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FREGUESIA DE S. TEOTÓNIO 

      

ATA N.º 15 

 REUNIÃO ORDINÁRIA  

---------- Ao segundo dia do mês de novembro do ano dois mil e dezassete, pelas dezoito 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, 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 ------------------- 

--------------------- 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 da primeira ata do executivo ----------------------------------------------------- 

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

------- Ponto 3 – Seguro de acidentes para o Presidente da Junta---------------------------------------- 

------- Ponto 4 – 6ª alteração ao orçamento do ano 2017 --------------------------------------------------- 

------- Ponto 5 – 4ª alteração ao Plano Plurianual de Investimentos ------------------------------------ 

------- Ponto 6 – Subsídio às escolas do 1º ciclo e educação pré-escolar -------------------------------- 

------- Ponto 7 – Requerimento da senhora Margarete Ramos Martins – alteração da atividade 

de venda na praça do mercado de S.Teotónio --------------------------------------------------------------- 

------- Ponto 8 – Doação à Freguesia, de uma sepultura perpétua sita no cemitério de 

S.Teotónio, pela senhora Maria Paula F. G. da Cruz ------------------------------------------------------- 

------- Ponto 9 – Doação à Freguesia, de uma sepultura perpétua sita no cemitério de 

S.Teotónio, pelo senhor Manuel Costa de Almeida e Irmão.--------------------------------------------- 

 



                                                                                                                                                                117 
   

 
 

                                                                                                                                   
                                                                                                                                    02-11-2017 
 

 
 

----------------------------------------- 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 da primeira ata do executivo:---------------------------------------------------- 

------- Foi lida a ata da primeira reunião do executivo atual. --------------------------------------------- 

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

------- Foi presente o mapa resumo de fluxos de caixa, que apresentava à data de 31/10/2017, 

um saldo positivo no valor de € 96 897,00 (noventa e seis mil, oitocentos e noventa e sete euros), 

sendo em execução orçamental, um saldo positivo no valor de € 93 764,41 (noventa e três mil, 

setecentos sessenta e quatro euros e quarenta e um cêntimos), e em operações de tesouraria 

um saldo positivo no valor de € 3 132,59 (três mil, cento e trinta e dois euros e cinquenta e nove 

cêntimos). Apreciado a assunto, Junta de Freguesia tomou o devido conhecimento. ------------ 

------- Ponto 3 – Seguro de acidentes para o Presidente da Junta: -------------------------------------- 

------- A Junta de Freguesia deliberou por unanimidade fazer um seguro de acidentes para o 

senhor presidente da Junta nos termos do artigo 17º da Lei n.º 29/87 de junho. -------------------  

------- Ponto 4 – 6ª alteração ao orçamento do ano 2017:--------------------------------------------------- 

------- Foi presente o documento do qual consta a 6ª alteração ao orçamento da despesa, que 

importa tanto em reforços como em anulações da despesa no valor de € 49.941,63 (quarenta e 

nove mil, novecentos e quarenta e um euros e sessenta e três cêntimos). Apreciado o assunto, 

a Junta de Freguesia tomou o devido conhecimento. ------------------------------------------------------
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----- Ponto 5 – 4ª alteração ao Plano Plurianual de Investimentos: -------------------------------------

------ Foi presente o documento do qual consta a 4ª alteração ao Plano Plurianual de 

Investimentos de 2017. Apreciado o assunto, a Junta de Freguesia tomou o devido 

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

------- Ponto 6 - Subsídio às escolas do 1º ciclo e educação pré-escolar: -------------------------------

-------- Foi presente o mapa com o valor dos subsídios a atribuir às escolas do 1º ciclo e educação 

pré-escolar, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 

SUBSÍDIO A ATRIBUIR ÀS ESCOLAS DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO 

E EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 

PARA EXPEDIENTE E MATERIAL DE LIMPEZA 

Alínea mm) do n.º 1 do artigo 16º da Lei 75/2013 de 12/09 

Escolas   Salas Alunos Subsídio 

  
        

99,00€  
        

18,00€  anual 
Jardim de Infância do Cavaleiro 1 9           261,00€  

1º. Ciclo do Brejão 1 16           387,00€  

Jardim de Infância do Brejão 1 11           297,00€  

1º. Ciclo de S. Teotónio 6 117        2 700,00€  

Biblioteca do 1º. Ciclo de S.Teotónio 1               99,00€  

Jardim de Infância de S. Teotónio 3 70        1 557,00€  

Sala de Prolongamento  1               99,00€  

1º Ciclo de Zambujeira do Mar 2 37           864,00€  

Jardim de Infância Zambujeira do Mar 1 21           477,00€  

        

Totais 17 salas 281 alunos        6 741,00€  

Pagamento da 1ª Tranche            3 370,50€  

Pagamento da 2ª Tranche            3 370,50€  

 

------- Apreciado o assunto, a Junta de Freguesia deliberou aprovar por unanimidade.----------- 

------- Ponto 7 – Requerimento da senhora Margarete Ramos Martins – alteração da atividade 

de venda na praça do mercado de S.Teotónio: -------------------------------------------------------------- 

-------- Foi presente o requerimento da senhora Margarete Ramos, no qual solicita autorização 

para alteração da atividade que atualmente detém na praça do mercado, nomeadamente a 

venda de fruta, para venda de flores e produtos regionais. Apreciado o assunto, a Junta 

deliberou por unanimidade deferir o pedido. --------------------------------------------------------------- 
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------- Ponto 8 – Doação à Freguesia, de uma sepultura perpétua sita no cemitério de 

S.Teotónio, pela senhora Maria Paula F. G. da Cruz:------------------------------------------------------- 

------- Foi presente a carta da senhora Maria Paula, na qual manifesta a vontade de doar uma 

sepultura perpétua de que é proprietária no cemitério da Freguesia, bem como a exumação e 

trasladação dos restos mortais aí sepultados para o ossário comum. ----------------------------------

-------- Apreciado o assunto, a Junta de Freguesia deliberou por unanimidade deferir o pedido, 

bem como proceder em conformidade com a solicitação da requerente. O assunto será 

remetido à Exmª Assembleia de Freguesia para deliberação. -------------------------------------------- 

------- Ponto 9 – Doação à Freguesia, de uma sepultura perpétua sita no cemitério de 

S.Teotónio, pelo senhor Manuel Costa de Almeida e Irmão: -------------------------------------------- 

 ------- Foi presente o requerimento do senhor Manuel da Costa de Almeida e irmão, no qual 

manifestam a vontade de doar uma sepultura perpétua de que são proprietários no cemitério 

de S.Teotónio, em virtude de pretenderem trasladar os restos mortais de seu pai aí sepultados 

para o cemitério da Zambujeira do Mar. Apreciado o assunto, a Junta de Freguesia deliberou 

por unanimidade deferir o pedido. O assunto será remetido à Exmª Assembleia de Freguesia 

para deliberação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

dezanove horas e quarenta e cinco minutos, da qual se lavrou a presente ata, que vai ser 

assinada pelos membros presentes. ---------------------------------------------------------------------------- 

 

 

                                     _____________________________________________ 

O Presidente, 

 

____________________________________________ 

O Secretário, 
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_____________________________________________  

 A Tesoureira, 


