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FREGUESIA DE SÃO TEOTÓNIO 

ATA N.º 6 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

-------- Ao quarto dia  do mês de maio 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 ------------- 

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

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

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

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

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

------- Ponto 3 – Ajuste Direto n.º 02/2022 - Aquisição de peças – Adjudicação ---------- 

------- Ponto 4 – Ajuste Direto n.º 03/2022 - Aquisição de Janelas – Adjudicação -------- 

------- Ponto 5 – Ajuste Direto n.º 04/2022 – Projeto de Especialidade Rua da Feira- 

Adjudicação ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------- Ponto 6 – Ajuste Direto n.º 05/2022 – Pavimentação da EN 120-2 – Adjudicação  

------- Ponto 7 – Ajuste Direto n.º 06/2022 – Aquisição de Serviços para a remodelação 

da canalização e eletricidade dos balneários do pavilhão gimnodesportivo da EB 2,3 

de São Teotónio - Adjudicação------------------------------------------------------------------------ 

-------- Ponto 8 – Cemitério – Novo averbamento no alvará n.º 01/2020 ------------------- 

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

------- O senhor Presidente da Junta declarou, nos termos da lei, aberta a reunião. ----- 
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-------------------- 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 houve qualquer assunto relevante para debater. -------------------- 

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

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

------- Foi lida e assinada a ata número quatro, da reunião do mês de abril. --------------- 

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

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

acusava um total de Disponibilidades na importância de 251.435,02 € (duzentos e 

cinquenta e um mil, quatrocentos e trinta e cinco euros e dois 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 abril, no valor de 76.031,20 € (setenta e seis mil, trinta e um euros e 

vinte cêntimos) de Receita. E de Despesa o valor de 52.086,63 € (cinquenta e dois mil, 

oitenta e seis euros e sessenta e três cêntimos). A Junta de Freguesia tomou o devido 

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

------- Ponto 3 – Ajuste Direto n.º 02/2022 - Aquisição de peças – Adjudicação: -------------------- 

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

06/04/2022 com o Ajuste Direto n.º 02/2022, para aquisição de peças. De acordo com 

a informação de adjudicação n.º 87, prestada pelos serviços, a Junta de Freguesia 

deliberou por unanimidade adjudicar à Sociedade Industrial Auto Reparadora 

Colense, Lda, pelo valor de 1.327,32 € (mil, trezentos e vinte sete euros e trinta e dois 

cêntimos), ao qual será acrescido do imposto sobre o valor acrescentado à taxa legal 

em vigor, a que corresponde ao compromisso n.º 249. Esta deliberação foi  aprovada  
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em minuta. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- Ponto 4 – Ajuste Direto n.º 03/2022 - Aquisição de Janelas – Adjudicação: ------------------ 

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

06/04/2022 com o Ajuste Direto n.º 03/2022, para a aquisição de janelas. De acordo 

com a informação de adjudicação n.º 88, prestada pelos serviços, a Junta de Freguesia 

deliberou por unanimidade adjudicar à empresa Valdemar Pacheco Silvestre – 

Alumínios, PVC Cozinhas, pelo valor de 4.005,00 € (quatro mil e cinco euros), ao qual 

será acrescido do imposto sobre o valor acrescentado à taxa legal em vigor, a que 

corresponde ao compromisso n.º 248. Esta deliberação foi aprovada em minuta. ------- 

------- Ponto 5 – Ajuste Direto n.º 04/2022 – Projeto de Especialidade Rua da Feira- 

Adjudicação: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

06/04/2022 com o Ajuste Direto n.º 04/2022, para a Elaboração de Projetos de 

Requalificação da Rua da Feira – Cavaleiro. De acordo com a informação de 

adjudicação n.º 89, prestada pelos serviços, a Junta de Freguesia deliberou por 

unanimidade adjudicar à empresa Fungisteel – Serviços de Engenharia Unipessoal, 

Lda, pelo valor de 11.800,00 € (onze mil e oitocentos euros), ao qual será acrescido do 

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

compromisso n.º 259. Foi aprovada a minuta do contrato a celebrar. Esta deliberação 

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

------- Ponto 6 – Ajuste Direto n.º 05/2022 – Pavimentação da EN 120-2 – Adjudicação: -------– 

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

06/04/2022 com o Ajuste Direto n.º 05/2022, para a Empreitada de Beneficiação e 

Pavimentação na EN 120-2 (Sobreirinho – Rodrigo Afonso).  De acordo com a 

informação de adjudicação n.º 90, prestada pelos serviços, a Junta de Freguesia 

deliberou por unanimidade adjudicar à empresa Mota – Engil, Engenharia e 

Construção, SA, pelo valor de 19.703,50 € (dezanove mil, setecentos e três euros e 
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cinquenta cêntimos), ao qual será acrescido do imposto sobre o valor acrescentado à 

taxa legal em vigor, a que corresponde ao compromisso n.º 260. Foi aprovada a 

minuta do contrato a celebrar. Esta deliberação foi aprovada em minuta. ---------------- 

------- Ponto 7 – Ajuste Direto n.º 06/2022 – Aquisição de Serviços para a remodelação da 

canalização e eletricidade dos balneários do pavilhão gimnodesportivo da EB 2,3 de São 

Teotónio – Adjudicação: ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

06/04/2022 com o Ajuste Direto n.º 06/2022, para a remodelação da canalização e 

Eletricidade dos Balneários do Pavilhão Gimnodesportivo da EB 2.3 de São Teotónio. 

De acordo com a informação de adjudicação n.º 92, prestada pelos serviços, a Junta 

de Freguesia deliberou por unanimidade adjudicar à empresa Henrique Reis, 

Instalações Elétricas Unipessoal, Lda, pelo valor de 6.250,00 € (seis mil, duzentos e 

cinquenta euros), ao qual será acrescido do imposto sobre o valor acrescentado à taxa 

legal em vigor, a que corresponde ao compromisso n.º 261. Esta deliberação foi 

aprovada em minuta. ------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- Ponto 8 – Cemitério – Novo averbamento no Alvará n.º 01/2020: ---------------------------- 

-------- Foi presente o pedido dos únicos herdeiros de Maria Helena Canelas Parreira, para 

anulação do averbamento no Alvará n.º 1/2020, tendo a Junta de Freguesia deliberado por 

unanimidade aprovar, e emitir novo Alvará nos termos requeridos. Os documentos 

justificativos desta alteração ficam arquivados no respetivo processo de concessão. ------------ 

-------- 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. ------------------------------------------------------------------ 
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___________________________________________ 

O Presidente 

 

___________________________________________ 

O Secretário 

 

_____________________________________________ 

A Tesoureira 


