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FREGUESIA DE S. TEOTÓNIO 

 

 

ATA N.º 4 

 REUNIÃO ORDINÁRIA 

---------- Ao sétimo dia do mês de março do ano dois mil e dezoito, 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 - Janelas do Alentejo Agência de Turismo ----------- 

-------------------------------------------- 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 – Informação n.º 23 – Dados desconhecidos no cemitério de S. Teotónio ---------- 

------- Ponto 4 – CCDRA – Oficio Candidatura Quintal d’Aldeia --------------------------------------- 

------- Ponto 5 – Auto de contraordenação de canídeo com n.º 19/18- NPA-------------------------- 

--------Ponto 6 - Requerimento da senhora Idalina Maria Joaquim – permuta de terreno com 

ossário no cemitério de S. Teotónio ---------------------------------------------------------------------------- 

------- Ponto 7 – Requerimento do senhor Valdelir Carvalho S. Souza – Realização de Culto 

Público em S. Teotónio -------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- Ponto 8 – Requerimentos das senhoras, Paula Canena e Antónia Cruz, para a concessão 

de bancas na praça do mercado de Zambujeira do Mar -------------------------------------------------- 

------- Ponto 9 – Atividades realizadas pela Freguesia durante o mês transato --------------------- 

----------------------------------------- ABERTURA DA SESSÃO --------------------------------------------- 
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-------- 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 das Janelas do Alentejo Agência de Turismo, a qual vem apresentar uma 

proposta de passeio para grupos, pelas terras do grande lago de Alqueva.-------------------------- 

Foi tomado o devido conhecimento e será arquivado para eventual consulta.---------------------- 

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

------- Ponto 1 – Leitura da ata da reunião de mês de fevereiro:----------------------------------------- 

------- Foi lida e assinada a ata número dois 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 28/02/2018, 

um saldo positivo no valor de € 136.945,43 (cento e trinta e seis mil, novecentos e quarenta e 

cinco euros e quarenta e três cêntimos), sendo em execução orçamental, um saldo positivo no 

valor de € 133.411,80 (cento e trinta e três mil, quatrocentos e onze euros e oitenta cêntimos) e 

em operações de tesouraria um saldo positivo no valor de € 3.533,63 (três mil, quinhentos e 

trinta e três euros e sessenta e três cêntimos). Apreciado o assunto, a Junta de Freguesia 

tomou o devido conhecimento. --------------------------------------------------------------------------------- 

------- Ponto 3 – Informação n.º 23 – Dados desconhecidos no cemitério de S. Teotónio --------- 

Foi presente a informação nº 23, proveniente da assistente técnica, Rute Fino Duarte, que a 

seguir se transcreve:------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Assunto: Dados Desconhecidos no Cemitério de S. Teotónio-------------------------------------------- 

A Freguesia de São Teotónio, tem vindo a proceder à informatização do serviço 

administrativo do Cemitério de S. Teotónio, encontrando-se covais sem que se saiba o nome 

dos proprietários dos alvarás, bem como a identidade dos cadáveres inumados.------------------ 
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Proponho que a Freguesia de S. Teotónio proceda à colocação de placas nos covais com a 

indicação “Dados Desconhecidos”, solicitando que os eventuais interessados compareçam na 

secretaria da Freguesia, munidos de informação para o efeito, alvará ou documento 

comprovativo da titularidade do coval respetivo, a fim de darem conhecimento da 

identidade dos cadáveres inumados.--------------------------------------------------------------------------- 

São Teotónio, 20 de fevereiro de 2018.------------------------------------------------------------------------- 

A Assistente Técnica,----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rute Fino Duarte---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Depois de analisada a informação foi aprovada por unanimidade.------------------------------------ 

------- Ponto 4 – CCDRA – Oficio Candidatura Quintal d’Aldeia --------------------------------------- 

Foi presente o ofício da CCDRAlentejo respeitante à candidatura apresentada para o 

“Quintal d’Aldeia” no âmbito do Programa Equipamentos Urbanos de Utilização Coletiva.--- 

Apreciado o assunto foi deliberado questionar a referida comissão, no sentido de perceber se 

os moldes desta candidatura podem vir a ser alterados.-------------------------------------------------- 

------- Ponto 5 – Auto de contraordenação de canídeo com n.º 19/18- NPA-------------------------- 

------- A fim de dar seguimento ao processo do auto de contraordenação com o registo nº. 

19/18-NPA, foi deliberado nos termos da alínea p) do nº 1 do artº 18 da Lei nº 75/2013 de 12 

de setembro, nomear como instrutor do processo, a assistente técnica, Rute Isabel Loução 

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

--------Ponto 6 - Requerimento da senhora Idalina Maria Joaquim – permuta de terreno com 

ossário no cemitério de S. Teotónio ---------------------------------------------------------------------------- 

Foi presente o requerimento da senhora Idalina Maria Joaquim para permutar com a 

Freguesia de S. Teotónio, 2m2 de terreno no cemitério de S. Teotónio, do qual é proprietária, 

situado no Talhão nº 9, fila nº 1, cova nº 22, onde se encontram os restos mortais de seu 

marido, António Maria José, pelo ossário nº 7B no Cemitério de S. Teotónio, sendo 

posteriormente transladadas as ossadas com isenção da respetiva taxa. -----------------------------

Depois de analisado foi deliberado aprovar por unanimidade a referida permuta, devendo 

proceder-se à emissão de novos alvarás.----------------------------------------------------------------------
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-------- Ponto 7 – Requerimento do senhor Valdelir Carvalho S. Souza – Realização de Culto 

Público em S. Teotónio -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Foi presente o pedido do senhor Valdelir Carvalho Souza que solicita autorização para a 

realização de um culto público com danças, teatro, banda de música e pregação da palavra, 

no dia 26 de maio, no Largo Gomes Freire em S. Teotónio.---------------------------------------------- 

Este executivo não vê inconveniente na realização do referido evento, deve no entanto o 

requerente solicitar a emissão de Licença de Festividade e Divertimento Público à Freguesia 

de S. Teotónio e posteriormente a Licença de Ruído ao Município de Odemira.------------------- 

------- Ponto 8 – Requerimentos das senhoras, Paula Canena e Antónia Cruz, para a concessão 

de bancas na praça do mercado de Zambujeira do Mar -------------------------------------------------- 

Foi presente o requerimento da senhora Paula Maria da Cruz Canena para a concessão da 

banca n.º 15 do Mercado da Zambujeira do Mar, durante o corrente ano, para completar o 

trabalho a desenvolver junto da banca n.º16. ---------------------------------------------------------------- 

Analisado o assunto foi deliberado por unanimidade aprovar a concessão nos termos 

propostos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Foi presente o requerimento da senhora Antónia da Cruz, para a concessão da banca n.º 17 

mo mercado da Zambujeira do Mar, entre 01 de março e 31 dezembro de 2018, a qual tem 

vindo a utilizar só nos meses de verão. ----------------------------------------------------------------------- 

Analisado o assunto foi deliberado por unanimidade aprovar a concessão nos termos 

propostos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- Ponto 9 – Atividades realizadas pela Freguesia durante o mês transato --------------------- 

Relativamente às atividades realizadas no mês transato, foram nomeadamente as seguintes: 

Foram reparados caminhos na freguesia; Foram arranjados bancos na Casa Nova da Cruz; 

Limpeza de valeta nas Quintas; Lixar mesa e bancos na pérgula junto ao GDR; Continuação 

da limpeza e poda de árvores no jardim da Quinta da Elsa e em vários locais da freguesia; 

Limpeza do percurso da Rota Vicentina; limpeza das ruas na vila e recolha de monos; 

Manutenção dos jardins e espaços verdes na freguesia; Reparação de passeio no Bairro do 

Atanásio; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

------- Tratados os assuntos, o senhor Presidente deu por encerrada a sessão quando eram  
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vinte horas e dez minutos, da qual se lavrou a presente ata, que vai ser assinada pelos 

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

 

 

 

                                     _____________________________________________ 

O Presidente 

 

____________________________________________ 

O Secretário 

 

_____________________________________________ 

A Tesoureira 

 

 

 

 

 

 

 

 


