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FREGUESIA DE S. TEOTÓNIO 

 

ATA N.º 2 

 REUNIÃO ORDINÁRIA  

---------- Ao primeiro dia do mês de fevereiro 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 janeiro ------------------------------------------ 

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

------- Ponto 3 – Comemoração do dia da elevação da aldeia de S.Teotónio a Vila ----------------- 

------- Ponto 4 - 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:------------------------------------------ 

------- Estamos a proceder à colocação das placas de toponímia nas ruas das localidades de 

Brejão, S.Miguel e Estibeira. -------------------------------------------------------------------------------------- 
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-------- O senhor Presidente informou, que no próximo dia 8 de fevereiro irá haver uma reunião 

promovida pelo Município de Odemira com os proprietários dos terrenos da variante, para 

dar conhecimento de todos os procedimentos. -------------------------------------------------------------- 

-------- O executivo da Junta de Freguesia está e envidar esforços para a resolução dos 

problemas identificados pelos concessionários da praça do mercado de S.Teotónio, e nesse 

sentido já foi colocada uma placa em acrílico na esplanada para ajudar o corte de vento e será 

em breve colocada uma porta de vidro com mola para proteção do frio. ---------------------------- 

--------- Foram alcatroadas várias ruas no Cavaleiro. ------------------------------------------------------- 

------- 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 janeiro: ----------------------------------------- 

------- Foi lida e assinada a ata número um respeitante à reunião do mês de janeiro.-------------- 

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

------- Foi presente o mapa resumo de fluxos de caixa, que apresentava à data de 31/01/2017, 

um saldo positivo no valor de € 190.401,62 (cento e noventa mil, quatrocentos e um euros e 

sessenta e dois cêntimos).------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- Ponto 3 – Comemoração do dia da  elevação da aldeia de S.Teotónio a Vila: -------------- 

-------- A Junta deliberou por unanimidade, comemorar no dia 22 de abril de 2017, o dia da 

elevação da aldeia de S.Teotónio à categoria de vila, que teve como data de aprovação pela 

Assembleia da República o dia 11 de março de 1988, e publicado no Diário da República I série 

n.º 91, de 19 de abril de 1988. Mais deliberou, nesse dia, atribuir a medalha de mérito da 

freguesia, que se destina a distinguir as pessoas coletivas ou singulares que se destaquem pelo 

seu significativo contributo no campo social, cultural, económico, humanitário, desportivo ou 

outro de notável importância, que justifique esse reconhecimento. ------------------------------------ 

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

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

nomeadamente as seguintes: foram feitas limpezas no cemitério, com o intuito de criar espaço 

para construção de gavetões para decomposição aeróbia; Colocação de placas com a 
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denominação das ruas em S. Miguel, Brejão, Baiona e Estibeira; foram plantadas algumas 

plantas no Jardim Quinta da Elsa em S.Teotónio; cortadas as relvas nos espaços verdes da 

freguesia e podadas várias árvores; foi colocada uma proteção em vinil no muro da esplanada 

do mercado da freguesia, para cortar o vento que se faz sentir em toda aquela área; arranjado 

o caminho em Montes de Cima próximo de Odeceixe; foi feita a montagem dos gavetões de 

decomposição aeróbia e novos ossários no cemitério 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 Secretária,  

 

____________________________________________ 

A Tesoureira, 

 
 


