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ATA N.º 13 

 REUNIÃO ORDINÁRIA 

---------- Ao sétimo dia do mês de novembro 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 outubro ----------------------------------------- 

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

------- Ponto 3 – Homologação da ata do júri - classificação obtida na avaliação do período 

experimental da trabalhadora – Solange Maria Guerreiro Alves --------------------------------------- 

------- Ponto 4 – Requerimento da trabalhadora Solange Maria G. Alves - inscrição na ADSE -- 

------- Ponto 5 – Pedido de apoio – Associação para Desenvolvimento de Amoreiras-Gare 

------- Ponto 6 – Requerimento do Sr. Alfredo Riscado - ocupação de banca da praça do 

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

------- Ponto 7 – 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 ----------------------------------------- 
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-------- 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 ------------------------------------------

------ À semelhança dos anos anteriores, a Junta de Freguesia deliberou por unanimidade, 

realizar o tradicional almoço dos idosos da freguesia no dia 18 de dezembro de 2018, na 

Facceo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

------- 1. Foi presente o E-mail recebido da Sociedade Recreativa S.Teotoniense, datado de 

26/10/2018 Relatório de atividade 2018. A Junta de Freguesia, tomou o devido 

conhecimento, e aprovou nos termos propostos. ----------------------------------------------------------- 

------- 2. Foi presente o E-mail recebido de Urban Art, datado de 11/10/2018 – proposta de 

arte urbana. A Junta de Freguesia, tomou o devido conhecimento. ----------------------------------- 

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

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

------- Foi lida e assinada a ata número doze 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 31/10/2018, 

um saldo positivo no valor de € 240.224,93 (duzentos e quarenta mil, duzentos e vinte e 

quatro euros e noventa e três cêntimos, sendo em execução orçamental, um saldo positivo no 

valor de € 236.790,57 (Duzentos e trinta e seis mil, setecentos e noventa euros e cinquenta e 

sete cêntimos, e em operações de tesouraria, um saldo positivo no valor de € 190.426,26 

(cento e noventa mil, quatrocentos e vinte seis euros e vinte seis cêntimos). Apreciado o 

assunto, a Junta de Freguesia tomou o devido conhecimento. ------------------------------------------ 

------- Ponto 3 – Homologação da ata do júri - classificação obtida na avaliação do período 

experimental da trabalhadora – Solange Maria Guerreiro Alves: -------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente, leu as deliberações tomadas pelo júri constituído para avaliação 

do período experimental da trabalhadora, Solange Maria Guerreiro Alves, com a categoria 

de assistente operacional, em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 

indeterminado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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A contratação realizou-se com recurso à reserva de recrutamento interna existente, por 

deliberação da Junta de Freguesia em sua reunião de 04/07/2018, resultante do 

procedimento concursal, aberto pelo Aviso n.º 13471/2016, Diário da República, 2.ª série, n.º 

209, de 31 de outubro. Analisados os documentos elaborados pelo júri, a Junta de freguesia 

procedeu à homologação do período experimental e respetiva classificação da trabalhadora, 

concluído com sucesso. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- Ponto 4 – Requerimento da trabalhadora Solange Maria G. Alves - inscrição na ADSE: - 

------- Foi presente o requerimento da senhora Solange Maria Guerreiro Alves, assistente 

operacional, contratada no dia 09/07/2018, para que nos termos da Lei, a entidade proceder 

à sua inscrição na ADSE. A Junta de Freguesia, deliberou, por unanimidade, aceitar o pedido 

da trabalhadora. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Ponto 5 – Pedido de apoio – Associação para Desenvolvimento de Amoreiras-Gare: 

------- Foi presente o pedido da Associação para Desenvolvimento de Amoreiras-Gare, para 

fazer face às despesas com o programa “Sonoridades e Sabores”, que se vai realizar na nossa 

freguesia no dia 03/11/2018. A Junta deliberou, por unanimidade, conceder o transporte e 

um subsídio o valor de 150,00 euros. ------------------------------------------------------------------------- 

------- Ponto 6 – Requerimento do Sr. Alfredo Riscado - ocupação de banca da praça do 

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

------- Foi presente o requerimento do senhor Alfredo Riscado, no qual solicita a ocupação de 

uma banca na praça do mercado da Zambujeira do Mar. Apreciado o assunto, a Junta 

deliberou, informar, que é intensão efetuar obras de melhoramento do espaço do mercado, 

considerando assim que o pedido deve ser analisado após conclusão das mesmas.--------------- 

------- Ponto 7 – Requerimento do Sr. Tiago Riscado - ocupação de banca na praça do 

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

-------- Foi presente o requerimento do senhor Tiago Riscado, no qual solicita a ocupação de 

uma banca na praça do mercado da Zambujeira do Mar. Apreciado o assunto, a Junta 

deliberou informar, que é intensão efetuar obras de melhoramento do espaço do mercado, 

considerando assim, que o pedido deve ser analisado após conclusão das mesmas.-------------- 

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

 

 

________________________________________ 

O Secretário 

 

 

_____________________________________________ 

A Tesoureira 


