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FREGUESIA DE S. TEOTÓNIO 

 

ATA N.º 9 

 REUNIÃO ORDINÁRIA  

---------- Ao quinto dia do mês de julho 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 junho -------------------------------------------- 

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

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

------- Ponto 4 – Autorização para inscrição de novos trabalhadores na ADSE --------------------- 

------- Ponto 5 – Pedido de aluguer de banca na praça do mercado da Zambujeira do Mar ----- 

------- Ponto 6 - 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:----------------------------------------- 
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-------- O Festival de Mastros que teve lugar no passado mês de junho, decorreu sem incidentes 

e com a animação habitual nestes dias de festa que encheram S. Teotónio de alegria, e o 

executivo congratula-se por isso, enaltecendo todas e todos os que participaram e em especial 

os funcionários e funcionárias da Freguesia. ----------------------------------------------------------------- 

--------- No passado dia 24 de junho decorreu na Azenha do Mar o dia do Pescador, que mais 

uma vez foi uma atividade de enorme sucesso, e que muito orgulha a freguesia a enorme 

capacidade de receber as gentes desta terra, e a quem o executivo da Freguesia deixa os seus 

agradecimentos pelo empenho. --------------------------------------------------------------------------------- 

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

------- Neste ponto não houve qualquer assunto para debater. ------------------------------------------ 

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

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

------- Foi lida e assinada a ata número oito respeitante à reunião do mês junho.------------------- 

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

------- Foi presente o mapa resumo de fluxos de caixa, que apresentava à data de 30/06/2017, 

um saldo positivo no valor de € 5.410,15 € (cinco mil, quatrocentos e dez euros e quinze 

cêntimos); sendo em execução orçamental, um saldo negativo no valor de € 996,76 (novecentos 

noventa e seis euros e setenta e seis cêntimos), e em operações de tesouraria um saldo positivo 

no valor de € 6.406,91 (seis mil, quatrocentos e seis euros, noventa e um cêntimos). -------------- 

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

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

que importa tanto em reforços como em anulações no valor de € 1.485,00 (mil quatrocentos e 

oitenta e cinco euros), que foi aprovado por unanimidade. --------------------------------------------- 

------- Ponto 4 – Autorização para inscrição de novos trabalhadores na ADSE: --------------------- 

------- A Junta deliberou, nos termos da Lei, inscrever na ADSE os trabalhadores que agora 

ingressaram em contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, e seus 

descentes.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- Ponto 5 – Pedido de aluguer de banca na praça do mercado da Zambujeira do Mar: ---- 
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------- Foi presente o pedido da senhora Maria de Fátima Casimiro Pedro Anastácio, que 

solicita a conceção da banca nº 11 do mercado da Zambujeira do Mar, nos meses de julho a 

agosto para venda de artesanato. A banca será concedida após a entrega de toda a 

documentação, devendo ser aplicadas as taxas em vigor. ------------------------------------------------ 

------- Ponto 6 - Atividades realizadas pela Freguesia durante o mês transato:---------------------- 

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

nomeadamente as seguintes: - procedeu-se à rega e corte de relva em vários locais da freguesia; 

vários serviços para preparação do festival de mastros; limpeza de pasto e ervas no recinto da 

escola do Cavaleiro; limpeza, remoção de lixo e rega dos espaços verdes no Cavaleiro e Azenha 

do Mar; continuação da limpeza de bermas na estrada para a Zambujeira do Mar, no Brejão e 

Carvalhal; limpeza e preparativos para a festa do dia do pescador em Azenha do Mar; foi 

cedido o Largo Gomes Freire “Quintalão” para realização de um filme para promoção da 

cerveja  Sagres/Verão. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

 

 

                                     _____________________________________________ 

O Presidente, 

 

 

____________________________________________ 

A Secretária,  

 

____________________________________________ 

A Tesoureira,  


