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FREGUESIA DE S. TEOTÓNIO 

 

 

ATA N.º 3 

 REUNIÃO ORDINÁRIA 

---------- Ao quinto dia do mês de fevereiro 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 ----------------------- 

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

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

------- 1 -Tomada de posição sobre a falta de recursos no Centro de Saúde de São Teotónio ---- 

------- 2 - E-mail recebido do Movimento Juntos pelo Sudoeste - Petição sobre o avanço --------

descontrolado da agroindústria no PNSACV --------------------------------------------------------------- 

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

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

-------- Ponto 1 – Leitura e aprovação da ata do mês de janeiro ----------------------------------------- 

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

-------- Ponto 3 - Inscrição de dois novos trabalhadores e descendentes na ADSE ----------------- 

-------- Ponto 4 - Procedimento para atribuição da concessão da loja n.º 2 - Praça do mercado 

de São Teotónio ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- Ponto 5 - Proposta n.º 02/2020 - Subsídio extraordinário para apoio à Associação de 

Pescadores da Azenha do Mar ---------------------------------------------------------------------------------- 

------- Ponto 6 - Ocupação de espaço público para venda ambulante - verão 2020 na 

Zambujeira do Mar ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- Ponto 7 - Requerimento da Srª Rosa Martins - pagamento em prestações ------------------- 

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

------- 1 - Tomada de Posição sobre a falta de recursos no Centro de Saúde de São Teotónio, 

transcrição do documento: 

 “TOMADA DE POSIÇÃO - Falta de Recursos no Centro de Saúde São Teotónio. 

Ao longo dos últimos anos a situação da falta de médico de família tem-se agravado, em 

parte devido ao aumento da população mas sobretudo ao contínuo não preenchimento dos 

quadros necessários ao bom funcionamento desta unidade de saúde. Esta junta tem em 

vários locais, através de vários meios de comunicação e junto das autoridades competentes 

solicitado a resolução desta situação, no entanto  este problema ainda se agravou com a 

recente saída de um médico. Depois de tomarmos conhecimento desta realidade, através de 

e-mail enviado no dia 30 de janeiro, questionamos a coordenação da Unidade de Cuidados 

de Saúde de Odemira, que por sua vez encaminhou as questões para o Departamento de 

Cuidados de Saúde Primários da Unidade de Saúde do Litoral Alentejano. Neste pedido 

de esclarecimento solicitamos que nos indicassem o número de médicos ao serviço a tempo 

inteiro ou parcial, o número de utentes inscritos e ainda número de utentes sem médico de 

família, esclarecimento este que até ao momento não obtivemos qualquer resposta, o que não 

compreendemos. 

Podemos não ter acesso aos números oficiais, mas não é necessário para classificarmos 

como inaceitável a espera de mais de dois meses por uma consulta. A demora na passagem 

de receitas médicas leva a que muitos tenham de comprar os seus medicamentos sem 

comparticipação, uma situação que penaliza os mais idosos e todos aqueles que vivem com 

dificuldades económicas. O centro de saúde de São Teotónio conta apenas com duas médicas 

a prestar serviço, uma a tempo inteiro e outra a tempo parcial, o que é 

manifestamente insuficiente para uma freguesia com uma população de cerca de 10.000 

habitantes. Estamos perante uma situação intolerável, insustentável e inaceitável.  O 

executivo da Junta de Freguesia reunido a 5 de fevereiro, demonstra a sua profunda 

indignação com a atual situação de falta de médicos em São Teotónio,  exigimos que as 
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entidades responsáveis tomem medidas imediatas, de forma a dar cuidados de saúde dignos 

e efetivos à população da freguesia de São Teotónio. 

Este documento será enviado: 

Ao Presidente da República; 

Ao Primeiro-Ministro; 

Ministra da Saúde; 

Secretaria de Estado da Saúde; 

Comissão Parlamentar de Saúde; 

Unidade de Saúde do Litoral Alentejano; 

Unidade de Cuidados de Saúde de Odemira. 

São Teotónio, 5 de fevereiro de 2020 

O Presidente da Junta, 

Dário Filipe da Conceição Guerreiro” ------------------------------------------------------------------------- 

------ 2 - E-mail recebido no dia 28/01/2020, do Movimento Juntos pelo Sudoeste - Petição 

sobre o avanço descontrolado da agroindústria no PNSACV: ----------------------------------------- 

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

------- 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 janeiro: ------------------------------------------- 

------- Foi lida e assinada a ata número um respeitante à reunião do mês de janeiro -------------- 

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

------- Foi presente o Resumo Fluxos de Caixa, respeitante ao mês de janeiro do corrente ano 

que acusava um total de disponibilidades na importância de 403 003,87€ (quatrocentos e três 

mil e três euros e oitenta e sete cêntimos) de Dotações Orçamentais, tendo a Junta de 

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

------- Foi presente os Fluxos de Caixa com a relação de recebimentos e pagamentos durante o 

mês de janeiro, no valor de 125 557,28 € (cento e vinte cinco mil, quinhentos e cinquenta e 

sete euros e vinte e oito cêntimos) de receita, e de despesa no valor de 47 954,75€ (quarenta e 

sete mil, novecentos e cinquenta e quatro euros e setenta e cinco cêntimos) de Dotações 
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Orçamentais. De Operações de Tesouraria foi recebido o valor de 11 349,06€ (onze mil, 

trezentos e quarenta e nove euros e seis cêntimos) e pago o valor de 15 264,04€ (quinze mil, 

duzentos e sessenta e quatro euros e quatro cêntimos), tendo a Junta de Freguesia tomado o 

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

------- Ponto 3 - Inscrição de dois novos trabalhadores e descendentes na ADSE: ----------------- 

------- Foram presentes os requerimentos dos trabalhadores admitidos em janeiro para 

inscrição na ADSE, Rui Manuel Nunes da Silva, André Filipe Silva Guerreiro e descentes. A 

Junta deliberou que se proceda à inscrição dos trabalhadores. ----------------------------------------- 

------- Ponto 4 - Procedimento para atribuição da concessão da loja n.º 2 - Praça do mercado 

de São Teotónio: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Foi presente a informação n.º 13, da qual consta o procedimento a ter para atribuição 

da concessão da loja n.º 3 na praça do mercado de S. Teotónio, em virtude do concessionário 

que estava sob a exploração daquela loja ter rescindindo a ocupação. As propostas poderão 

ser apresentadas nos serviços administrativos da Freguesia até ao dia 28 de fevereiro 

corrente. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- Ponto 5 - Proposta n.º 02/2020 - Subsídio extraordinário para apoio à Associação de 

Pescadores da Azenha do Mar: --------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Foi presente a proposta n.º 02/2020, que a seguir se transcreve:  

“ Proposta nº. 2/2020 

Assunto: Atribuição de Subsídio para Apoio à Associação de Pescadores da Azenha do Mar 

Em virtude da tragédia recente que bateu à porta da comunidade piscatória da Azenha do 

Mar, que destruiu e danificou diversos barcos de pesca e infraestruturas portuárias, 

especialmente ao nível das madeiras e material metálico fixador que apetrecham a rampa do 

varadouro e auxiliam os pescadores durante o processo de alagem das embarcações; 

Considerando que aquele sistema é essencial para as manobras das embarcações na rampa, 

para as retirar e colocar na água e também para a segurança dos pescadores durante as 

referidas operações;  

Tenho a honra de propor:  

A título extraordinário, a atribuição da verba de 2.000,00€ à Associação Cultural e de 

Desenvolvimento de Pescadores e Moradores da Azenha do Mar para fazer face à reparação 
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geral das infraestruturas portuárias danificadas, de modo a repor as condições normais de 

funcionamento do Portinho de Pesca. 

A associação deverá posteriormente apresentar um relatório com o comprovativo das 

despesas. 

S. Teotónio, 31 de janeiro de 2020 

O Presidente da Junta de Freguesia, 

Dário Filipe da Conceição Guerreiro” 

------- Analisada a proposta, a Junta de Freguesia deliberou, provar nos termos propostos. ---- 

------- Ponto 6 - Ocupação de espaço público para venda ambulante - verão 2020 na 

Zambujeira do Mar:------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- A Junta de Freguesia deliberou por unanimidade, definir como local para a venda 

ambulante durante o verão de 2020 a avenida da praia (junto ao muro até ao café Fresco), 

sendo que, quando este espaço estiver ocupado a alternativa será no Largo da Igreja, à 

exceção da semana do Meo Sudoeste, em que poderão ser autorizados outros locais. ----------- 

------- Ponto 7 - Requerimento da Srª Rosa Martins - pagamento em prestações: ------------------- 

------- Foi presente o requerimento da senhora Rosa Martins, no qual solicita o pagamento da 

quantia de 75,00 euros em 8 prestações, pela transladação e aluguer de um gavetão no 

cemitério de S.Teotónio. A Junta de Freguesia, deliberou por unanimidade, deferir o pedido.- 

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

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

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

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

 

 

 

___________________________________________ 

O Presidente 
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___________________________________________ 

O Secretário 

 

 

_____________________________________________ 

A Tesoureira 

 


