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FREGUESIA DE S. TEOTÓNIO 

 

ATA N.º 5 

 REUNIÃO ORDINÁRIA  

---------- Ao terceiro dia do mês de maio 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 abril -------------------------------------------- 

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

------- Ponto 3 – Segunda alteração ao Orçamento do ano 2017 ----------------------------------------- 

------- Ponto 4 – Renuncia do contrato n.1/AS/2015 – Aquisição de Serviços ----------------------- 

------- Ponto 5 – Pedido de Licença sem Remuneração – Manuel da Piedade Maria --------------- 

------- Ponto 6 - Candidaturas ao IEFP – contrato emprego inserção:----------------------------------- 

------- Ponto 7 – Requerimento para permuta de sepultura perpétua nos cemitérios da 

freguesia:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Ponto 8 - 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. -------------------- 
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II – PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA -------------------------------------------------------- 

------- Ponto 1 – Assuntos gerais de interesse para a freguesia:------------------------------------------ 

------- O executivo congratula-se com a Cerimónia de Elevação de S.Teotónio a Vila, que 

decorreu muito bem, dignificando os homenageados e a Vila. Foi um evento muito elogiado 

pelos convidados e população em geral. ---------------------------------------------------------------------- 

-------- Informou o Sr. Presidente que, foi presente na Assembleia Municipal de Odemira no 

passado dia 28 de abril o assunto sobre o apoio do Município de Odemira para a aquisição 

da Motoniveladora, e o mesmo foi aprovado.---------------------------------------------------------------- 

------- Ponto 2 – Apreciação de expediente:-------------------------------------------------------------------- 

------- Foi presente o ofício da Câmara Municipal de Odemira, no qual faz o desafio para a 

atividade “Limpar Odemira”, decidiu o executivo não poder envolver-se na iniciativa visto a 

mesma coincidir com o início das montagens do Festival de Mastros, tendo os meios logísticos 

direcionados para essa atividade. Por valorizarmos esta iniciativa comprometemo-nos a 

desenvolve-la no próximo mês de setembro. ---------------------------------------------------------------- 

------- Foi presente o pedido de apoio pela ASSESTA – Associação de Escritores do Alentejo, 

para fazer face às despesas com o evento: Encontros Literários do Alentejo, no valor de € 350,00 

(trezentos e cinquenta euros), a Junta deliberou por unanimidade conceder o apoio solicitado.  

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

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

------- Foi lida e assinada a ata número quatro respeitante à reunião do mês abril.----------------- 

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

------- Foi presente o mapa resumo de fluxos de caixa, que apresentava à data de 30/03/2017, 

um saldo positivo no valor de € 28.344,61 (vinte e oito mil, trezentos quarenta e quatro euros 

e sessenta e um cêntimos. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

que importa na quantia € 190,00 (cento e noventa euros). ------------------------------------------------ 

------- Ponto 4 – Renuncia do contrato n.1/AS/2015 – Aquisição de Serviços: ---------------------- 
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------- A Junta deliberou por unanimidade, renunciar o contrato n.º 1/AS/2015 – aquisição de 

serviços, em regime de avença, de assessoria no âmbito da contratação pública e fontes de 

financiamento, celebrado com a empresa Double  Shift, Lda, com sede  em Entradas, por 

considerar que os serviços prestados, não foram satisfatórios. ------------------------------------------

-------- Ponto 5 – Pedido de Licença sem Remuneração – Manuel da Piedade Maria: ------------- 

------- Foi presente o pedido do senhor Manuel da Piedade, assistente operacional nesta 

entidade, para concessão de licença sem remuneração pelo período de 11 meses, tendo o 

executivo deliberado conceder esta licença ao trabalhador. ---------------------------------------------- 

------- Ponto 6 - Candidatura ao IEFP – contrato emprego inserção:----------------------------------- 

------- A Junta deliberou por unanimidade, fazer duas candidaturas com o Instituto de 

Emprego e Formação Profissional, uma, para 3 lugres de assistente operacional, na 

modalidade de contrato emprego e inserção, outra, para dois técnicos de ação social, para 

promover de novo a Atividade de Ocupação dos Tempos Livres para crianças dos 3 aos 6 anos, 

durante o mês de agosto. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

------- Ponto 7 – Requerimento para permuta de sepultura perpétua nos cemitérios da 

freguesia:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- Foi presente o requerimento da senhora Clarinda Maria Machado Soares, no qual solicita 

a permuta de um terreno de que é proprietária no cemitério de S.Teotónio, com um outro 

terreno no cemitério da Zambujeira do Mar, e fazer a trasladação dos restos mortais de um 

familiar que se encontra inumado no cemitério de S.Teotónio, a Junta deliberou conceder essa 

autorização. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Ponto 8 - Atividades realizadas pela Freguesia durante o mês transato: -------------------- 

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

nomeadamente as seguintes: - foi feita limpeza e cortada a relva nos espaços verdes da 

freguesia, cortada a sebe no parque de merendas da “Adriana”; foram feitas as limpezas 

habituais nas várias localidades da freguesia, nomeadamente, varrer as ruas e remover lixo. - 

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



80 
 

03-05-2017 

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

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

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

 

 

 

                                     _____________________________________________ 

O Presidente, 

 

 

____________________________________________ 

A Secretária,  

 

____________________________________________ 

A Tesoureira, 

 
 
 
 
 
 
  


