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ATA N.º 10 

 REUNIÃO ORDINÁRIA  

---------- Aos dois dias do mês de agosto 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 julho -------------------------------------------- 

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

------- Ponto 3 – Requerimento para concessão de sepultura perpétua no cemitério da 

Zambujeira do Mar------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- Ponto 4 – Ratificação da concessão temporária da banca nº 14 da Praça da Zambujeira 

do Mar. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- 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:----------------------------------------- 
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------- O Executivo congratula-se pelo facto de estarem a ser colocadas lombas redutoras de 

velocidade em vários locais da freguesia, há muito pedidas pelos fregueses e insistentemente 

lembradas pela Freguesia junto do Município de Odemira.---------------------------------------------- 

------- 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 julho:-------------------------------------------- 

------- Foi lida e assinada a ata número nove respeitante à reunião do mês julho.---------------- 

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

------- Foi presente o mapa resumo de fluxos de caixa, que apresentava à data de 31/07/2017, 

um saldo positivo no valor de € 63.865,91€ (sessenta e três mil oitocentos e sessenta e cinco 

euros e noventa e um cêntimos); -------------------------------------------------------------------------------- 

------- Ponto 3 – Requerimento para concessão de sepultura perpétua no cemitério da 

Zambujeira do Mar ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Foi presente o pedido de concessão de terreno para sepultura perpétua no cemitério da 

zambujeira do mar, pela senhora Maria Helena Nobrega, tendo sido deliberado que por já ter 

sido concedida a totalidade aprovada para o ano de 2017, deverá ser informada a requerente 

que deve fazer novo pedido em janeiro de 2018.------------------------------------------------------------ 

------- Ponto 4 – Ratificação da concessão temporária da banca nº 14 da Praça da Zambujeira 

do Mar------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- O executivo aprovou ratificar a concessão temporária da banca nº. 14 da praça da 

Zambujeira do Mar à senhora, Ana Isabel Casimiro Galveia.-------------------------------------------- 

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

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

nomeadamente as seguintes: - procedeu-se à rega e corte de relva em vários locais da freguesia; 

remoção dos trabalhos do festival de mastros; limpeza e remoção de lixo nas praias da 

freguesia; colaboração na preparação do recinto para a Faceco 2017.----------------------------- 

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

dezoito horas e vinte cinco minutos, da qual se lavrou a presente ata, que vai ser assinada pelos 

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

 

 

                                     _____________________________________________ 

O Presidente, 

 

 

____________________________________________ 

A Secretária,  

 

____________________________________________ 

A Tesoureira,  


