contrato, Cláudia Marques, 

técnica superior nesta entidade, nos termos da informação n.º 22 de 03.02.2021. Esta 

deliberação foi aprovada em minuta. -------------------------------------------------------------------------- 

-------- Ponto 8 - Ajuste Direto N.º 3/2021 para Aquisição de Projeto de Especialidades – 

Abertura de Procedimento: -------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Junta de Freguesia deliberou por unanimidade autorizar a abertura do 

procedimento, por Ajuste Direto, para a aquisição de Projetos de Especialidades - 

Loteamento Municipal – Bairro do Casal Novo – São Teotónio. Mais foi deliberado por 

unanimidade aprovar o ofício convite e o caderno de encargos, bem como o valor base do 

procedimento de 14 000,00€ (catorze mil euros), acresce IVA caso seja aplicável, a entidade a 

convidar será a Arion-Agricultura, Engenharia e Construções Lda, e como gestor de contrato, 

Cláudia Marques, técnica superior nesta entidade, nos termos da informação n.º 17 de 

02.02.2021. Esta deliberação foi aprovada em minuta. ----------------------------------------------------

-------- Ponto 9 - Proposta N.º 4/2021 - Covid-19 - Proposta redução/isenção pagamentos de 

taxas --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Foi presente a proposta N.º4/2021, que a seguir se transcreve: 

---------“ PROPOSTA N.º 4/2021 

ASSUNTO: COVID-19 – PROPOSTA REDUÇÃO/ISENÇÃO PAGAMENTO DE TAXAS 

Considerando que: 

No contexto da evolução da pandemia causada pelo COVID-19 e a manifesta necessidade de 

se renovar sucessivamente o Estado de Emergência e consequentemente regulamentar várias 

medidas que implicaram o confinamento geral e obrigatório. 

Estas medidas paralisaram grande parte da atividade económica do nosso país, e levou 

muitas famílias, e empresas a precisarem de apoios financeiros para fazer face aos seus 

compromissos.  

A Junta de Freguesia pretende mitigar os impactos sentidos criando condições para que os 

mercados continuem a laborar e a trazer os mais frescos produtos, mantendo assim o 

comércio local. 
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Tenho a honra de propor:  

A redução e isenção de taxas abaixo descritas para fazer face à atual situação, que a Junta 

delibere, ao abrigo do disposto da alínea ii) do n.º 1 do artigo 16º, a redução/isenção das 

seguintes taxas: 

1.Redução de 50% do valor das Taxas das lojas e bancas dos mercados da freguesia de São 

Teotónio que se encontrem em funcionamento; 

2.Isenção das Taxas das lojas e bancas dos mercados da freguesia de São Teotónio que se 

encontrem encerradas por força das medidas decretadas; 

S. Teotónio, 01 de fevereiro de 2021 

O Presidente da Junta de Freguesia 

Dário Filipe da Conceição Guerreiro”  

-------- Analisada a proposta, a Junta de Freguesia deliberou, aprovar por unanimidade. ------- 

------- Ponto 10 - Pedido de apoio extraordinário - ACDES Brejão: ------------------------------------ 

------- Foi presente o pedido da ACDES do Brejão, no qual solicitam um apoio financeiro 

extraordinário, para fazer face aos custos com as reparações na explanada do edifício da 

associação e equipamentos elétricos, entre outros, os quais ficaram destruídos aquando dos 

ventos fortes e trovoadas. A Junta de Freguesia deliberou, por unanimidade, conceder um 

apoio no valor de 1.500€ (mil e quinhentos euros), e solicitar os comprovativos das despesas.  

------- Ponto 11 - Pedido de apoio - Clube de Caça e Pesca Desportiva do Sardanito : ------------ 

 Foi presente o pedido de apoio, no qual solicitam a verba estipulada para aquela associação 

respeitante ao ano de 2020, que por motivos burocráticos não fora concedida. A Junta de 

Freguesia deliberou, por unanimidade, conceder a verba no valor de 500.00 € (quinhentos 

euros) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- Ponto 12 - Pedido de apoio - Eurico Silva: ----------------------------------------------------------- 

------- Foi presente o pedido do senhor Eurico Silva, que está a lançar o seu primeiro álbum 

que se intitula “Sonho Artistico”, para o qual solicita um apoio financeiro. A Junta de 

Freguesia, deliberou por unanimidade, adquirir 20 CD´s  para oferta  promocional, tendo em 
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conta que se trata de um artista natural e residente na freguesia,  e com o benemérito para 

uma causa social. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

                                        

 

___________________________________________ 

O Presidente 

 

 

___________________________________________ 

O Secretário 

 

 

_____________________________________________ 

A Tesoureira 

 

 

 

 

 

 

 


