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FREGUESIA DE S. TEOTÓNIO 

 

ATA N.º 1 

 REUNIÃO ORDINÁRIA  

---------- Ao quarto dia do mês de janeiro do ano dois mil e dezassete, pelas dezassete horas e 

trinta minutos, no edifício da Freguesia, realizou-se a reunião ordinária da Junta de Freguesia 

de S. Teotónio, com a presença de todos os seus membros, o senhor, José Manuel dos Reis 

Guerreiro, e as senhoras, Telma Cristina Felizardo Guerreiro e Rute Isabel Loução Fino Duarte, 

respetivamente, Presidente, Secretária 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 ------------------------------------------ 

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

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

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

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

-------- Ponto 3 – Constituição do Fundo de maneio para o ano 2017 ---------------------------------- 

------- Ponto 4 - Concurso Público para fornecimento de uma Motoniveladora: Abertura do 

Procedimento; aprovação do Programa de Concurso; Caderno de Encargos e nomeação do Júri  

------- Ponto 5 - Atividades realizadas pela Freguesia durante o mês transato --------------------- 

---------------------------------------------- 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 houve qualquer assunto para debater. ------------------------------------------ 



61 
 

 

 
04-01-2017 

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

------- Neste ponto não houve qualquer assunto para debater. ------------------------------------------ 

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

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

------- Foi lida e assinada a ata número treze respeitante à reunião do mês de dezembro.-------- 

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

------- Foi presente o mapa resumo de fluxos de caixa, que apresentava à data de 31/12/2016, 

um saldo positivo no valor de € 134.198,47 (cento e trinta e quatro mil, cento noventa e oito 

euros e quarenta e sete cêntimos).------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Ponto 3 – Constituição do Fundo de maneio para o ano 2017: --------------------------------- 

-------- Foi presente a proposta n.º 01/2017, para constituição do fundo de maneio, a qual foi 

aprovada por unanimidade.-------------------------------------------------------------------------------------- 

------- Ponto 4 - Considerando a quantidade de caminhos vicinais existentes na freguesia e com 

um tráfego muito acentuado existe a necessidade permanente de a sua manutenção, o 

Presidente da Junta propõe a aquisição de uma motoniveladora, sendo esta uma mais-valia na 

reparação dos caminhos. Proponho que o procedimento seja elaborado de acordo com o 

Código dos Contratos Públicos, nos termos do disposto na alínea b) do artigo 20º do CCP 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, se proceda à abertura de um 

procedimento por concurso público para o fornecimento de uma Motoniveladora usada  

cujo preço base é de 121950€, com os documentos que instruem o procedimento, 

nomeadamente o programa de concurso e o caderno de encargos; ------------------------------------ 

------ Proponho que nos termos do artigo 67º do CCP aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, 

de 29 de Janeiro, o júri do procedimento para fornecimento de uma Motoniveladora usada seja 

constituído pelos seguintes elementos:------------------------------------------------------------------------- 

------ Efectivos--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Cláudia Sofia da Silva Marques, Técnico Superior, que presidirá; ------------------------------- 

------ Maria Júlia Figueirinha Marreiros de Jesus, Assistente Técnica;---------------------------------- 

------ Maria José Oliveira Reis, Assistente Técnica. ---------------------------------------------------------- 
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------ Analisado o assunto a Junta de Freguesia deliberou, por unanimidade, aprovar a 

proposta apresentada, dando plenos poderes ao Presidente da Junta para outorgar em 

representação desta. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- Ponto 5 - Atividades realizadas pela Freguesia durante o mês transato: -------------------- 

------- Relativamente às atividades e obras realizadas durante o mês transato, foram 

nomeadamente as seguintes: montagem e desmontagem das mesas para o almoço de Natal 

dos idosos da freguesia que se realizou no pavilhão da faceco; montagem do presépio em 

frente ao Centro de Dia de Zambujeira do Mar, montagem do palco na Avª do Mar, e respetiva 

desmontagem após as festividades; foram feitas as habituais limpezas nas várias localidades 

da freguesia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

dezanove horas, da qual se lavrou a presente ata, que vai ser assinada pelos membros 

presentes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

                                     _____________________________________________ 

O Presidente, 

 

 

____________________________________________ 

A Secretária,  

 

____________________________________________ 

A Tesoureira, 

 
 


