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FREGUESIA DE S. TEOTÓNIO 

 

ATA N.º 8 

 REUNIÃO ORDINÁRIA  

---------- Ao sétimo dia do mês de junho 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 maio --------------------------------------------- 

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

------- Ponto 3 – Terceira alteração ao orçamento do ano 2017 ------------------------------------------ 

------- Ponto 4 - Aditamento ao contrato de inter-administrativo com o Município de Odemira  

------- Ponto 5 – Segunda alteração ao Plano Plurianual de Investimentos do ano 2017 ----------

------- Ponto 6 – Proposta n.º 13/2017 - Criação de taxa de secretaria para serviços da 

motoniveladora ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------- Ponto 7 – Alteração ao Regime de funções do Presidente da Junta ---------------------------- 

------- Ponto 8 – Protocolo com a Cautchú - Associação de Promoção e Desenvolvimento do 

Desporto -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- Ponto 9 – Orçamento para reparação do repuxo no largo Gomes Freire ---------------------- 

 ------ Ponto 10 - Requerimento para permuta de sepultura perpétua nos cemitérios da 

freguesia --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- Ponto 11 – Pedido de alterações na loja n.º 8 da praça do mercado de S.Teotónio --------- 
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------- Ponto 12 – Proposta para ocupação da loja n.º 6 da Praça do Mercado de S.Teotónio ----- 

------- Ponto 13 - Pedido de aluguer de bancas – Praça do mercado de Zambujeira do Mar -----

------- Ponto 14 – Oferta da criação das medalhas de mérito pelo escultor Frenando Fonseca -- 

-------- Ponto 15 - Espaço de verão 2016 ----------------------------------------------------------------------- 

------- Ponto 16 – Auto de contraordenação n.º 47/17-NPA – Canídeo -------------------------------- 

------- 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:------------------------------------------ 

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

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

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

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

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

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

------- Foi presente o mapa resumo de fluxos de caixa, que apresentava à data de 31/05/2017, 

um saldo positivo no valor de € 30.033,36 (trinta mil, trinta e três euros e trinta e seis cêntimos).  

------- Ponto 3 – Terceira alteração ao orçamento do ano 2017: ----------------------------------------- 

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

que importa tanto em reforços como em anulações na quantia de € 3.200,00 (três mil e duzentos 

euros),  o qual foi a provado por unanimidade. ------------------------------------------------------------- 

------- Ponto 4 – Segunda alteração ao Plano Plurianual de Investimentos do ano 2017: ---------- 

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

investimentos, que foi aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------- 
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------- Ponto 5 - Aditamento ao contrato de inter-administrativo com o Município de 

Odemira: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Foi presente a minuta do contrato inter-administrativo, a celebrar com o Município de 

Odemira, que tem por objetivo regular o apoio financeiro a prestar até ao final do ano 2017 

------- Ponto 6 – Proposta n.º 12/2017 - Alteração ao Regime de funções do Presidente da Junta:- 

-------- Foi presente a proposta n.º 12/2017 do senhor Presidente, da qual consta a alteração ao 

regime das funções que atualmente exerce. Legalmente é-lhe conferida a competência de 

decisão para optar pela modalidade de exercício de funções como presidente da Junta, desde  

que estejam reunidos todos os requisitos para o efeito, conforme consta da proposta  que se 

transcreve  “Proposta n.º12/2017 

Assunto: Presidente da Junta - Alteração Regime de funções 

Considerando,  

Que a partir de 01 de julho de 2017, me encontro na situação de aposentado; pelo facto, 

prescindo do exercício de funções a tempo inteiro que tenho vindo a exercer desde 19 de 

outubro de 2013. 

Tendo em conta a competência que me é conferida pela alínea a), nº.2 do Artigo 18º, da Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro, informo a Exmª Junta de Freguesia, que decido optar pelo 

exercício de funções a meio tempo, até ao final deste mandato. Informo que a compensação é 

suportada pelo Orçamento de Estado. 

 Conforme o estabelecido na alínea q) do nº 1 do Artigo 9º, da Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro, esta decisão será presente à Exmª Assembleia de Freguesia para verificação da 

conformidade dos requisitos relativos ao exercício de funções a meio tempo do Presidente da 

Junta, os constantes no nº.1 do Artigo 27º, do Decreto-lei 169/99, de 18 de setembro, na sua 

atual redação. 

S. Teotónio, 2 de junho de 2017 

O Presidente da Junta de Freguesia José Manuel dos Reis Guerreiro “ -------------------------------

--------- A proposta foi aprovada por unanimidade, será presente à Exmª.  Assembleia de 

Freguesia para verificação da conformidade dos requisitos. -------------------------------------------

Ponto 7 – Proposta n.º 13/2017 Criação de taxa de secretaria para serviços da motoniveladora:  
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 ------- Após apreciação pública da proposta para criação de uma taxa de secretaria para os  

serviços da motoniveladora, não tendo havido contestação à mesma naquele período, a 

proposta foi aprovada por unanimidade, será presente à Exmª. Assembleia de Freguesia para 

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

------- Ponto 8 – Protocolo com a  Cautchú - Associação de Promoção e Desenvolvimento do 

Desporto -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Foi presente o protocolo celebrado com a Cautchú, tendo sido deliberado renovar o 

referido protocolo por mais um ano.---------------------------------------------------------------------------- 

------- Ponto 9 – Orçamento para reparação do repuxo no largo Gomes Freire:---------------------- 

-------- Foi deliberado proceder à reparação do repuxo sito no Largo Gomes Freire, assim que 

esteja disponível o material para substituir. ------------------------------------------------------------------ 

 ------ Ponto 10 - Requerimento para permuta de sepultura perpétua nos cemitérios da 

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

-------- Foi presente o requerimento da Senhora Maria de Fátima Jacinto, residente em 

Zambujeira do Mar, para permutar um terreno de que é proprietária no cemitério de 

S.Teotónio, por outro no cemitério da Zambujeira do Mar, a Junta deliberou autorizar a 

pretensão por unanimidade.-------------------------------------------------------------------------------------- 

------- Ponto 11 – Pedido de alterações na loja n.º 8  - Praça do mercado de S.Teotónio: ----------

-------- Foi presente o pedido do senhor António Costa, para fazer uma alteração na loja onde 

está instalado o talho do mercado, nomeadamente a colocação de precianas nas janelas devido 

ao calor e a substituição de uma porta, a Junta deliberou autorizar a alteração e irá informar o 

senhor Costa dos procedimentos e cuidados a ter. --------------------------------------------------------- 

------- Ponto 12 – Proposta para ocupação da loja n.º 6 -  Praça do mercado de S.Teotónio : ----- 

-------- Foi presente a proposta da senhora Aldina Rocha Campos, para ocupação da loja n.º 8, 

com artigos diversos, analisada a proposta, a Junta deliberou indeferir a pretensão em virtude 

da atividade não se enquadrar no regulamento do mercado no seu artigo n.º 5. ------------------- 

-------- Ponto 13 - Pedido de aluguer de bancas – Praça do mercado de Zambujeira do Mar: ---

--------- Foi presente o pedido pelo senhor Alfredo António Riscado, residente em Zambujeira 

do Mar, o aluguer de duas bancas na praça do mercado de Zambujeira do Mar, nomeadamente 
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o n.º 9 e 10, durante os meses de junho a setembro, a Junta deliberou por unanimidade alugar 

o referido espaço.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- Ponto 14 – Oferta do trabalho criativo das medalhas de mérito pelo escultor Frenando 

Fonseca: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- O escultor Fernando Fonseca decidiu oferecer o seu trabalho de criação da medalha 

de mérito da Freguesia. Gesto que o executivo da Freguesia muito valorizou e agradeceu, pela 

vontade e humildade de oferecer este trabalho à sua terra.----------------------------------------------- 

------- Ponto 15 - Espaço de verão 2016:------------------------------------------------------------------------ 

------- Decidiu o executivo voltar a criar o espaço de verão no mês de agosto para a ocupação 

dos tempos livres para crianças dos 3 aos 6 anos de idade. Para tal deve iniciar-se todos os 

preparativos de divulgação, e abertura de inscrições. ----------------------------------------------------- 

------- Ponto 16 – Auto de contraordenação n.º 47/17-NPA – Canídeo: ------------------------------- 

------- Foi presente o processo de contraordenação, tendo a Junta deliberado aplicar uma coima 

mínima ao arguido.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

nomeadamente as seguintes: -  em colaboração com o Município de Odemira, foi desassoreado 

o portinho da Entrada da Barca; limpo todo o recinto da faceco onde se realizou o mercado 

mensal de maio; arranjado o caminho da Relva Grande até ao Oleiro e do Vale D’agua da Serra 

até ao Oleiro, o caminho da mesa do Carvalhosinho, os caminhos do Vale Fojo da Parreira e 

do Margeoso e o caminho da Misericórdia até à casa Nova da Cruz e Moitinha/Moita 

Redonda; feito o levantamento dos mármores de uma sepultura perpétua, para exumação dos 

restos mortais, no cemitério de S.Teotónio; limpeza nos parques verdes em S.Teotónio e 

Zambujeira do Mar; limpeza nos parques do S.Miguel, Brejão e Azenha do Mar; colocados 

pins no Quintalão que estavam arrancados; iniciaram-se os preparativos para o festival de 

mastros. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

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

 
 
 
 
 
 
  


