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FREGUESIA DE S. TEOTÓNIO 

 

  

ATA N.º 12 

 REUNIÃO ORDINÁRIA 

---------- Ao quarto dia do mês de novembro do ano dois mil e vinte, 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 ----------------------- 

Medidas excecionais e temporárias - Covid 19: ------------------------------------------------------------ 

Nos termos e para os efeitos do n.º 5, do artigo 3º, da Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, 

alterado pela Lei n.º 28/2020, de 28 de julho, o acesso do público à sala de sessões, deve ser 

limitado, de modo a assegurar o respeito pelas regras de distanciamento social e demais 

orientações da DGS em vigor. ----------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------- II – PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA ---------------------------------- 

------- Ponto 1 – Assuntos gerais de interesse para a freguesia ------------------------------------------  

------- Proposta , Localgest Contabilidade e Gestão -------------------------------------------------------- 

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

------ 1 - Ofício do Município de Odemira - Reingresso de trabalhador - assistente 

operacional, Luís Manuel dos Reis Guerreiro -------------------------------------------------------------- 

------- 2 - Edital do Município de Odemira n.º 89/2020 - deliberações da reunião de Câmara, 

constantes do ponto 2.1.1 - pontos 1 e 2 ----------------------------------------------------------------------- 

-------- 3 - E-mail da Comissão de Utentes do Litoral Alentejano - Situação grave da saúde no  

Litoral Alentejano. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

-------- Ponto 1 – Leitura e aprovação da ata do mês de outubro -------------------------------------- 
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-------- Ponto 2 – Análise dos Fluxos de Caixa do mês de outubro -------------------------------------

-------- Ponto 3 - Quinta Modificação Orçamental do ano 2020 ------------------------------------------ 

------- Ponto 4 - Fregal Consultadoria e Formação - Proposta para Recrutamento e Seleção de 

Pessoal ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- Ponto 5 - Renovação de contratos de trabalho a termo certo, por mais um ano ------------ 

------- Ponto 6 - Subsídio a atribuir às escolas do ensino pré-escolar e 1º ciclo - ano letivo 

2020/2021 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

------- Proposta, Localgest Contabilidade e Gestão: -------------------------------------------------------- 

------- Foi presente a proposta para consultadoria autárquica, tendo a Junta de Freguesia 

tomado o devido conhecimento. -------------------------------------------------------------------------------- 

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

------ 1 - Ofício do Município de Odemira - Reingresso de trabalhador - assistente 

operacional, Luís Manuel dos Reis Guerreiro: -------------------------------------------------------------- 

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

------- 2 - Edital do Município de Odemira n.º 89/2020 - Deliberações da reunião de Câmara, 

constantes do ponto 2.1.1 - pontos 1 e 2: ---------------------------------------------------------------------- 

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

-------- 3 -  E-mail da Comissão de Utentes do Litoral Alentejano - Situação grave da saúde no  

Litoral Alentejano: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

------------------------------------------ III – ORDEM DO DIA ------------------------------------------------- 
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-------- Ponto 1 – Leitura da ata da reunião de mês de outubro: -----------------------------------------

-------- Foi lida 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 Resumo Fluxos de Caixa, respeitante ao mês de outubro do corrente 

ano que acusava um total de Disponibilidades na importância de 379.339,22 € (trezentos e 

setenta e nove mil, trezentos e trinta e nove euros e vinte e dois cêntimos) de Dotações 

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

------- Foi presente os Fluxos de Caixa, com a relação de Recebimentos e Pagamentos durante 

o mês de outubro, no valor de 123.907,66 € (cento e vinte e três mil, novecentos e sete euros e 

sessenta e seis cêntimos) de Receita. E de Despesa o valor de 70.715,56 € (setenta mil, 

setecentos e quinze euros e cinquenta e seis cêntimos), tendo a Junta de Freguesia tomado o 

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

------- Ponto 3 - Quinta Modificação Orçamental do ano 2020:------------------------------------------- 

------- Foi presente o documento do qual consta a 5ª (quinta) alteração ao orçamento do ano 

2020, que engloba a 4ª (quarta) alteração ao orçamento da despesa, no total de € 22.354,00 

(vinte e dois mil, trezentos e cinquenta e quatro euros), e a 3ª (terceira) alteração ao Plano 

Plurianual de Investimentos. Analisados os documentos, a Junta deliberou, aprovar por 

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

------- Ponto 4 - Fregal Consultadoria e Formação - Proposta para Recrutamento e Seleção de 

Pessoal:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- Foi presente a proposta da Fregal, Lda, para apoio no recrutamento e seleção de 5 

(cinco) assistentes operacionais por tempo indeterminado, no valor de 1.688,00 € acrescido 

do iva à taxa legal em vigor. Analisada a proposta, a Junta de Freguesia deliberou por 

unanimidade, aprovar nos termos propostos. --------------------------------------------------------------- 

------- Ponto 5 - Renovação de contratos de trabalho a termo certo por mais um ano: ------------ 

------- A Junta de Freguesia deliberou por unanimidade, renovar por mais 1 (um) ano, os 

contratos de trabalho a termo resolutivo certo celebrados no dia 20 de janeiro de 2020, com os 

trabalhadores, Rui Manuel Nunes da Silva e André Filipe Guerreiro. ------------------------------- 

------ Ponto 6 - Subsídio a atribuir às escolas do ensino pré-escolar e 1º ciclo - ano letivo 

2020/2021: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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------- Foi presente o mapa com os valores a atribuir anualmente às escolas que a seguir se 

transcreve:  

“ 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 

 

Escolas 
 

  Salas Alunos Subsídio 

  
        

100,00€           20,00€  anual 

         

Jardim de Infância do Cavaleiro 
 

1 15            400,00€  

Jardim de Infância do Brejão 
 

1 18            460,00€  

1º. Ciclo de S. Teotónio 

 

7 141         3 520,00€  

Jardim de Infância de S. Teotónio 

 

3 75         1 800,00€  

1º Ciclo de Zambujeira do Mar 

 

2 41         1 020,00€  

Jardim de Infância Zambujeira do Mar 

 

1 25            600,00€  

         

Totais 

 

15 315         7 800,00€  

Pagamento da 1ª Tranche 
 

26-11-2020           3 900,00€  

Pagamento da 2ª Tranche 
 

      
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- “ 

--------- A Junta de Freguesia deliberou por unanimidade, atribuir os subsídios constantes do 

respetivo mapa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

dezanove horas e quarenta e cinco minutos, da qual se lavrou a presente ata, que vai ser 

assinada pelos membros presentes. --------------------------------------------------------------------------- 
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___________________________________________ 

O Presidente 

 

___________________________________________ 

O Secretário 

 

_____________________________________________ 

A Tesoureira 

 


