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ATA N.º 13 

 REUNIÃO ORDINÁRIA  

---------- Ao quarto dia do mês de outubro 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 setembro --------------------------------------- 

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

------- Ponto 3 – 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 ----------------------------------------------- 
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--------Ponto 1 – Leitura e aprovação da ata do mês de setembro:--------------------------------------- 

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

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

 ------- Foi presente o mapa resumo de fluxos de caixa, que apresentava à data de 30/09/2017, 

um saldo positivo no valor de € 46.287,43 (quarenta e seis mil, duzentos oitenta e sete euros e 

quarenta e três cêntimos), sendo em execução orçamental, um saldo positivo no valor de € 

42.612,77 (quarenta e dois mil, seiscentos e doze euros, setenta e sete cêntimos), e em operações 

de tesouraria um saldo positivo no valor de € 3.674,66 (três mil, seiscentos setenta e quatro 

euros e sessenta e seis cêntimos). ------------------------------------------------------------------------------- 

------- Ponto 3 – Atividades realizadas pela Freguesia durante o mês transato: ------------------- 

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

nomeadamente as seguintes: - foram reparadas várias partiduras e cafelo caído no muro do 

cemitério, reparado o telhado dos sanitários, limpo o pasto e o mato junto ao cemitério de 

S.Teotónio, os resíduos de cimento e restos de pedras mármor provenientes das sepulturas 

foram transportados por uma empresa do ramo para serem triturados; continuaram as 

limpezas por toda a freguesia; cortada a relva e feita a rega nos diversos jardins da freguesia; 

substituídas algumas peças estavam gastas na motoniveladora; substituída a lâmina no balde 

da retroescadora; feito um serviço de motoniveladora para o hotel na quinta do Craveiral, o 

qual foi faturado mais ainda não recebemos; distribuído tout venat por diversos locais da 

freguesia onde os caminhos vicinais precisam de reparações. ------------------------------------------- 

-------------------------------------- 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, 
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____________________________________________ 

A Secretária,  

 

 

____________________________________________ 

A Tesoureira,  

 

                                      

 


