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FREGUESIA DE S. TEOTÓNIO 

 

ATA N.º 12 

 REUNIÃO ORDINÁRIA  

 

---------- Ao sexto dia do mês de novembro ano dois mil e dezanove, 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 - Município de Odemira - Pedido de utilização de espaço no Jardim de Infância de S. 

Teotónio --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 - Ofício do Município datado de 17/10/2019 – Pedido de parecer sobre proibição de 

estacionamento na localidade do Brejão ---------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

------- Ponto 3 - Segunda Alteração ao Orçamento do ano 2019 ----------------------------------------- 

------- Ponto 4 - Segunda Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos do amo 2019 --------- 

------- Ponto 5 - Proposta n.º 19/2019 - Protocolo com a Associação Nossa Senhora do Mar - 

Renovação ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------- Ponto 6 - Verba a atribuir às Escolas no ano letivo 2019/2020 - expediente e material de 

limpeza ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Ponto 7 - Pedido de interrupção temporária de venda no Mercado - Celeste M. Luís ----- 

------- Ponto 8 - Pedido de Apoio – Associação para Desenvolvimento de Amoreiras - Gare ---

------- Ponto 9 - Pedido de Apoio Extraordinário - Centro Desportivo do Cavaleiro -------------- 
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----------------------------------------- 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: -----------------------------------------

------- O senhor Presidente informou que, a nova ETAR de S. Teotónio entrará em fase de 

teste no dia 11 de novembro corrente. ------------------------------------------------------------------------- 

------- Informou que, no passado dia 28 de outubro, realizou-se a viagem de avião entre 

Lisboa e Faro, resultado do sorteio no almoço de Natal de reformados e pensionistas do ano 

passado. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- Informou que, no dia 22 de outubro, realizou-se uma reunião em S. Miguel que contou 

com a presença do senhor Presidente da Câmara Municipal de Odemira José Alberto 

Guerreiro e o senhor Vereador Pedro Ramos; com o senhor Presidente da Junta de Freguesia 

de S.Teotónio Dário Guerreiro e o senhor Secretário José Guerreiro, representantes da 

Comissão Fabriqueira de São Miguel, representantes da Paróquia de São Teotónio e o Eng.º 

João Côrte, onde se procedeu à entrega dos projetos desenvolvidos em parceria entre a 

Freguesia de S.Teotónio e o Município de Odemira, à Comissão Fabriqueira para construção 

da Capela naquela localidade. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

1 - Município de Odemira - Pedido de utilização de espaço no Jardim de Infância de S. 

Teotónio propriedade da Freguesia, para realização de atividades complementares às aulas 

do ensino pré-primário.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- Relativamente ao solicitado, a Junta de Freguesia não vê inconveniente na utilização do 

espaço para o fim pretendido durante a vigência do atual executivo, ou seja, durante os 

períodos letivos 2019/2020 e 2020/2021, ficando a manutenção e a limpeza do espaço a cargo 

do Município de Odemira. --------------------------------------------------------------------------------------- 

2 - Ofício do Município datado de 17/10/2019 - Pedido de parecer sobre proibição de 

estacionamento na localidade do Brejão ---------------------------------------------------------------------- 
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------- Depois de analisado o pedido de parecer sobre a proibição de estacionamento na rua 

junto às pinturas da Amália Rodrigues, a Junta deliberou propor que se mantivesse a 

situação atual, tendo em conta a necessidade cada vez maior de estacionamento naquela 

localidade; tendo ainda em conta, que a maioria dos utilizadores daquele estacionamento são 

habitantes daquela rua; que está também em desenvolvimento uma proposta para a segunda 

fase do Bairro Municipal, na qual se propõe a requalificação e até possível alteração do perfil 

e sentido de trânsito na rua em questão e ainda sendo uma obra de arte urbana, o que 

pressupõe a convivência em ambiente urbano, a Junta aconselha a não proibir o 

estacionamento na referida rua, ainda que a Câmara Municipal de Odemira seja soberana 

sobre tal decisão. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

outubro. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

------- Foi presente o mapa resumo de fluxos de caixa, que apresentava à data de 31/10/2019, 

um saldo positivo no valor de € 344.800,07 (trezentos e quarenta e quatro mil, oitocentos 

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

341.550,01 (trezentos e quarenta e um mil, quinhentos cinquenta euros e um cêntimo), e em 

operações de tesouraria, um saldo positivo no valor de € 3.250,06 (três mil, duzentos e 

cinquenta euros e seis cêntimos). Apreciado o assunto, a Junta de Freguesia tomou o devido 

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

-------- Ponto 3 - Segunda Alteração ao Orçamento do ano 2019:--------------------------------------- 

------- Foi presente o documento do qual consta a segunda alteração ao Orçamento do ano 

2019, que importa tanto em reforços como em anulações, na quantia de € 31.761,25 (trinta e 

um mil, setecentos e sessenta e um euros e vinte cinco cêntimos). Analisado o documento, a 

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

------- Ponto 4 - Segunda Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos do ano 2019: --------- 
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------- Foi presente o documento do qual consta a segunda alteração ao Plano Plurianual de 

Investimentos do ano 2019. Analisado o documento, a Junta deliberou, aprovar por 

unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- Ponto 5 - Proposta n.º 19/2019 - Protocolo com a Associação Nossa Senhora do Mar - 

Renovação: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- Foi presente a proposta n.º 19/2019, sobre a renovação do protocolo com a Associação 

de Solidariedade Social Nossa Senhora do Mar. A Junta deliberou, por unanimidade, 

aprovar nos termos propostos.----------------------------------------------------------------------------------- 

------- Ponto 6 - Verba a atribuir às Escolas no ano letivo 2019/2020 - expediente e material de 

limpeza: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Tendo em conta a manutenção dos valores ao longo dos últimos anos, a Junta deliberou 

por unanimidade, aumentar o valor por sala e por aluno em cerca de 5%, conforme quadro 

com as verbas a atribuir às escolas para o ano letivo 2019/2020: --------------------------------------- 

 

 SUBSÍDIO A ATRIBUIR ÀS ESCOLAS DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO E PRÉ- 

ESCOLAR, PARA EXPEDIENTE E MATERIAL DE LIMPEZA 

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

 

NOME Salas Alunos Subsídio 

  100,00€ 19,00€ Anual 

Jardim de Infância do Cavaleiro 1 16 404,00€ 

1º. Ciclo do Brejão 1 10 290,00€ 

Jardim de Infância do Brejão 1 19 461,00€ 

1º. Ciclo de S. Teotónio 6 123 2 937,00€ 

Biblioteca do 1º. Ciclo de S.Teotonio 1 
 

100,00€ 

Jardim de Infância de S. Teotónio 3 79 1 801,00€ 

Sala de Prolongamento  1 
 

100,00€ 

1º Ciclo de Zambujeira do Mar 2 45 1 055,00€ 

Jardim de Infância Zambujeira do Mar 1 16 404,00€ 

  
   Totais 17 salas 308 7 552,00€ 

Pagamento da 1ª Tranche 
  

3 776,00€ 

Pagamento da 2ª Tranche 
  

3 776,00€ 

        
 

 

------ Ponto 7 – Pedido de interrupção temporária de venda no Mercado - Celeste M. Luís:----- 
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------ Foi presente a carta da senhora Celeste Maria Luís, com o pedido de interrupção 

temporária da venda de frutas e legumes no mercado de S.Teotónio, por motivo de doença. 

A Junta de Freguesia deliberou aceitar o pedido. ---------------------------------------------------------- 

Ponto 8 - Pedido de Apoio - Associação para o Desenvolvimento de Amoreiras - Gare: --------

------ Foi presente um pedido de apoio para fazer face às despesas com o evento “Sonoridade 

e Sabores”, que contará com uma parte das atividades na freguesia de S. Teotónio, mais 

precisamente no dia 23 de novembro no lugar da Choça dos Vales. Tendo em conta a 

importância das atividades desenvolvidas no âmbito da preservação da cultura e tradições 

nomeadamente o cante ao baldão, despique, poesia popular e viola campaniça, e as suas 

atividades incidirem sobre o território da freguesia de S. Teotónio. A Junta deliberou, por 

unanimidade, conceder o apoio solicitado, nomeadamente, o transporte e a quantia de 150,00 

euros. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ponto 9 - Pedido de Apoio Extraordinário – Centro Desportivo e Cultural do Cavaleiro: -------

------ Foi presente o pedido da Associação, no qual solicitam um apoio extraordinário para 

fazer face às despesas acrescidas com a realização da XI edição da feira da Batata Doce 

naquela localidade, cujo objetivo é a promoção e valorização daquele produto.------------------- 

Tendo em conta importância deste produto na agricultura familiar da população da zona do 

Cavaleiro, a necessidade de valorização e divulgação do mesmo. Tendo em conta ainda a 

melhoria e afirmação deste certame a nível local e regional. A Junta deliberou, por 

unanimidade, conceder um apoio extraordinário no valor de 800,00 euros. ------------------------ 

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

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

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

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

                                                        

 

 

                                         ___________________________________________  

O Presidente 
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________________________________________ 

O Secretário 

 

_____________________________________________ 

A Tesoureira 


