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FREGUESIA DE SÃO TEOTÓNIO 

 

ATA N.º 2 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

-------- Ao segundo dia do mês de fevereiro do ano dois mil e vinte e dois, 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: 

No âmbito das regras de prevenção da pandemia COVID – 19, é obrigatório o uso de 

máscara durante a realização da sessão e permanência na sala. ------------------------------ 

-------------------- 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 da ata do mês de janeiro -------------------------------------------------- 

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

------ Ponto 3 - Ajuste direto n.º 1/2022 para aquisição Fornecimento Continuo de 

Inertes – Adjudicação ---------------------------------------------------------------------------------- 

------ Ponto 4 - 1ª Modificação Orçamental 2022 (1ª Alteração Permutativa ao 

Orçamento da Despesa,1ª Alteração Permutativa ao Plano Plurianual de 

Investimentos) -------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- Ponto 5 - Fresoft - Especialista para autarquias - proposta ----------------------------- 

------- Ponto 6 – Tolerância de ponto no dia de carnaval --------------------------------------- 
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---------------------------------------- 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: ------------------------------- 

------ O senhor Presidente deu conhecimento, que em breve vão dar início os 

trabalhos de repavimentação da EM  501 (troço entre o Sobreirinho e cruzamento 

Relva Grande/Sabóia) seguindo-se parte do CM 1159 e a interceção com a EN 393-1 e 

a localidade de Malavado; ----------------------------------------------------------------------------- 

------- Deu conhecimento do ofício enviado ao Município de Odemira, relatando a 

situação das estradas municipais, a  EM 501-1 e do CM 1158, Entrada da Barca e a 

interceção com CM 1124; ------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Que estamos a proceder à limpeza de matos urbanos na Azenha do Mar: - 

arranjos de canteiros, pintura de muros e marcos de toponímia. ---------------------------- 

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

------- Neste ponto não houve correspondência relevante para análise---------------------- 

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

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

------- Foi lida e assinada a ata número um, da reunião do mês de janeiro. ---------------- 

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

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

acusava um total de Disponibilidades na importância de 218.957,41 € (duzentos e 

dezoito mil, novecentos e cinquenta e sete euros e quarenta 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 janeiro, no valor de 67.542,62 € (sessenta e sete mil, quinhentos e 
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quarenta e dois euros e sessenta e dois cêntimos) de Receita. E de Despesa o valor de 

47.186,83 € (quarenta e sete mil, cento e oitenta e seis euros e oitenta e três cêntimos). 

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

------ Ponto 3 - Ajuste direto n.º 1/2022 para aquisição Fornecimento Continuo de 

Inertes – Adjudicação: --------------------------------------------------------------------------------- 

------- A Junta de Freguesia deliberou a abertura do procedimento em reunião de 

17.11.2021, com o Ajuste Direto n.º 01/2022, para o fornecimento continuo de 

materiais diversos. De acordo com a informação de adjudicação n.º 35, prestada pelos 

serviços, a Junta de Freguesia deliberou por unanimidade adjudicar à MAIN ROAD 

Lda,  pelo valor de 7.500,00€ (sete mil e quinhentos euros) ao qual será acrescido do 

imposto sobre o valor acrescentado à taxa legal em vigor, a que corresponde ao 

compromisso n.º 98. Esta deliberação foi aprovada em minuta. ------------------------------ 

------ Ponto 4 - 1ª Modificação Orçamental 2022 (1ª Alteração Permutativa ao 

Orçamento da Despesa, 1ª Alteração Permutativa ao Plano Plurianual de 

Investimentos): -------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- Foi presente o documento do qual consta a  1ª Modificação Orçamental do ano 

2022 (1ª Alteração Permutativa ao Orçamento da Despesa, 1ª Alteração Permutativa 

ao Plano Plurianual de Investimentos), que importa no valor de 1.900,00 € (mil e 

novecentos euros) tanto em reforços como em anulações. Foi também aprovada a  1ª 

alteração ao Plano Plurianual de Investimentos. ------------------------------------------------- 

------ Ponto 5 - Fresoft - Especialista para autarquias – proposta de platafoma: ---------- 

------ Foi presente a proposta da empresa Fresoft, que devidamente analisada, a Junta 

de Freguesia deliberou por unanimidade, não adquirir a plataforma de Gestão 

Fresoft Web (FrOn Line). ------------------------------------------------------------------------------- 
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------- Ponto 6 – Tolerância de ponto no dia de carnaval: ---------------------------------------

-------- a Junta de Freguesia deliberou, por unanimidade, conceder tolerância de 

ponto aos trabalhadores da autarquia no dia de carnaval, ficando no entanto, 

assegurados os serviços cemiteriais. ----------------------------------------------------------------- 

------ 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 trinta minutos, da qual se lavrou a presente ata, que vai ser assinada pelos 

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

  

 

 

___________________________________________ 

O Presidente 

 

___________________________________________ 

O Secretário 

 

_____________________________________________ 

A Tesoureira 


