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FREGUESIA DE SÃO TEOTÓNIO 

 

ATA N.º 9 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

-------- Ao quarto dia do mês de agosto 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. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

------ E-mail - Assembleia Municipal de Odemira - Moção - “Gestão da Água da Albufeira de 

Santa Clara-a-Velha” ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

------ Carta do Sr. Jorge Valério - Pintura da loja nº 5, no Mercado de São Teotónio --------------- 

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

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

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

-------- Ponto 3 - Pedidos de Apoio: ----------------------------------------------------------------------------- 

------- 1 - CAUTCHÚ - Formação e desenvolvimento de Desporto e Associação ------------------- 

------- 2 - Associação de Solidariedade Social Nossa Senhora do Mar --------------------------------- 
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------- 3 - Grupo Desportivo Renascente ----------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------- 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: ----------------------------------------- 

------- 1 - E-mail - Assembleia Municipal de Odemira - Moção - “Gestão da Água da Albufeira 

de Santa Clara-a-Velha” ------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Foi presente o E-mail recebido da Assembleia Municipal de Odemira, do qual a Junta 

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

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

------ 2 - Carta do Sr. Jorge Valério - Pintura da loja nº 5, no Mercado de São Teotónio ----------- 

------- Foi presente a carta do Sr. Jorge Valério, tendo a Junta de Freguesia autorizado a 

pintura da loja, na condição de ser reposta a cor original quando terminar a concessão. -------- 

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

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

-------- Foi lida e assinada a ata número oito da reunião do mês anterior. ---------------------------- 

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

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

total de Disponibilidades na importância de 168.673,60 € (cento e sessenta e oito mil, 

seiscentos e setenta e três euros e sessenta 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 18.926,60 € (dezoito mil, novecentos e vinte seis euros e sessenta 

cêntimos) de Receita. E de Despesa o valor de 64.578,32 € (sessenta e quatro mil, quinhentos e 

setenta e oito euros e trinta e dois cêntimos). A Junta de Freguesia tomou o devido 

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

------- Ponto 3 - Pedidos de Apoio: ------------------------------------------------------------------------------ 
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------- 1 - CAUTCHÚ - Formação e desenvolvimento de Desporto e Associação ------------------- 

------- 2 - Associação de Solidariedade Social Nossa Senhora do Mar --------------------------------- 

------- 3 - Grupo Desportivo Renascente ----------------------------------------------------------------------- 

------- Foram presentes os pedidos de apoio das Associações, CAUTCHÚ, Nossa Senhora do 

Mar e Grupo Desportivo Renascente, tendo a Junta de Freguesia deliberado, por 

unanimidade, conceder um apoio no valor de 1.500,00 € (mil e quinhentos euros) a cada 

Associação, sendo que, para a Cautchu, o apoio destina-se a ajudar a custear a aquisição de 

uma viatura de 9 lugares, para a Associação Nossa Senhora do Mar, para apoiar na aquisição 

de um programa informático de gestão da Instituição e para o Grupo Desportivo Renascente, 

- apoio extraordinário à equipa sénior, mediante a colocação do logotipo da Freguesia no 

equipamento.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------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 


