
68 

 
FREGUESIA DE S. TEOTÓNIO 

 

 

 

ATA N.º 12 

 REUNIÃO ORDINÁRIA 

---------- Ao terceiro dia do mês de outubro 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 ------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

------- Ponto 3 – Quarta Modificação orçamental do ano 2018 ------------------------------------------ 

------- Ponto 4 – Subsídio a atribuir às escolas no ano letivo 2018/2019 ------------------------------- 

------ Ponto 5 – Requerimento da Senhora Florinda de Oliveira Campos dos Santos, para 

trasladação de ossadas -------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- Ponto 6 – Pedido de apoio – Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

Odemira --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- Ponto 7 – Pedido de apoio – Representantes de pais do jardim-de-infância de 

S.Teotónio ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------- Ponto 8 – Requerimento do Sr. Alfredo Riscado - ocupação de banca da praça do 

mercado da Zambujeira do Mar -------------------------------------------------------------------------------- 
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------- Ponto 9 – Requerimento do Sr. Tiago Riscado - ocupação de banca na praça do 

mercado da Zambujeira do Mar--------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

------- Foi lida e assinada a ata número onze respeitante à reunião do mês de setembro --------- 

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

------- Foi presente o mapa resumo de fluxos de caixa, que apresentava à data de 30/09/2018, 

um saldo positivo no valor de € 223.336,65 (duzentos e vinte e três mil, trezentos e trinta e 

seis euros e sessenta e cinco cêntimos), sendo em execução orçamental, um saldo positivo no 

valor de € 219.436,62 (duzentos e dezanove mil, quatrocentos e trinta e seis euros e sessenta e 

dois cêntimos) e em operações de tesouraria, um saldo positivo no valor de € 3.900,03 (três 

mil, novecentos euros e três cêntimos). Apreciado o assunto, a Junta de Freguesia tomou o 

devido conhecimento. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Ponto 3 – Quarta modificação Orçamental do ano 2018: --------------------------------------- 

-------- Foi presente o documento do qual consta a 4ª modificação orçamental do ano 2018, 

que engloba a 3ª alteração ao orçamento da despesa, que importa na quantia de: € 32.500, 000 

(trinta e dois mil e quinhentos euros), tanto em reforços como em anulações. ------------

Analisado o documento, a Junta deliberou, aprovar por unanimidade. ------------------------------
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-------- Foi também presente a 3ª alteração ao Plano Plurianual de Investimentos. Analisado o 

documento, a Junta deliberou, aprovar por unanimidade. ---------------------------------------------- 

------- Ponto 3 – Subsídio a atribuir às escolas no ano letivo 2018/2019: ------------------------------ 

-------- Foi presente o quadro com os subsídios a atribuir às escolas, o qual a seguir se 

transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

“ Subsídio a atribuir às escolas do 1º Ciclo e Ensino Pré-Escolar, para expediente e material 

de limpeza, nos termos da alínea mm) do nº 1 do art.16º da Lei 75/2013 de 12/09 

Ano Letivo 2018/2019 

Escolas   Salas Alunos Subsídio 

          99,00€  
        

18,00€  anual 

        

Jardim de Infância do Cavaleiro 1 13 
          

333,00€  

1º. Ciclo do Brejão 1 11 
          

297,00€  

Jardim de Infância do Brejão 1 11 
          

297,00€  

1º. Ciclo de S. Teotónio 6 122 
       2 

790,00€  

Biblioteca do 1º. Ciclo de S.Teotónio 1   
            

99,00€  

Jardim de Infância de S. Teotónio 3 70 
       1 

557,00€  

Sala de Prolongamento  1   
            

99,00€  

1º Ciclo de Zambujeira do Mar 2 39 
          

900,00€  

Jardim de Infância Zambujeira do Mar 1 22 
          

495,00€  
        

Totais 17 salas 
288 

alunos 
       6 

867,00€  

Pagamento da 1ª Tranche     
       3 

433,50€  

Pagamento da 2ª Tranche     
       3 

433,50€  

                                                                                                                                                           “ 

------- Apreciado o assunto a Junta deliberou, por unanimidade, manter para este ano letivo 

os mesmos valores por aluno e sala de aula que foram atribuídos no ano letivo anterior. ------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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------- Ponto 4 – Requerimento da Senhora Florinda de Oliveira Campos dos Santos, para 

trasladação de ossadas: -------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- Foram presentes os requerimentos da senhora Florinda de Oliveira dos Santos, nos 

quais solicita a trasladação dos restos mortais de seu marido e filha, sepultados no cemitério 

da Zambujeira do Mar para o crematório da Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo. 

Apreciado o assunto a Junta de Freguesia deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido. -- 

------- Ponto 5 – Pedido de apoio – Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

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

------- Foi presente o pedido da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

Odemira, no qual solicitam um subsídio extraordinário para aquisição de novos rádios de 

comunicações em banda alta e lanternas portáteis. A Junta deliberou, por unanimidade, 

conceder um subsídio no valor de 450,00€. ------------------------------------------------------------------ 

------- Ponto 6 – Pedido de apoio – Representantes de pais do jardim-de-infância de 

S.Teotónio: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ Foi presente o pedido dos representantes de pais do jardim-de-infância de S.Teotónio, 

no qual solicitam apoio financeiro para assegurar as aulas de expressão musical no ano letivo 

2018/2019 e seguintes. Apreciado o assunto a Junta deliberou, por unanimidade, não 

conceder o respetivo apoio.---------------------------------------------------------------------------------------  

--------Ponto 7 – Requerimento do Sr. Alfredo Riscado - ocupação de banca da praça do 

mercado da Zambujeira do Mar: -------------------------------------------------------------------------------- 

------- Foi presente o pedido do senhor Alfredo Riscado, para ocupação de uma banca na 

praça do mercado da Zambujeira do Mar. Apreciado o assunto a Junta deliberou, por 

unanimidade, para uma melhor análise, fazer transitar o assunto para a reunião seguinte.----- 

------- Ponto 8 – Requerimento do Sr. Tiago António Antunes Riscado – ocupação de banca na 

praça do mercado da Zambujeira do Mar: ------------------------------------------------------------------- 

------- Foi presente o pedido do senhor Tiago Riscado, para ocupação de uma banca na praça 

do mercado da Zambujeira do Mar. Apreciado o assunto a Junta deliberou, por 

unanimidade, para melhor análise, fazer transitar o assunto para a reunião seguinte. ----------- 

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

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

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

 

 

 

___________________________________________ 

O Presidente 

 

 

________________________________________ 

O Secretário 

 

 

_____________________________________________ 

A Tesoureira 


