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FREGUESIA DE S. TEOTÓNIO 

                                                           

ATA N.º 11 

 REUNIÃO ORDINÁRIA  

---------- Ao sexto dia do mês de setembro 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 do senhor presidente, José Manuel dos Reis Guerreiro, e da 

senhora tesoureira, Rute Isabel Loução Fino Duarte, verificando-se a ausência da senhora 

secretaria, Telma Cristina Felizardo Guerreiro, 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 agosto ------------------------------------------- 

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

------- Ponto 3 – Segunda revisão ao orçamento do ano 2017 --------------------------------------------- 

------- Ponto 4 – Pagamento de trabalho suplementar------------------------------------------------------ 

------- Ponto 5 – Alteração do horário dos Balneários ------------------------------------------------------ 

------- Ponto 6 - Homologação da ata do júri do período experimental ------------------------------- 

------- Ponto 7 – Pedido de acumulação de funções pelo trabalhador José Alberto Silva Rema – 

------- Ponto 8 – Requerimento para permuta sepultura perpétua nos cemitérios da Freguesia - 

------- Ponto 9 – Rescisão de aluguer de bancas na praça do mercado de Zambujeira do Mar -- 

------- Ponto 10 – Pedido de apoio para projeto “A ciência de um baile de mastro” ---------------- 

------- Ponto 11 – Pedido de Transporte - Sociedade Recreativa S.Teotoniense ---------------------- 

------- Ponto 12 – Pedido de cedência de espaço - Admira ------------------------------------------------ 

------- Ponto 13 – Pedido de apoio para o dia do pescador em Azenha do Mar --------------------- 
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------ Ponto 14 – Pedido de patrocínio para o vestuário da equipa de futebol sénior – GDR ----- 

------- Ponto 15 – 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 ------------------------------------------- 

------- 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 agosto:------------------------------------------- 

------- Foi lida e assinada a ata número dez respeitante à reunião do mês agosto.------------------- 

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

------- Foi presente o mapa resumo de fluxos de caixa, que apresentava à data de 31/08/2017, 

um saldo positivo no valor de € 67.352,21 (sessenta e sete mil, trezentos cinquenta e dois euros, 

vinte e um cêntimos). ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

  ------- Ponto 3 – Segunda revisão ao orçamento do ano 2017:------------------------------------------ 

--------- Foi presente o documento do qual consta a 2ª revisão ao orçamento do ano 2017, que 

importa tanto em reforços como em anulações no valor de € 2.465,00 (dois mil quatrocentos e 

sessenta e cinco euros). O documento será presente à Exmª de Freguesia para apreciação e 

eventual aprovação. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------- Ponto 4 - Pagamento de trabalho suplementar: ----------------------------------------------------- 

-------- A Junta de Freguesia deliberou pagar até ao final do seu mandato, o trabalho 

suplementar realizado pelo trabalhador Fernando Álvaro Gonçalves, excecionalmente quando 

este atinja os limites previstos no n.º 2 do artigo 120º, ou seja, até ao limite de 60% da 
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remuneração, limite previsto no seu nº 3, quando a manutenção do serviço para além do 

horário de trabalho seja fundamentalmente reconhecida com imprescindível. -------------------- 

------- Ponto 4 – Homologação - Avaliação do Período Experimental: --------------------------------- 

-------- Foram presentes os relatórios do período experimental elaborados pelo júri, que 

decorreu no período de 05/06/2017 a 4/09/2017, do qual consta a avaliação dos 

trabalhadores, António Guerreiro Gonçalves, Jorge Manuel Inácio, Fernando Álvaro 

Gonçalves e Fernando José Oliveira, analisados os documentos, a Junta procedeu à sua 

homologação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- Ponto 5 – Alteração do horário dos Balneários de S.Teotónio: ----------------------------------- 

------- A Junta de Freguesia deliberou alterar o horário de funcionamento dos balneários 

públicos de S.Teotónio, nomeadamente, encerrar aos domingos a partir do dia 01 de outubro 

de 2017. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- Ponto 6 – Pedido de acumulação de funções pelo trabalhador José Alberto Silva Rema:  

-------- Foi presente o requerimento do trabalhador José Alberto da Silva Rema, no qual solicita 

autorização para exercer atividade privada em acumulação com as funções públicas que 

exerce, a Junta deliberou autorizar o pedido. ---------------------------------------------------------------- 

------- Ponto 7 – Requerimento para permuta sepultura perpétua nos cemitérios da Freguesia: 

-------- Foi presente o requerimento da senhora Graciete Maria Joaquim Elisiário, para 

permutar uma sepultura de que é proprietária no cemitério de S.Teotónio com uma temporária 

no cemitério da Zambujeira, a Junta deliberou deferir o pedido. Deverá ser emitido o respetivo 

alvará de transferência de sepultura temporária para perpétua na Zambujeira do Mar. --------- 

------ Ponto 8 – Rescisão da concessão de bancas na praça do mercado da Zambujeira do Mar:  

------- Foi presente o ofício do senhor Jorge Valério, no qual solicita o fim da concessão da banca 

de peixe na praça do mercado da Zambujeira, a partir do dia 31 de agosto de 2017, o pedido 

foi aceite. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Foi presente o ofício da senhora Maria Joaquina Santos Casimiro Galveia, no qual solicita 

o fim da concessão da banca de fruta e produtos hortícolas na praça do mercado de 

Zambujeira, a partir do dia 01 de outubro de 2017, o pedido foi aceite. ------------------------------ 
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------- Ponto 9 – Pedido de apoio para projeto “A ciência de um baile de mastro”: ----------------

------- Foi presente o e-mail da Associação Pé de Chumbo, no qual solicita apoio para o projeto 

em questão, a Junta informou que não vê inconveniente na realização do espetáculo no dia 29 

de setembro no Quintalão, devendo requerer as respetivas licenças junto da Freguesia e 

Município. A Junta irá tentar disponibilizar um trabalhador para apoiar nas montagens e ceder 

a sala do 1º andar do edifício. ------------------------------------------------------------------------------------ 

------- Ponto 10 – Pedido de Transporte - Sociedade Recreativa S.Teotoniense: --------------------- 

------- Foi presente um e-mail da Sociedade Recreativa S.Teotoniense, no qual solicitam 

transporte para as crianças do jardim de infância que frequentam as aulas de dança criativa na 

Sociedade, a Junta deliberou conceder o transporte até ao final deste mandato, por conseguinte 

deverão fazer novo pedido ao próximo executivo. --------------------------------------------------------- 

------- Ponto 11 – Pedido de cedência de espaço – Admira: -----------------------------------------------

------- Foi presente um e-mail da Admira, no qual solicitam um espaço para utilizarem 

provisoriamente como sede até à conclusão da obras do “Quintal”, a Junta deliberou informar 

que uma vez que está no final do mandato, este assunto deverá ser colocado ao próximo 

executivo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- Ponto 12 – Pedido de apoio para a festa do pescador em Azenha do Mar:------------------- 

------- Foi presente o e-mail da Associação de Armadores de Pesca Artesanal Costa Vicentina, 

no qual solicitam um apoio financeiro no valor de € 515,06 (quinhentos e quinze euros e seis 

cêntimos), a Junta deliberou conceder o referido montante. --------------------------------------------- 

------- Ponto 13 – Pedido de patrocínio para o vestuário da equipa de futebol sénior – GDR: ---

------- Foi presente ofício do Grupo Desportivo Renascente no qual solicitam apoio financeiro 

para aquisição de vestuário de saída da equipa de futebol sénior para a época 2017/2018, no 

valor de € 1.279,37 (mil duzentos e setenta e nove euros e trinta e sete cêntimos), a Junta 

deliberou conceder o referido montante. ---------------------------------------------------------------------  

------- Ponto 14 – Atividades realizadas pela Freguesia durante o mês transato: ------------------- 

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

nomeadamente as seguintes: - procedeu-se aos habituais serviços de limpeza na freguesia; 

rega e corte de relva nos espaços verdes da freguesia; limpeza nos espaços exteriores das 
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escolas da freguesia; limpeza dos recintos onde decorreram a feira da Zambujeira e mercado 

de S.Teotónio. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

 

   

 

                                     _____________________________________________ 

O Presidente, 

 

 

____________________________________________ 

A Tesoureira,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


