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FREGUESIA DE S. TEOTÓNIO 

 

                                                           

ATA N.º 16 

 REUNIÃO ORDINÁRIA  

---------- Ao quinto dia do mês de dezembro do ano dois mil e dezassete, 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 ------------------------------------------------------------------- 

--------E-mail recebido – empreitada de requalificação da envolvente ao estádio das Figueiras 

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

------- E-mail expedido – Pedido de contentor para recolha de papelão ------------------------------

------- Relatório de atividades da Associação S.Teotónio Nã drome ----------------------------------- 

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

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

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

------- Ponto 3 -Proposta n.º 5/2017 – Aquisição por usucapião de um prédio urbano – antiga 

Casa do Povo - atual sede da Freguesia de S. Teotónio ---------------------------------------------------  

-------- Ponto 4 – Proposta n.º 6/2017 – Renovação do protocolo com o Centro Desportivo e 

Cultural do Cavaleiro ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- Ponto 5 – Proposta nº 7/2017 - Renovação do protocolo com a Associação de 

Solidariedade Social Nossa Senhora do Mar ----------------------------------------------------------------- 

------- Ponto 6 – Homologação das classificações obtidas nas avaliações dos períodos 

experimentais dos novos trabalhadores ----------------------------------------------------------------------- 
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------- Ponto 7 – Requerimentos para concessão de bancas na praça do mercado de Zambujeira 

do Mar e S.Teotónio ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------- Ponto 8  – Tolerância de ponto no dia 26 de dezembro 2017-------------------------------------- 

------- Ponto 9 – Apoio a Entidades da freguesia, para o ano 2018 -------------------------------------- 

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

------- Foi presente o e-mail recebido da empresa Arco Oblíquo, Lda, respeitante à empreitada 

de requalificação da envolvente ao estádio das Figueiras em S.Teotónio. A Junta de Freguesia 

tomou o devido conhecimento. ----------------------------------------------------------------------------------

------- Foi presente o e-mail enviado pelo senhor Presidente à Ambilital, com o pedido de um 

contentor de grandes dimensões a ser colocado no nosso pavilhão para recolha de papelão, 

para que os comerciantes aí possam depositar o papelão que não cabe nos ecopontos. A Junta 

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

------- Foi presente o Relatório de Atividades da Associação S.Teotónio Nã drome, realizadas 

no ano 2017. A Junta de Freguesia tomou o devido conhecimento. ---------------------------------- 

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

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

------- Foi lida e assinada a ata número quinze 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 31/11/2017, 

um saldo positivo no valor de € 72.953,94 (setenta e dois mil, novecentos e cinquenta e três 

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

de € 67.941,91 (sessenta e sete mil, novecentos e quarenta e um euros e noventa e um cêntimos) 
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e em operações de tesouraria um saldo positivo no valor de € 5.012,03 (cinco mil, doze euros e 

três cêntimos). Apreciado o assunto, a Junta de Freguesia tomou o devido conhecimento. ----- 

------- Ponto 3 -Proposta n.º5/2017 – Aquisição por usucapião de um prédio urbano – antiga 

Casa do Povo - atual sede da Freguesia de S. Teotónio:---------------------------------------------------  

------- Foi presente a proposta n.º 5/2017, da qual consta a pretensão para aquisição por 

usucapião do prédio urbano – antiga Casa do Povo, atual sede da Freguesia de S. Teotónio. 

Apreciada a proposta a Junta de Freguesia deliberou aprovar por unanimidade. A proposta 

será remetida à Exmª Assembleia de Freguesia para apreciação e deliberação.--------------------- 

-------- Ponto 4 – Proposta n.º 6/2017 – Renovação do protocolo com o Centro Desportivo e 

Cultural do Cavaleiro: --------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Foi presente a Proposta n.º 6/2017, para renovação do protocolo existente com o Centro 

Desportivo e Cultural do Cavaleiro, para vigorar durante o ano 2018, que importa a quantia 

de € 10.800,00 (dez mil e oitocentos euros). Apreciada a proposta a Junta de Freguesia 

deliberou aprovar por unanimidade. A proposta será remetida à Exmª Assembleia de 

Freguesia para apreciação e deliberação. --------------------------------------------------------------------- 

------- Ponto 5 – Proposta nº 7/2017 Renovação do protocolo com a Associação de 

Solidariedade Social Nossa Senhora do Mar: ---------------------------------------------------------------- 

-------- Foi presente a Proposta nº 7/2017, para renovação do protocolo existente com a 

Associação de Solidariedade Social Nossa Senhora do Mar, para vigorar durante o ano 2018, 

que importa a quantia de € 3.600,00 (três mil e seiscentos euros). Apreciada a proposta, a Junta 

de Freguesia deliberou aprovar por unanimidade. A proposta será remetida à Exmª 

Assembleia de Freguesia para apreciação e deliberação. ------------------------------------------------- 

------- Ponto 6 – Homologação das classificações obtidas nas avaliações dos períodos 

experimentais dos novos trabalhadores: ---------------------------------------------------------------------- 

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

dos períodos experimentais cumprido pelos trabalhadores, António Guerreiro Gonçalves, 

Fernando Álvaro Gonçalves, Jorge Manuel Inácio e Fernando José Oliveira, da referência B, e 



122 
 

05-12-2017 

José Alberto Silva Rema, da referência A, em regime de contrato de trabalho em funções 

públicas por tempo indeterminado. ---------------------------------------------------------------------------- 

A nova contratação surgiu após conclusão do procedimento concursal aberto pelo Aviso n.º 

13471/2016, Diário da República, 2.ª série, n.º 209, de 31 de outubro. O senhor Presidente 

propôs a homologação dos períodos experimentais concluídos com sucesso. A Junta tomou 

conhecimento e aprovou por unanimidade. ----------------------------------------------------------------- 

------ Ponto 7 – Requerimentos para concessão de bancas na praça do mercado de Zambujeira 

do Mar e S.Teotónio:------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- Foi presente o pedido do senhor Alfredo António Riscado, para concessão das bancas 

n.º 9 e 10 na praça do mercado da Zambujeira do Mar, durante os meses de junho a setembro 

de 2018. Apreciado o pedido, a Junta de Freguesia deliberou por unanimidade conceder a 

ocupação das referidas bancas para o período solicitado, e de acordo com o regulamento dos 

Mercados da Freguesia de S.Teotónio. ------------------------------------------------------------------------ 

-------- Foi presente o pedido do senhor Tiago António Antunes Riscado, para concessão das 

bancas n.º 11 e 15 na praça do mercado da Zambujeira do Mar, durante os meses de junho a 

setembro de 2018. Apreciado o pedido, a Junta de Freguesia deliberou por unanimidade 

conceder a ocupação da banca n.º 11 para o período solicitado; mais deliberou, a não concessão 

da banca n.º 15, de acordo com o ponto 8 do Artigo 7.º do Regulamento dos Mercados da 

Freguesia de S. Teotónio. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

------- Em virtude do Regulamento dos Mercados de S.Teotónio não permitir que no mercado 

de S.Teotónio existam concessões temporárias, e de acordo com o ponto 7 do artigo 7º do 

referido regulamento, a Junta de Freguesia decidiu apreciar os requerimentos dos interessados 

em ocupar a loja n.º 6, em virtude de nos concursos de 30 de setembro de 2016 e de 07 de março 

de 2017, não ter havido registo de quaisquer interessados. ---------------------------------------------- 

------- Foi presente a proposta do Senhor Jorge Valério, para concessão de uma banca na praça 

mercado de S. Teotónio, para venda de marisco e congelados. Apreciado o pedido, a Junta de 

Freguesia deliberou por unanimidade conceder ao requerente a ocupação da loja n.º 6, tendo 

em conta que a atividade se enquadra no regulamento dos Mercados da Freguesia. ------------- 

-------- Foi presente a proposta do senhor Marc Alexandre Dias Pereira, para ocupação de uma 

loja na Praça do mercado de S.Teotónio, para reparação de equipamentos informáticos e 

eletrónicos na hora, venda e comercialização de equipamentos eletrónicos, entre outros. 
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Apreciada a proposta, a Junta deliberou por unanimidade indeferir o pedido, tendo em conta 

que a atividade não se enquadra no regulamento dos Mercados da Freguesia de S.Teotónio. - 

-------- Foi presente o pedido da senhora Antónia da Cruz, para concessão da banca n.º 18 na 

praça do mercado da Zambujeira do Mar, para venda de queijos, enchidos, frutas e legumes, 

durante o ano 2018, e da banca n.º 17 nos meses de junho a agosto de 2018. Apreciado o pedido, 

a Junta de Freguesia deliberou por unanimidade conceder a ocupação das bancas solicitadas, 

de acordo com o regulamento dos Mercados de S.Teotónio. -------------------------------------------- 

-------- Foi presente o pedido da senhora Paula Maria da Cruz Canena, para ocupação da banca 

n.º 15 durante os meses de junho a agosto de 2018, e da banca n.º 16 durante o ano 2018, na 

praça do mercado de Zambujeira do Mar, para venda de frutos e legumes. Apreciado o pedido, 

a Junta de Freguesia deliberou por unanimidade conceder a ocupação da banca n.º 16 durante 

o ano 2018; mais deliberou a não concessão da banca n.º 15 nos meses de junho a agosto, de 

acordo com o ponto 8 do Artigo 7.º do Regulamento dos Mercados da Freguesia de S. Teotónio. 

------- Ponto 8  – Tolerância de ponto no dia 26 de dezembro: -------------------------------------------   

-------- A Junta de Freguesia deliberou por unanimidade conceder tolerância de ponto aos 

trabalhadores da Freguesia no dia 26 de dezembro do corrente ano. --------------------------------- 

------- Ponto 9  – Apoio a entidades da freguesia, para o ano 2018: -------------------------------------

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

realização de atividades durante o ano 2018. Analisados os pedidos, a Junta de Freguesia 

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

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Entidade Atividade Apoio logístico Apoio Financeiro

Levar a Leitura a pessoas analfabetas ou doentes, às suas próprias casas. Na Freguesia 

de S.Teotónio.
250,00 €                                

Festival Cultural de encontro de gerações, encontros músicais e artísticos. Marcado das 

trocas. Feira do Livro.
apoio logistico

Festival Cultural de encontro de gerações, encontros músicais e artísticos. Marcado das 

trocas. Feira do Livro.
apoio logistico

II encontro de Marchas Séniores 10€ px

Acordo colaboração 3 600,00 €                             

Baile de Carnaval 200,00 €                                

Marcha Popular 10€ px

Festival do Polvo apoio logistico

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

Protoloco (até junho 2018) 4 680,00 €                             

Atendendo ao aumento do número de equipas federadas em competição e tendo a 

Cautchú que adquirir novos equipamentos, julgamos que era importante o apoio e 
600,00 €                                

Pesca à Enguia                                   100,00 € 

Passeio de Motorizadas Antigas                                   100,00 € 

Pesca ao Bordalo                                   300,00 € 

Mastros Populares de S.Miguel (JUNHO)  Papel para Flores 

Futebol INATEL (6.01 SÃO JOAO CALDEIREIROS E 27 JANEIRO SANTA CLARA NOVA)  Transporte 

Marcha S.Populares TRANSPORTE LISBOA 10€ px

Festa Batata Doce Apoio Material 200,00 €                                

Protocolo 10 800,00 €                           

Dia do Combatente( Cerimónia - Alameda dos Combatentes, lanche aos Militares e 

corpos Sociais da direcção do Núcleo S.Teotónio, Convidados
150,00 €                                

Dia de Portugal (Palestras em Escolas da Freguesia e Concelho 100,00 €                                

Atendimento a consultas médicas aos combatentes cedência de sala 

Aulas de Dança criativa (SEXTA-FEIRA - (1x por semana durante o periodo escolar do 1 

ciclo))
 transporte 

Criação de 1 espetaculo Multidisciplinares com e para a comunidade                                   500,00 € 

Grupo de Teatro Sénior                               1 700,00 € 

Cinema no Natal (1filme 2 sessões)                                   200,00 € 

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

do Pai Natal)
 apoiado 

Apoio e acompanhamento de idosos não institucionalizados da freguesia de 

s.teotónio, com visita de psicologa e animadora da ARPIFST.
                                  500,00 € 

Marcha do Lar de S.Teotónio  10€ px 

Baile de Mastro de S.João para angariação de fundos para a ampliação do lar de 

s.teotonio
                                  150,00 € 

Baile de Mastro de S.António para angariação de fundos para a ampliação do lar de 

s.teotonio
                                  150,00 € 

S.Teotónio Nã Drome
Recreação da Feira Antiga; Tradição de usos e costumes que remonta aos anos 30/40 pessoal/ transporte de 

material/outros

Renda Anual 5 000,00 €                             

Protocolo 2 700,00 €                             

Nossa Senhora do Rosário 200,00 €                                

Santa Bárbara logistico

Presépio ao vivo - Aldeia Natal logistico 200,00 €                                

Agrupamento 1322 - Corpo 

nacional de Escutas

Arraial popular com mastro no Quintalão (inclui tarde com jogos tradicionais e baile ao 

final do dia/noite)
                                  150,00 € 

participação FACECO  apoio logistico e 

equipamento 
 Apoiado 

Festival de marisco e produtos locais a realizar no concelho apoio logistico e 

equipamento
 * 

colocação de caixote do lixo e disponibilização de sacos no porto de pesca- recolha 

responsabilidade dos pescadores
 estrutura e sacos 

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 logistico

Estar presente na FACECO ou outras feiras do concelho apoio logistico

Comemoração do dia de s. João, retomando uma tradição antiga desta comunidade. apoio logistico

Com vista à valorização do pescador e do sector da pesca no concelho de Odemira 

queremos promover um dia "aberto" onde os interessados poderão interagir com os 
apoio logistico

candidaturas a programas de apoi a financiamento e execução de projetos apoio logistico

Encontro de pescadores da região, para passar uma manhã na pesca a contemplar a 

nossa belíssima costa, com um almoço convívio para trocar experiências. Estando 

presente neste evento, a luta contra a poluição ao longo da costa.

100,00 €                                

Passeio / Convívio de motorizadas antigas, em estrada pelas aldeias da Freguesia de 

São Teotónio e circundantes.
100,00 €                                

Prova de pericia e experiência laboral com máquinas agricolas, em precurso 

delimitado
200,00 €                                

Promoção de grupos músicais e de iniciativas culturais da região 100,00 €                                

* A apoiar caso seja realizado na freguesia

Associação para o 

Desenvolvimento da 

Região do Mira

Assoc. Solid. Social N. Sª do 

Mar

Grupo Desportivo 

Renascente

Associação Cultural 

Recreativa e Desportiva 

Zambujeirense

Clube Desportivo de Caça e 

pesca de S.Miguel

Clube Desportivo e 

Cultural do Cavaleiro

Cautchú - Associação 

Promoção do Desporto

Pro-Percebe - Associação 

de Mariscadores do 

Concelho de Odemira

Assoc Cultural 

desenvolvimento 

Pescadores e Moradores 

da Azenha do Mar

Associação Cultural de 

Desenvolvimento 

Económico e Social do 

Brejão

Nucleo Combatentes do 

Concelho de Odemira

Fábrica da Igreja de São 

Teotónio 

Associação de Reformados 

Pensionistas e Idosos da 

Freguesia de S. Teotónio

Sociedade Recreativa S. 

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

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

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

presentes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

   

                                     _____________________________________________ 

O Presidente, 

 

 

____________________________________________ 

O Secretário, 

 

_____________________________________________ 

A Tesoureira, 


