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FREGUESIA DE S. TEOTÓNIO 

 

 

ATA N.º 14 

 REUNIÃO ORDINÁRIA 

---------- Ao quinto  dia do mês de dezembro 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 novembro -------------------------------------- 

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

------- Ponto 3 - Quinta modificação Orçamental do ano 2018 -------------------------------------------  

------ Ponto 4 - Documentos Previsionais para o ano 2019 - (Atividades mais Relevantes, 

Orçamento da Receita e da Despesa, Plano Plurianual de Investimentos e Mapa de Pessoal) - 

 ------- Ponto 5 – Proposta n.º 24/2018 – Protocolo com a Associação de Solidariedade Social 

Nossa Senhora do Mar – Renovação --------------------------------------------------------------------------  

------ Ponto 6 - Protocolo n.º 25/2018 – Protocolo com o Clube Desportivo e Cultural do 

Cavaleiro – Renovação -------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- Ponto 7 – Publicação no Jornal Sudoeste – Campanha de Natal -------------------------------- 

------- Ponto 8 – Proposta de sinalética para aplicar nos edifícios dos mercados -------------------- 

------- Ponto 9 – TAIPA – Proposta de continuidade do Projeto ST ------------------------------------

------- Ponto 10 – Apoio a entidades da freguesia, para o ano 2019 ------------------------------------- 

----------------------------------------- ABERTURA DA SESSÃO --------------------------------------------- 
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I – PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO ----------------------------------------- 

------- O senhor Presidente da Junta declarou, nos termos da Lei, aberta a reunião. -------------- 

-------- 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 relevante para debater ----------------------------- 

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

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

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

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

------- Foi lida e assinada a ata número treze respeitante à reunião do mês de novembro ------- 

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

------- Foi presente o mapa resumo de fluxos de caixa, que apresentava à data de 30/11/2018, 

um saldo positivo no valor de € 236.320,22 (duzentos e trinta e seis mil, trezentos e vinte 

euros e vinte e dois cêntimos), sendo em execução orçamental, um saldo positivo no valor de 

€ 228.239,30 (duzentos e vinte oito mil, duzentos e trinta e nove euros e trinta cêntimos) e em 

operações de tesouraria, um saldo positivo no valor de € 8.080,92 (oito mil, oitenta euros e 

noventa e dois cêntimos). Apreciado o assunto, a Junta de Freguesia tomou o devido 

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

------- Ponto 3 - Quinta modificação Orçamental do ano 2018: ----------------------------------------- 

-------- Foi presente o documento do qual consta a quinta modificação orçamental do ano 

2018, que engloba a 4ª alteração ao orçamento da despesa, que importa na quantia de € 

6.365,20 (seis mil, trezentos e sessenta e cinco euros e vinte cêntimos), tanto em reforços como 

em anulações. Analisado o documento, a Junta deliberou, aprovar por unanimidade. ---------- 

-------- Ponto 4 - Documentos Previsionais para o ano 2019 - (Atividades mais Relevantes, 

Orçamento da Receita e da Despesa, Plano Plurianual de Investimentos e Mapa de Pessoal): - 

------- Foram presentes os documentos, dos quais constam os documentos previsionais para o 

ano 2019 - (Atividades mais relevantes, Orçamento da Receita e da Despesa, Plano 
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Plurianual de Investimentos e Mapa de Pessoal. Analisados os documentos, foram 

aprovados por unanimidade. Os documentos serão remetidos à Exmª. Assembleia de 

Freguesia para apreciação e eventual aprovação. ---------------------------------------------------------- 

------- Ponto 5 – Proposta n.º 24/2018 – Protocolo com a Associação de Solidariedade Social 

Nossa Senhora do Mar – Renovação: -------------------------------------------------------------------------- 

------- Foi presente a proposta n.º 24/2018, da qual consta a renovação do Protocolo com a 

Associação de Solidariedade Social Nossa Senhora do Mar. Apreciado o assunto, a Junta de 

Freguesia deliberou, por unanimidade, aprovar nos termos propostos. O assunto será 

presente à Exmª. Assembleia de Freguesia para apreciação e eventual aprovação. --------------- 

------- Ponto 6 - Proposta n.º 25/2018 – Protocolo com o Clube Desportivo e Cultural do 

Cavaleiro – Renovação:-------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- Foi presente a Proposta n.º 25/2018, da qual consta a renovação do Protocolo com o 

Clube Desportivo e Cultural do Cavaleiro. Apreciado o assunto, a Junta de Freguesia 

deliberou, por unanimidade, aprovar nos termos propostos. O assunto será presente à Exmª. 

Assembleia de Freguesia para apreciação e eventual aprovação. -------------------------------------- 

------- Ponto 7 – Publicação no Jornal Sudoeste – Campanha de Natal:-------------------------------- 

------- Nesta época festiva a Junta de Freguesia deliberou, por unanimidade, publicar um 

pequeno anuncio no Jornal Sudoeste com o logotipo da Freguesia, enunciando os votos de 

Feliz Natal e Bom Ano Novo a todos os leitores e fregueses. ------------------------------------------- 

-------- Ponto 8 – Proposta de sinalética para aplicar nos mercados da Freguesia: -----------------

------- Foi presente a proposta com imagens de sinalética para aplicar nos edifícios dos 

mercados. A Junta de Freguesia deliberou, por unanimidade, adquirir a sinalética para 

aplicar nos edifícios dos mercados de S.Teotónio e Zambujeira do Mar. Para o efeito, ir-se-á 

solicitar orçamento à empresa proponente, MONTE D’IDEIAS. --------------------------------------- 

------- Ponto 9 – TAIPA – Pedido de apoio financeiro do Projeto ST: ---------------------------------- 

------- Foi presente o e-mail recebido da TAIPA – Odemira, com pedido de apoio financeiro, 

de modo a permitir o funcionamento do Projeto ST durante o período em que procedem a 

nova candidatura de financiamento ao Programa Escolhas. A freguesia apoia atualmente o 

projeto com a cedência das instalações e todas as despesas de funcionamento das mesmas, 
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instalações estas que necessitam de melhorias. Está previsto efetuar obras durante o ano de 

2019, sendo este investimento fundamental para melhorar as condições de uso e conforto de 

todos os utilizadores do espaço. Analisada a proposta, a Junta de Freguesia deliberou por 

unanimidade, informar que de momento não poderá conceder o apoio financeiro solicitado. - 

------- Ponto 10 – Apoio a entidades da freguesia, para o ano 2019: ------------------------------------

------- Foram presentes os pedidos de apoio por várias associações da freguesia para 

realização de atividades durante o ano 2019. Analisados os pedidos, a Junta de Freguesia 

deliberou, por unanimidade, conceder os apoios às associações que constam do mapa que a 

seguir se transcreve “ ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Entidade Atividade Apoio logístico Apoio Financeiro 

Associação para o 
Desenvolvimento da 

Região do Mira 

Levar a Hora do Conto, com periodicidade mensal, a Idosos que não têm 
acesso a ela. Ou por insuficiência de deslocação, analfabetismo ou 
simplesmente por razões lúdicas. Promover momentos de lazer estimulando a 
memória recreativa e estímulo de psicomotor. Partilha de interesses e saberes 
através da leitura e do conto. 

  300,00 € 

Associação 
Solidariedade Social 

Nossa senhora do Mar 

Convívio sénior com utentes das IPSS do Concelho e Extra Concelho. Esta 
atividade é aberta à comunidade como estratégia de aproximação à Instituição. 
Os fatos serão confecionados na instituição. 

  150,00 € 

"Na Rota da Tradição" Com o presente Projeto vamos comemorar 
mensalmente os aniversários dos utentes, dando ênfase à tradição, ou seja, no 
período da manhã os utentes terão aula na oficina de música tradicional (Viola 
Campaniça), seguidamente a refeição será açorda e no período da tarde haverá 

lugar a outro espaço musical, desta parte ao som do acordeão (Bailarico). Serão 
convidadas IPSS a participar nesta atividade mensal. Os bailaricos serão 
abertos à comunidade como forma de angariação de fundos. Para o efeito, 
solicitamos apoio para a atividade final num momento de convívio com todos 
os envolvidos ao longo dos meses. Será servido uma mega açorda seguida de 
momento musical. 

  100,00 € 

Comemoração do São Martinho - Comemorar a data e acordo com a tradição, 
atividade que consta anualmente no nosso plano de atividades. 

10 kg castanhas 
  

Associação Cultural 
Recreativa e Desportiva 

Zambujeirense 

Baile de Carnaval - baile de mascaras   200,00 € 

Participação no Festival de Marchas do Concelho 
 

10€/marchante  

Festival do Polvo Logístico 0,00 € 

Passagem de Ano (Concerto, Festival Pirotécnico)   1 000,00 € 

Cautchú – Associação de 
Promoção e 

Desenvolvimento de 
Desporto 

Equipamento de jogo do escalão de competição de minis masculinos, com 
participação em campeonatos federados 

  450,00 € 

Clube de Caça e Pesca 
de São Miguel 

Participação de atleta em prova pesca Africa do Sul   200,00 € 

"Amigos do Bordalo" Convívio realizado junto á Ribeira do Seixe, com 
fornecimento de almoço a todos os participantes 

 Sanitários e carrinha 
de apoio  

300,00 € 

Realização de baile com entrada livre e sardinha assada servida gratuitamente 
ao público (junho) 

Papel para flores  0,00 € 

Passeio motorizadas a realizar pelas principais localidades da freguesia de 
S.Teotónio 

  100,00 € 

Clube Desportivo e 
Cultural do Cavaleiro 

Futebol INATEL (08/12/2018-Vale Figueira; 12/01/2019-Alvalade; 
03/02/2019-Sonega; 09/02/2019-Sines)  (na 2ª fase + 2 ou 3 saídas) 

 Transporte    

Participação no Festival de Marchas do Concelho 
 

10€/marhante 

Festa Batata-Doce    200,00 € 

Passeios de BTT (Transporte-viatura todo terreno para apoio aos participantes) Concedido 0,00 € 

Núcleo Combatentes do 
Concelho de Odemira 

Dia combatente (9/04) Cerimónia na Alameda dos Combatentes com militares 
RI 1 de Beja, e realização de almoço  

  150,00 € 

Dia de Portugal (10/06) Cerimónia Simbólica hastear da bandeira e sardinhada    150,00 € 

Atendimento a consultas médicas aos combatentes Cedência de sala    
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Sociedade Recreativa S. 
Teotoniense 

Aulas de Dança criativa (SEXTA-FEIRA - (1x por semana)) Transporte                         

Aulas de Teatro Sénior   2 100,00 € 

Cinema no Natal (1filme 2 sessões)   300,00 € 

Casa do Pai Natal (presentes para as crianças e apoio logístico na dinamização 
da Casa do Pai Natal) 

Concedido    

Associação de 
Reformados 

Pensionistas e Idosos da 
Freguesia de São 

Teotónio 

Participação no Festival de Marchas do Concelho 
 

 10€/marchante 

S.Teotónio Nã Drome – 
Associação de Tradições 

Locais 

Dinamização do "Festival de Mastros", sendo este já considerado património 
cultural da Freguesia e Concelho. Entre os dias 11 e 30 de junho a vila enche-se 
de cor com milhares de flores e outros trabalhos em papel elaborados com 
meses de antecedência pelas mãos habilidosas da população. A animação, 
música e os tradicionais bailaricos dos Mastros acontecem em diversas ruas e 
largos da vila. O programa é diversificado (Musica Tradicional/Popular 
Portuguesa, Bailes, Teatro, Artistas da Região, Marchas Populares, Ranchos 
Folclóricos, recreação de tradições locais ex: Ida à Fonte, baile de roda, entre 
outras ... 

pessoal/ transporte 
de material/outros 

15 000,00 € 

Grupo Desportivo 
Renascente 

Disputa da 1ªDivisão Distrital de Beja, Taça Distrital de Beja e possível disputa 
da Taça de Portugal 

  
2 000,00 € 

Disputa do Distrital de Juvenis e Taça Armando Nascimento   1 000,00 € 

Disputa do Distrital de Iniciados e Taça Melo Garrido   1 000,00 € 

Disputa do Campeonato Distrital de Infantis e Taça Dr. Covas Lima   1 000,00 € 

Fábrica da Igreja de São 
Teotónio  

Nossa Senhora do Rosário   200,00 € 

Santa Bárbara Concedido 100,00 € 

Missão País-Participação 50 jovens universitários no centro paroquial para 
realizarem um serviço social e caritativo à comunidade local.   

Concedido   

Presépio ao vivo - Aldeia Natal   200,00 € 

Pro-Percebe - Associação 
de Mariscadores do 

Concelho de Odemira 

Estar presente na FACECO ou outras feiras do concelho 
 apoio logístico e 

equipamento  
  

Realização de Festival centrado no marisco e produtos locais, a realizar no 
concelho. 

apoio logístico e 
equipamento 

  

Associação cultural 
desenvolvimento 

Pescadores e Moradores 
da Azenha do Mar  

Arranjo e reposição das madeiras e argolas da rampa do porto de pesca da 
Azenha do Mar. 

  500,00 € 

Recolha de artes velhas abandonadas e de outro lixo indiferenciado pelos 
pescadores (apoio com viatura e recolha de material) 

Concedido 
0,00 € 

Colocação de Porta e Janela na casa do motor utilizado para puxar os barcos no 
porto de pesca ou Mudança do Motor para outro edifício 

  300,00 € 

Estar presente na FACECO ou outras feiras do concelho Concedido 0,00 € 

Comemoração do dia de S. João, mantendo uma tradição antiga desta 
comunidade. 

Concedido 
  

Pedido e arquivamento de fotografias históricas que os moradores possam ter, 
de modo a ficar na base de dados da Associação e poder ser facilmente acedida 
(material de apoio) 

Concedido  
  

Associação Cultural de 
Desenvolvimento 

Económico e Social do 
Brejão 

Encontro de pescadores da região, para passar uma manhã na pesca a 
contemplar a nossa belíssima costa, e um almoço convívio para trocar 
experiências. Ter presente neste evento a luta contra a poluição ao longo da 
costa.   100,00 € 

Passeio / Convívio de bicicletas a pedal em percurso ao ar livre na zona de 
Brejão/Azenha e áreas circundantes.   100,00 € 

Passeio de tratoristas com seus tratores Agrícolas em percurso delimitado com 
petisco, demonstração da forte influência da agricultura na nossa região.   200,00 € 

Passeio / Convívio de motorizadas antigas, passeio em estrada pelas aldeias 
da Freguesia de São Teotónio e circundantes.   100,00 € 

Promover o convívio e manter a tradição das festas dos santos populares  apoio logístico   

Promoção de grupos musicais e de iniciativas culturais da região. apoio logístico 100,00 € 

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

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

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

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

 

 

 

___________________________________________ 

O Presidente 

 

 

________________________________________ 

O Secretário 

 

 

_____________________________________________ 

A Tesoureira 


