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FREGUESIA DE S. TEOTÓNIO 

 

 

ATA N.º 4 

 REUNIÃO ORDINÁRIA   

---------- Aos onze dias do mês de abril 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 março ------------------------------------------- 

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

------- Ponto 3 - Primeira alteração ao Orçamento do ano 2017 ------------------------------------------

------- Ponto 4 - Primeira alteração plano plurianual de investimentos do ano 2017--------------- 

------- Ponto 5 – Proposta n.º 5 – Atribuição de medalha de mérito ------------------------------------          

------- Ponto 6 – Proposta n.º 6 - Atribuição de medalha de mérito ------------------------------------- 

------- Ponto 7 - Proposta n.º 7 – Atribuição de medalha de mérito -------------------------------------          

------- Ponto 8 – Proposta n.º 8 – Atribuição de medalha de mérito ------------------------------------ 

------- Ponto 9 – Proposta n.º 9 – Proposta para criação de taxa de secretaria ------------------------ 

------- Ponto 10 – Proposta n.º 10 – Renovação de contrato de trabalho ------------------------------- 

------- Ponto 11 – Composição do Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de S.Teotónio - 

------- Ponto 12 - Proposta n.º 11 - Comissão de Analise Técnica do Orçamento Participativo 

Jovem ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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------- Ponto 13 – Pedido de acumulação de funções da trabalhadora Cláudia Marques --------- 

------- Ponto 14 – Pedido de permuta de sepultura perpétua -------------------------------------------- 

------- Ponto 15 – Candidatura ao IEFP – contrato emprego inserção ---------------------------------- 

------ Ponto 16 - Concurso para concessão de loja na praça do mercado de S.Teotónio -----------                                                      

------- Ponto 17 - 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 o ofício do pedido de financiamento para obras da Associação Cultural de 

Desenvolvimento Económico e Social de Brejão, o executivo deliberou apoiar as referidas 

obras concedendo um subsídio no valor de 600,00 euros. Este apoio é extraordinário visto já 

estar fora da época de concessão dos apoios às entidades da freguesia, mas a Junta entendeu 

apoiar, uma vez que aquela Associação estava em gerência provisória na fase referida, e agora 

já tem Órgão Sociais Eleitos. -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

------- Foi lida e assinada a ata três respeitantes à reunião do mês de março.------------------------- 

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

------- Foi presente o mapa resumo de fluxos de caixa, que apresentava à data de 31/03/2017, 

um saldo positivo no valor de € 13.607,67 (treze mil, seiscentos e sete euros e sessenta e sete 

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



74 

 
FREGUESIA DE S. TEOTÓNIO 

 

11-04-2017 

------- Ponto 3 – Primeira alteração ao Orçamento do ano 2017: -----------------------------------------

------- Foi presente o documento do qual consta a primeira alteração ao orçamento do ano 2017,  

que importa tanto em reforços como em anulações na quantia de € 920,00 (novecentos e vinte 

euros) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ponto 4 - Primeira alteração plano plurianual de investimentos do ano 2017:----------------------  

-------- Foi presente o documento do qual consta a Primeira alteração ao plano plurianual de 

investimentos do ano 2017, que foi aprovada por unanimidade. --------------------------------------- 

Ponto 5 – Proposta n.º 5 – Atribuição de medalha de mérito: -------------------------------------------          

------- Foi presente a proposta n.º 5, da qual consta a atribuição de medalha de mérito a, Maria 

Francisca de Matos Efigénio, a proposta foi provada por unanimidade. ---------------------------- 

------- Ponto 6 – Proposta n.º 6 - Atribuição de medalha de mérito:------------------------------------- 

------- Foi presente a proposta n.º 6, da qual consta a atribuição de medalha de mérito a, José 

Júlio Rosa de Oliveira, a proposta foi provada por unanimidade. ------------------------------------- 

------- Ponto 7 - Proposta n.º 7 – Atribuição de medalha de mérito: ------------------------------------          

------- Foi presente a proposta n.º 7, da qual consta a atribuição de medalha de mérito a, António 

Manuel Nobre Louçã, a proposta foi provada por unanimidade. --------------------------------------                                                  

------- Ponto 8 – Proposta n.º 8 – Atribuição de medalha de mérito: ----------------------------------- 

------- Foi presente a proposta n.º 8, da qual consta a atribuição de medalha de mérito a, Manuel 

da Luz Guerreiro, a proposta foi provada por unanimidade. ------------------------------------------- 

------- Ponto 9 – Proposta n.º 9 – Proposta para criação de taxa de secretaria:------------------------ 

------- Foi presente a proposta n.º 9, da qual consta a criação de uma nova taxa de secretaria, 

nomeadamente, para prestação de serviços com a nossa motoniveladora, a proposta foi 

provada por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------- 

------- Ponto 10 – Proposta n.º 10 – Renovação de contrato de trabalho:------------------------------- 

------- Foi presente a proposta n.º 10, da qual consta a renovação por mais um ano do contrato 

de trabalho com o trabalhador António Guerreiro Gonçalves, a proposta foi aprovada por 

unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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------- Ponto 11 – Composição do Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de S.Teotónio:  

------- Foi presente o e-mail do Município de Odemira, no qual delega na Junta de Freguesia  

de S.Teotónio a competência para representar o Município  em articulação com os outros 

representantes, no conselho  geral do agrupamento de Escolas de S.Teotónio. O executivo 

deliberou indicar como representante desta Freguesia a senhora Tesoureira, Rute Isabel 

Loução Fino Duarte.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------- Ponto 12 - Proposta n.º 11  - Comissão de Analise Técnica do Orçamento Participativo 

Jovem: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- Foi presente a proposta n.º 11, da qual consta a nomeação da comissão de análise técnica 

para o orçamento participativo jovem da Freguesia de S. Teotónio, nomeadamente, o senhor 

Dário Guerreiro, na qualidade de jovem da freguesia, a senhora Cristina Viana, na qualidade 

de membro da Assembleia de Freguesia e o senhor José Manuel dos Reis Guerreiro, Presidente 

da Junta de Freguesia. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- Ponto 13 – Pedido de acumulação de funções da trabalhadora Cláudia Marques: --------- 

-------- Foi presente o pedido da trabalhadora Cláudia Marques, técnica superior nesta 

Freguesia, para acumulação de funções, nos termos do artigo n.º 22, e 23, da Lei n.º 35/2014, a 

Junta deliberou por unanimidade autorizar o pedido.--------------------------------------------------- 

------- Ponto 14 – Pedido de permuta de sepultura perpétua: -------------------------------------------- 

-------- Foi presente o pedido da senhora Dilar Damas Martins, para permutar uma sepultura 

de que é proprietária no cemitério da Zambujeira do Mar, onde está sepultado o seu pai, por 

outra, onde está sepultada sua mãe, e assim juntar os restos mortais de ambos. A junta 

deliberou por unanimidade autorizar a permuta.----------------------------------------------------------- 

------ Ponto 15 – Candidatura ao IEFP – contrato emprego inserção: ---------------------------------- 

------- A Junta de Freguesia deliberou, fazer uma candidatura junto do Instituto de Emprego 

e Formação Profissional, para três lugares de assistente operacional, no âmbito dos contratos 

de emprego e inserção. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------Ponto 16 – Concurso para concessão de loja na praça do  mercado de S.Teotónio: --------- 
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------- A Junta de Freguesia deliberou, colocar a concurso a loja n.º 6, na praça do mercado de 

S.Teotónio, que está livre para qualquer ramo de atividade económica. -----------------------------                                                           

------- Ponto 17 - Atividades realizadas pela Freguesia durante o mês transato:---------------------

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

nomeadamente as seguintes: foi retirada uma arrunhada que caiu no acesso ao Porto de Pesca 

da Azenha do Mar; foram pintadas chapas para indicação do número de sepulturas no 

cemitério de S. Teotónio; foram feitas algumas alterações e melhorias no interior do edifício na 

delegação da Freguesia em Zambujeira do Mar, nomeadamente, eletrificação, limpeza, 

pinturas, novos computadores e mudada a disposição dos balcões de atendimento; foi 

reparado o caminho vicinal do Carvalhal do Sarilho até à Moita, da Relva Grande para a 

Macheira, e as habituais limpezas em toda a freguesia. --------------------------------------------------- 

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

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

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

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

 

 

 

                                     _____________________________________________ 

O Presidente, 

 

 

____________________________________________ 

A Secretária,  

 

____________________________________________ 

A Tesoureira, 

 
 


