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FREGUESIA DE SÃO TEOTÓNIO 

                                                                    ATA N.º 3 

 REUNIÃO ORDINÁRIA 

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

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

-------- Ponto 3 - Segunda Modificação Orçamental do ano 2021 --------------------------------------- 

------- Ponto 4 - Ajuste Direto N.º 02/2021 - Ajuste Direto, Regime Geral, para a Aquisição de 

Serviços de Comunicação, Voz e Internet – Adjudicação ------------------------------------------------- 

------- Ponto 5 - Ajuste Direto N.º 03/2021 – Ajuste Direto, Regime Geral, para Aquisição de 

Projetos de Especialidades - Loteamento Municipal – Bairro do Casal Novo –Adjudicação ---- 

------- Ponto 6 - Consulta Prévia N.º 01/2021 – Procedimento por Consulta Prévia para 

Aquisição de um Trator, Usado – Adjudicação e Minuta de Contrato --------------------------------

------- Ponto 7 - Consulta Prévia N.º 02/2021 – Procedimento por Consulta Prévia de 

Aquisição de Joystick para braço hidráulico (roça mato) - Adjudicação ------------------------------

------- Ponto 8 - Pedido de espaço para venda no mercado da Zambujeira do Mar ---------------- 
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------- Ponto 9 – Auto de Transferência de Recursos - Proposta 2020 do Município de 

Odemira.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Ponto 10 – Proposta de Revisão dos Contratos Interadministrativos de colaboração 

entre o Município de Odemira e a Freguesia de São Teotónio.------------------------------------------ 

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

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

-----------------------------I - PETÍODO 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: ----------------------------------------- 

------- 1- O senhor Presidente deu a conhecer o ponto da situação atual das Grandes Opções 

do Plano da Freguesia. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- 2 - O senhor Presidente informou que amanhã dia quatro de março, dar-se-á início à 

vacinação da Covid - 19, aos idosos com mais de 80 anos de idade, que será realizada no 

centro de vacinação criado no recinto da FACECO em São Teotónio, onde serão vacinados os 

idosos das freguesias de São Teotónio, Sabóia, Santa Clara a Velha e Luzianes-Gare.------------ 

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

------- E-mail - Grupo Parlamentar os Verdes - Dificuldades de acesso à internet numa parte 

significativa do país. -----------------------------------------------------------------------------------------------

------ Foi presente o e-mail supra referenciado do qual a Junta de Freguesia tomou o devido 

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

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

-------- Ponto 1 – Leitura da ata da reunião 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 Resumo Fluxos de Caixa, respeitante ao mês de fevereiro que acusava 

um total de Disponibilidades na importância de 292.499,14 € (duzentos e noventa e dois mil, 

quatrocentos e noventa e nove euros e catorze 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 
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durante o mês de fevereiro, no valor 140.741,24 € (cento e quarenta mil, setecentos e quarenta 

e um euros e vinte e quatro cêntimos) de Receita. E de Despesa o valor de 86.079,76 € (oitenta 

e seis mil, setenta e nove euros e setenta e seis cêntimos) A Junta de Freguesia tomou o 

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

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

------- Foi presente o documento do qual consta a 2ª (segunda) alteração ao Orçamento do 

ano 2021, que engloba a 2ª (segunda) alteração ao Orçamento da despesa, no total de 4.250,00 

€ (quatro mil, duzentos e cinquenta euros), e a 2ª (segunda) alteração ao Plano Plurianual de 

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

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

------- Ponto 4 - Ajuste Direto N.º 02/2021 - Ajuste Direto, Regime Geral, para a Aquisição de 

Serviços de Comunicação, Voz e Internet –Adjudicação: ----------------------------------------------- 

------- Em reunião de 03.02.2021 da Junta de Freguesia, teve início o procedimento para a 

aquisição supracitada. De acordo com a informação de adjudicação, prestada pelos serviços, 

a Junta de Freguesia deliberou por unanimidade adjudicar à empresa Altice, sendo o valor 

base do procedimento plurianual, com contrato de 36 meses de 14 213,16 € (Catorze mil, 

duzentos e treze euros e dezasseis cêntimos) ao qual acresce a taxa do IVA caso seja 

aplicável, a que corresponde ao compromisso n.º 195/2021 e ao compromisso n.º 196/2021. 

Analisado o documento, a Junta de Freguesia deliberou, aprovar por unanimidade. ------------

------- Ponto 5 - Ajuste Direto N.º 03/2021 – Ajuste Direto, Regime Geral,  para a Aquisição de 

Projetos de Especialidades - Loteamento Municipal – Bairro do Casal Novo –Adjudicação:  

------- Em reunião de 03.02.2021 da Junta de Freguesia, teve início o procedimento para a 

aquisição supracitada. De acordo com a informação de adjudicação, prestada pelos serviços, 

a Junta de Freguesia deliberou por unanimidade adjudicar à empresa Arion - Agricultura, 

Engenharia e Construções, Lda, no valor de 14.000,00 € (catorze mil euros), ao qual acresce a 

taxa do IVA caso seja aplicável, a que corresponde ao compromisso n.º 194/2021. Analisado 

o documento, a Junta de Freguesia deliberou, aprovar por unanimidade. -------------------------- 

------- Ponto 6 - Consulta Prévia N.º 01/2021 – Procedimento por Consulta Prévia para a 

Aquisição de um Trator, Usado – Adjudicação e minuta de contrato---------------------------------- 
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------- Em reunião de 03.02.2021 da Junta de Freguesia, teve início o procedimento para a 

aquisição supracitada. De acordo com a informação de adjudicação, prestada pelos serviços, 

a Junta de Freguesia deliberou por unanimidade adjudicar à empresa Auto Alvaladense Lda, 

pelo preço global de 33 000,00€ (trinta e três mil euros), acrescidos de IVA à taxa legal em 

vigor, a que corresponde ao compromisso n.º 178/2021 no valor 37 290,00€ (trinta e sete mil 

duzentos e noventa euros). Analisado o documento a Junta de Freguesia deliberou, aprovar 

por unanimidade. Foi ainda deliberado por unanimidade aprovar a minuta do contrato n.º 

01/2021 e conceder plenos poderes ao Presidente da Junta para outorgar o contrato em 

representação da Junta de Freguesia. -------------------------------------------------------------------------- 

------- Ponto 7 - Consulta Prévia N.º 02/2021 – Procedimento por Consulta Prévia de 

Aquisição de Joystick para braço hidráulico (roça mato) – Adjudicação: ---------------------------- 

 -------- Em reunião de 03.02.2021 da Junta de Freguesia, teve início o procedimento para a 

aquisição supracitada. De acordo com a informação de adjudicação n.º2/2021, prestada pelos 

serviços, a Junta de Freguesia deliberou por unanimidade adjudicar à empresa Bravewonder 

Máquinas Agrícolas, Lda, pelo preço global de 4 931,25 € (quatro mil novecentos e trinta e 

um euros e vinte cinco cêntimos), acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, a que corresponde 

ao compromisso n.º 179/2021 no valor de 5 572,31 € (cinco mil quinhentos e setenta e dois 

euros e trinta e um cêntimos). Analisado o documento, a Junta de Freguesia deliberou, 

aprovar por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------- 

------- Ponto 8 - Pedido de espaço para venda no mercado da Zambujeira do Mar: -------------- 

------- Foi presente o pedido da senhora Cidália Candeias, residente na Fataca, para cedência 

de um espaço/banca para venda de produtos hortofrutícolas na praça da Zambujeira do 

Mar. Analisado o pedido, a Junta de Freguesia deliberou, conceder a banca n.º 13. -------------- 

------- Ponto 9 – Auto de Transferência de Recursos - Proposta 2020 do Município de 

Odemira para as Freguesias: ------------------------------------------------------------------------------------- 

------- Foi presente o documento do Município de Odemira, do qual consta o Auto de 

Transferência de Recursos - Proposta 2020, do Município para as Freguesias e a minuta do 

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

unanimidade. Mais deliberou, conceder plenos poderes na pessoa do seu Presidente, Dário 
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Filipe da Conceição Guerreiro, para outorgar em sua representação. Os documentos serão 

remetidos à Exma Assembleia de Freguesia para apreciação e eventual aprovação. --------------

-------- Ponto 10 – Proposta de Revisão dos Contratos Interadministrativos de colaboração 

entre o Município de Odemira e a Freguesia de São Teotónio: ----------------------------------------- 

------- Foi presente a proposta de Revisão dos Contratos Interadministrativos de colaboração 

entre o Município de Odemira e a Freguesia de São Teotónio (mapa de Transferências - 2020) 

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

deliberou, conceder plenos poderes na pessoa do seu Presidente, Dário Filipe da Conceição 

Guerreiro, para outorgar em sua representação. Os documentos serão remetidos à Exma 

Assembleia de Freguesia para apreciação e eventual aprovação. ------------------------------------- 

---------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 


