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FREGUESIA DE S. TEOTÓNIO 

 

ATA N.º 3 

 REUNIÃO ORDINÁRIA  

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

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

------- Ponto 3 - Relatório de Gestão e Prestações de contas do ano 2016 -----------------------------  

------- Ponto 4 - Inventário da Freguesia do ano 2016 ----------------------------------------------------- 

------- Ponto 5 – Primeira Revisão ao Orçamento do ano 2017 e Plano Plurianual de 

Investimentos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- Ponto 6 – Proposta n.º 2/2017 – Regulamento da atribuição de medalha de mérito da 

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

------- Ponto 7 – Proposta n.º 3/2017 – Aquisição por usucapião de um prédio urbano – antiga 

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

------- Ponto 8 – Proposta n.º4/2017 – Aquisição por usucapião de um prédio urbano – antiga 

Casa do Povo - atual sede da Freguesia de S. Teotónio --------------------------------------------------- 

------- Ponto 9 – Abertura do concurso para a praça do mercado de S.Teotónio, banca n.º 6 -----

------- Ponto 10 - Pedido de aluguer da banca nº 17 e 18 – Praça do mercado de Zambujeira do 
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Mar ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Ponto 11 – Renovação do Protocolo com o Grupo Desportivo Renascente de S.Teotónio  

------- Ponto 12 – Requerimento para pagamento em prestações de transporte em ambulância- 

-------- Ponto 13 – Alteração da data para a próxima reunião da Junta de Freguesia --------------- 

------- Ponto 14 - 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:--------------------------------------------------------------------

------- Foi presente na reunião o orçamento do escultor Fernando Fonseca, natural da freguesia 

de S.Teotónio, para conceção e criação de modelo de medalha de mérito da freguesia de 

S.Teotónio. O orçamento foi aprovado para o efeito. ------------------------------------------------------ 

------- Também foi presente o orçamento da empresa José Inácio & Santos, Lda, para 

fornecimento de 20 placas de bronze para efeitos de serem entregues como medalhas de 

mérito. O orçamento presente foi aprovado. ----------------------------------------------------------------- 

-------- Foi presente o orçamento para recuperação do edifício Quintal da Aldeia, propriedade 

da freguesia, apresentado pela empresa Arménio & Ricardo, devido ao facto de no momento 

não haver disponibilidade financeira fica este assunto para posterior análise. --------------------- 

-------- O executivo tomou conhecimento que no próximo dia 6 de março a funcionaria Dilar 

de Jesus Guerreiro Duarte, regressa ao trabalho após o gozo de licença parental, e nos termos 

do código de trabalho, terá direito à dispensa de duas horas diárias para a amamentação.----- 
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-------- Foi presente o pedido da TAIPA, CRL para cedência de uma sala para formação durante 

o período de dois meses, dois dias por semana, em período pós-laboral. Neste ponto ausentou-

se da sala a senhora Telma Guerreiro por incompatibilidade, tendo os restantes membros do 

executivo decidido ceder a sala de forma gratuita. -------------------------------------------------------- 

  III – ORDEM DO DIA ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

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

------- Foi presente o mapa resumo de fluxos de caixa, que apresentava à data de 28/02/2017, 

um saldo positivo no valor de € 143.515,61 (cento e quarenta e três mil, quinhentos e quinze 

euros e sessenta e um cêntimos).--------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Ponto 3 - Relatório de Gestão e Prestação de contas do ano 2016:------------------------------

------ Foram presentes os Documentos de Prestação de Contas da Freguesia de S. Teotónio, 

relativos ao ano financeiro de 2016, elaborados de acordo com o POCAL, com os seguintes 

valores - Movimento Orçamental: de Receita, o total de € 721.215,28 (setecentos e vinte e um 

mil, duzentos e quinze euros e vinte e oito cêntimos), acrescido do saldo da gerência anterior 

no valor de € 175.738,51 (cento e setenta e cinco mil, setecentos e trinta e oito euros, e cinquenta 

e um cêntimos), de Despesa, o total de € 762.755,32 (setecentos sessenta e dois mil, setecentos 

cinquenta e cinco euros e trinta e dois cêntimos), ficando para a conta de gerência seguinte um 

saldo no valor de € 134.198,47 (cento e trinta e quatro mil, cento e noventa e oito euros e 

quarenta e sete cêntimos). ---------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Em Operações de Tesouraria: registou-se, de entrada de fundos, um valor de € 

230.882,74 (duzentos e trinta mil, oitocentos e oitenta e dois euros e setenta e quatro cêntimos) 

a que acresce o saldo da Gerência do ano anterior no valor de € 3.907,41 (três mil, novecentos 

e sete euros e quarenta e um cêntimos), e de saídas de fundos, um valor de € 231.286,56 

(duzentos e trinta e um mil, duzentos e oitenta e seis euros e cinquenta e seis cêntimos), e um 

saldo para a Gerência seguinte no valor de € 3.503,59 (três mil, quinhentos e três euros e 

cinquenta e nove cêntimos). Após a análise dos documentos, a Junta de Freguesia deliberou  
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por unanimidade, aprovar todos os Documentos de Prestação de Contas relativos ao ano 

financeiro de 2016, e submetê-los à apreciação e votação da  Exmª Assembleia de Freguesia. --

----------- Ponto 4 - Inventário da Freguesia do ano 2016: ------------------------------------------------- 

-------- Foi presente o mapa de síntese dos bens, direitos e obrigações da Freguesia respeitante 

ao ano 2016, que analisado, foi aprovado por unanimidade. O mapa dos bens inventariados 

será presente à Exmª Assembleia de Freguesia para apreciação. --------------------------------------- 

-------- Ponto 5 - Primeira Revisão ao Orçamento do ano 2017 e Plano Plurianual de 

Investimentos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- Foram presentes os documentos dos quais constam a primeira Revisão ao Orçamento do 

ano 2017, analisados os documentos, foram aprovados unanimidade, importa a revisão do 

orçamento em reforços da receita no valor de € 134.198.47 (cento e trinta e quatro mil, cento e 

noventa e oito euros e quarenta e sete cêntimos), em reforços da despesa o valor de € 167.043,77 

(cento e sessenta e sete euros, quarenta e três euros e setenta e sete cêntimos), e em anulações 

da despesa no valor de € 32.845,30 (trinta e dois mil, oitocentos e quarenta e cinco euros e trinta 

cêntimos).-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Foi também aprovada a primeira revisão ao plano plurianual de investimentos do ano 

2017. Todos os documentos serão presentes à Exmª Assembleia de Freguesia para apreciação 

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

------- Ponto 6 – Proposta n.º 2/2017 – Regulamento da atribuição de medalha de mérito da 

Freguesia de S. Teotónio: -----------------------------------------------------------------------------------------       

-------- Foi presente a Proposta n.º 2/2017, da qual consta o regulamento da atribuição de 

medalha de mérito da Freguesia de S. Teotónio, analisada a proposta foi aprovada por 

unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                      

------- Ponto 7 – Proposta n.º3/2017 – Aquisição por usucapião de um prédio urbano – antiga 

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

------- Foi presente a Proposta n.º3/2017 do senhor Presidente, para aquisição por usucapião 

de um prédio urbano – antiga praça do mercado de S.Teotónio, analisada a proposta foi 

aprovada por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------- 
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------- Ponto 8 – Proposta n.º4/2017 – Aquisição por usucapião de um prédio urbano – antiga 

Casa do Povo - atual sede da Freguesia de S. Teotónio: -------------------------------------------------- 

------- Foi presente a Proposta n.º4/2017 do senhor Presidente, para aquisição por usucapião 

de um prédio urbano - antiga Casa do Povo, atual sede da Freguesia de S. Teotónio, analisada 

a proposta foi aprovada por unanimidade. ----------------------------------------------------------------- 

------ Ponto 9 – Abertura do concurso para a praça do mercado de S.Teotónio, banca n.º 6:   

------ No âmbito do processo para concessão das lojas da praça do mercado de S.Teotónio, que 

decorreu no período de 30/09/2016 a 31/10/2016, não existiu qualquer proposta para a 

concessão da loja n.º 6, deste modo, ir-se-á dar início a um novo processo para esta concessão.                                                                                           

-------- Ponto 10 - Pedido de aluguer da banca n.º 17 e 18 – Praça do mercado de Zambujeira 

do Mar: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O assunto foi presente em reunião, e concedido o pedido de ocupação da referida banca 

n.º 18, a partir de março de 2017 a fevereiro de 2018, e a banca n.º 17 para os meses de julho e 

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

-------- Ponto 11 – Renovação do Protocolo com o Grupo Desportivo Renascente de S.Teotónio: 

-------- A Junta deliberou por unanimidade, renovar por mais um ano a partir de abril de 2017 

a março de 2018, o protocolo que celebrou com o Grupo Desportivo Renascente de S.Teotónio, 

mantendo-o nos mesmos termos do protocolo inicial. ---------------------------------------------------- 

------- Ponto 12 – Requerimento para pagamento em prestações de transporte em ambulância: 

-------- Foi presente o pedido da senhora Maria do Carmo Serafim Nunes Fino, para o 

pagamento em prestações da divida referente à utilização do transporte em ambulância. O 

pedido foi concedido por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------- 

-------- Ponto 13 – Alteração da data para a próxima reunião da Junta de Freguesia: ------------- 

-------- Foi deliberado por unanimidade que a próxima reunião mensal do executivo realizar-

se-á excecionalmente no dia 11 de abril de 2017. -----------------------------------------------------------                                                          

------ Ponto 14 - Atividades realizadas pela Freguesia durante o mês transato: --------------------- 
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------- Relativamente às atividades e obras realizadas durante o mês transato, foram 

nomeadamente as seguintes: Na praça do mercado de S.Teotónio foi colocada uma porta em 

vidro na saída para a esplanada, para proteger do vento que se faz sentir na parte interior do 

mercado; limpeza das valetas à entrada de S.Miguel para a Mesa do Pinheiro; reparação de 

caminho na Várzea do Porcos – Cavaleiro e pavimentadas algumas ruas e passeios daquela 

localidade; removida a sebe antiga envolta do edifício do Centro de Dia de Zambujeira do Mar, 

e feita uma vala com 80 cm de profundidade, na qual foi colocada terra boa e plantada nova 

sebe; várias reparações nos Dumpers efetuadas pelos nossos trabalhadores; cortada a relva nos 

jardins em S.Teotónio, Azenha do Mar, Brejão, S.Miguel e Zambujeira do Mar; reparação do 

piso no parque infantil do Cavaleiro; foram reparados alguns passeios em Zambujeira do Mar; 

foram feitas algumas reparações e pintada a churrasqueira no parque de merendas da 

Adriana. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

dezanove horas, da qual se lavrou a presente ata, que vai ser assinada pelos membros 

presentes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

                                     _____________________________________________ 

O Presidente, 

 

 

____________________________________________ 

A Secretária,  

 

____________________________________________ 

A Tesoureira, 

 
 


