
126 
 

 
FREGUESIA DE S. TEOTÓNIO 

 

ATA N.º 17 

 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

 

-------- Aos vinte e um dias do mês de dezembro do ano dois mil e dezassete, pelas dezoito 

horas, no edifício da Freguesia, realizou-se uma reunião extraordinária da Junta 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 Rute Isabel Loução Fino Duarte, respetivamente, 

Presidente, Secretário e Tesoureira, tendo como ordem de trabalhos os seguintes: ---------------- 

------------------------------------------------- ORDEM DO DIA ------------------------------------------------- 

-------- Ponto 1- Acordo de Execução e Contratos Interadministrativos para cooperação através 

de delegação de competências da Câmara Municipal de Odemira na Freguesia de S. Teotónio.  

-------- Ponto 2 – Sétima alteração ao Orçamento da Despesa do ano 2017 --------------------------- 

------- Ponto 3 – Quinta alteração ao Plano Plurianual de Investimentos do ano 2017-------------- 

------- Ponto 4 - Documentos Previsionais para o ano 2018 - (Atividades mais Relevantes, 

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

-------- Ponto 5 – Aquisição de Prestação de Serviços para implementação do SIADAP e apoio 

ao descongelamento de carreiras. ------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Ponto 6 – Protocolo de Colaboração para o projeto GiraMundo.------------------------------- 

------------------------------------------- ABERTURA DA SESSÃO ------------------------------------------- 

-------- O Senhor presidente da Junta de Freguesia deu por aberta a sessão à hora marcada, 

iniciando o tratamento dos assuntos agendados para a presente sessão. ----------------------------- 

-------- Ponto 1  - Acordo de Execução e Contratos Interadministrativos para cooperação 

através de delegação de competências da Câmara Municipal de Odemira na Freguesia de S. 

Teotónio:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Foram presentes as minutas do Acordo de Execução e Contrato Interadministrativo 

para cooperação através de delegação de competências da Câmara Municipal na Freguesia de 

S. Teotónio. Analisados os documentos foram aprovados por unanimidade, a Junta de 

Freguesia concedeu plenos poderes na pessoa do seu presidente, Dário Filipe da Conceição 
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Guerreiro, para outorgar em representação da Freguesia. Os documentos serão remetidos à 

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

-------- Ponto 2 – Sétima alteração ao Orçamento da Despesa do ano 2017: -------------------------- 

------- Foi presente o documento do qual consta a sétima alteração orçamento do ano 2017, que 

importa tanto em reforços, como em anulações no valor de € 14.098,00 (catorze mil, noventa e 

oito euros). Analisado o documento, foi aprovado por unanimidade. -------------------------------- 

------- Ponto 3 – Quinta alteração ao Plano Plurianual de Investimentos do ano 2017:------------- 

------- Foi presente o documento do qual consta a quinta alteração ao plano plurianual  de 

investimentos. Analisado o documento foi aprovado por unanimidade. ---------------------------- 

-------- Ponto 4 - Documentos Previsionais para o ano 2018 - (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 2018 - (Atividades mais relevantes, Orçamento da Receita e da Despesa, Plano 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 – Aquisição de Prestação de Serviços para implementação do SIADAP e apoio 

ao descongelamento de carreiras: ------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Foi presente o processo de aquisição de Prestação de serviços para implementação do 

SIADAP e apoio ao descongelamento de carreiras dos trabalhadores desta autarquia, do qual 

constam os orçamentos das empresas CityHall e FREGAL, cujas empresas se dedicam à 

consultadoria especializada na prestação de serviços às autarquias locais, neste caso concreto, 

o desenvolvimento e acompanhamento do processo para a avaliação de desempenho SIADAP, 

e descongelando das carreiras dos trabalhadores desta autarquia, os valores apresentados são, 

nomeadamente, € 3.850,00 (três mil, oitocentos e cinquenta euros) acrescido o valor do IVA à 

taxa legal em vigor, e € 1.780,00 (mil setecentos e oitenta euros), isento de IVA no ano 2017. Os 

referidos serviços foram adjudicados à empresa FREGAl, de Hugo Ricardo Gonçalves Faria, 

Consultoria e Formação, em virtude de ter sido o valor mais baixo apresentado.------------------ 

-------- Ponto 6 – Protocolo de Colaboração para o projeto GiraMundo:------------------------------- 
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Foi presente a Proposta de Protocolo de colaboração para o projeto GiraMundo, sendo a 

entidade promotora e executora a TAIPA - Organização Cooperativa para o Desenvolvimento 

Integrado do Concelho de Odemira, Crl.---------------------------------------------------------------------- 

O Projeto GiraMundo está focado nas expressões culturais como meio promotor da integração, 

pretendendo fomentar as relações com a comunidade local.--------------------------------------------- 

A Freguesia de S. Teotónio será entidade parceira não financiadora, tendo como obrigação 

colaborar no âmbito das suas competências e funções, para o normal funcionamento da 

estrutura.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Depois de apreciado o documento foi deliberado aprovar por unanimidade, e a Junta de 

Freguesia concedeu plenos poderes na pessoa do seu presidente, Dário Filipe da Conceição 

Guerreiro, para outorgar em representação da Freguesia. O documento será remetido à Exmª 

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

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

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

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

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

 

 

O Presidente, 

 

 

____________________________________________ 

O Secretário,  

 

____________________________________________ 

A Tesoureira, 

 

__________________________________________ 

  


