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ATA N.º 6 

 REUNIÃO ORDINÁRIA 

---------- Ao segundo dia do mês de maio 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 ------------------------------------------------------------------- 

------- 1- Oficio - Município de Odemira – Pedido de contentor para lixo ---------------------------- 

------- 2- E-mail - Município do Odemira – limpeza da Entrada da Barca Zambujeira ------------ 

------- 3 - E-mail - Comissões de Utentes do Litoral Alentejano - Moção concentração ------------ 

------- 4 - E-mail - Rotas Penacova - viagens turísticas ----------------------------------------------------- 

------- 5 - E-mail – Janelas do Alentejo – Passeios de barco no Lago de Alqueva -------------------- 

------- 6 - E-mail – Município de Odemira – E-mail sobre Toponímia em S. Teotónio ------------- 

------- 7 - E-mail – Falcoaria Real de Salvaterra de Magos – Visitas gratuitas ------------------------ 

-------------------------------------------- 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 – Recolocação de contentores – Zambujeira do Mar ------------------------------------                                    

------- Ponto 4 – Concessão de Bancas na Praça do mercado de Zambujeira do Mar -------------- 

------- Ponto 5 – Autos de contraordenação n.º 23/18 e 24/18 – Canídeos --------------------------- 
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------- Ponto 6 – Pedidos de Apoio: Associação de Reformados Pensionista e Idosos da 

Freguesia de S. Teorónio; e Associação de Armadores da Pesca Artesanal Sudoeste 

Alentejano e Costa Vicentina ------------------------------------------------------------------------------------ 

------- Ponto 7 – 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 Município de Odemira, datado de 13/03/2018 sobre o Pedido 

de contentor para lixo. A Junta de Freguesia tomou o devido conhecimento. ---------------------- 

-------- Foi presente o e-mail do Município do Odemira, datado de 06/04/2018, sobre a 

limpeza da Entrada da Barca, Zambujeira do Mar, A Junta de Freguesia tomou o devido 

conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- Foi presente o e-mail da Comissão de Utentes do Litoral Alentejano, datado de 

13/04/2018, sobre a Moção concentração na Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano. 

A Junta de Freguesia tomou o devido conhecimento. ----------------------------------------------------- 

------- Foi presente o e-mail da Rotas Penacova, datado de 19/04/2018, sobre viagens 

turísticas. A Junta de Freguesia tomou o devido conhecimento. --------------------------------------- 

------- Foi presente o e-mail de Janelas do Alentejo, datado de 17/04/2018, sobre Passeios de 

barco no Lago de Alqueva. A Junta de Freguesia tomou o devido conhecimento. ---------------- 

------- Foi presente o e-mail do Município de Odemira, datado de 18/04/2018, sobre a 

Toponímia em S. Teotónio. A Junta de Freguesia tomou o devido conhecimento, o qual será 

remetido à Exmª Assembleia de Freguesia para que esta indique um elemento daquele órgão 
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para integrar a comissão local de toponímia, conforme o disposto no Regulamento 

Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- Foi presente o e-mail da Falcoaria Real de Salvaterra de Magos, datado de 17/04/2018, 

sobre Visitas Gratuitas. A Junta de Freguesia tomou o devido conhecimento. --------------------- 

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

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

------- Foi lida e assinada a ata número cinco respeitante à reunião do mês de 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 30/04/2018, 

um saldo positivo no valor de € 188.189,09 (cento e oitenta e oitenta mil, cento e oitenta e 

nove euros e nove cêntimos), sendo em execução orçamental, um saldo positivo no valor de 

€ 184.849,85 (cento e oitenta e quatro euros, oitocentos quarenta e nove euros e oitenta e cinco 

cêntimos) e em operações de tesouraria um saldo positivo no valor de € 3.339,24 (três mil, 

trezentos e trinta e nove euros e vinte e quatro cêntimos). Apreciado o assunto, a Junta de 

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

------- Ponto 3 – Recolocação de contentores – Zambujeira do Mar: ------------------------------------      

------- Foi presente o e-mail que o senhor Presidente enviou à Associação Cultural Recreativa 

D Zambujeira do Mar, datado de 28/03/2018, no qual propõe a mudança dos contentores de 

resíduos que se encontram na via pública junto ao edifício daquela associação, para um 

espaço no recinto do mesmo, ficando assim liberta a via pública para circulação dos peões.                              

------- Ponto 4 – Concessão de Bancas na Praça do mercado de Zambujeira do Mar: -------------- 

------- Foi presente o pedido do senhor Tiago Riscado, no qual solicita a troca da concessão da 

banca n.º 15, pela banca n.º 12. A Junta deliberou autorizar a pretensão do requerente. --------- 

------- Foi presente o pedido do senhor Alfredo Riscado, no qual solicita a troca da concessão 

da banca n.º 9, pela banca n.º 13. A Junta deliberou não autorizar a pretensão do requerente. - 

-------- Foi presente o pedido do senhor José Pereira, para a continuação do aluguer da banca 

n.º 14 durante o mês de agosto. A Junta de Freguesia deliberou autorizar a pretensão do 

requerente. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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------- Ponto 5 – Autos de contraordenação n.º 23/18 e 24/18 – Canídeos:--------------------------- 

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

23/18 e 24/18, 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 – Projeto – de Miúdo a Graúdo encanta a tradição – Associação de 

Solidariedade Social Nossa Senhora do Mar: ---------------------------------------------------------------- 

------- Foi presente o pedido da direção da Associação de Solidariedade Social Nossa Senhora 

do Mar, no qual solicita a reconversão da verba recebida para a atividade “Marcha Sénior” 

para a atividade “De miúdo a graúdo encanta a tradição”. Apreciado o assunto, a Junta 

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

------- Ponto 7 – Pedidos de Apoio: Associação de Reformados Pensionista e Idosos da 

Freguesia de S. Teorónio;  e Associação de Armadores da Pesca Artesanal Sudoeste 

Alentejana e Costa Vicentina:----------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Foi presente o pedido da Associação de Reformados Pensionistas e Idosos da 

Freguesia de S. Teotónio, no qual solicitam arame e ajuda para realização do mastro que vão 

realizar no próximo mês de junho, o referido pedido está inserido no plano de atividades 

apoiado pela Freguesia, pelo que, a Junta de Freguesia deliberou conceder o apoio. ------------- 

-------- Foi presente o pedido da Associação de Armadores da Pesca Artesanal e do Cerco do 

Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, no qual solicitam apoio financeiro para fazer face às 

despesas com as comemorações do dia do pescador que se vai realizar no dia 02 de junho em 

Almograve. A Junta deliberou conceder um subsídio no valor de 200,00 euros. ------------------- 

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

------- Relativamente às obras realizadas durante o mês transato, foram nomeadamente as 

seguintes: Procedeu-se ao corte e manutenção da relva e espaços verdes da freguesia; arranjo  

de  caminhos na zona de São Miguel e Brejão; poda e limpeza de árvores nos espaços verdes 

das escolas primárias e EB 2 3 de S.Teotónio; manutenção e tapagem de buracos em algumas 

estradas municipais e ruas das localidades; limpeza das ruas da vila,  e transporte de doentes 

não urgentes para hospitais de Lisboa, Évora e Santiago de Cacém ----------------------------------- 

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

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

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

 

 

 

 

                                     _____________________________________________ 

O Presidente 

 

 

________________________________________ 

O Secretário 

 

_____________________________________________ 

A Tesoureira 

 

 

 

 

 

 


