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FREGUESIA DE S. TEOTÓNIO 

 

 

ATA N.º 4 

 REUNIÃO ORDINÁRIA 

---------- Ao quarto dia do mês de março 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 ------------------------------------------ 

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

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

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

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

------- Ponto 3 - Segunda modificação orçamental do ano 2020 ----------------------------------------- 

------- Ponto 4 - Plano de Contingência - Doença por Coronavírus / COVID 19 ------------------- 

------ Ponto 5 - Procedimento para atribuição de loja n.º 2 na praça do mercado de São 

Teotónio - Ata de abertura das propostas -------------------------------------------------------------------- 

------- Ponto 6 - Proposta n.º 03/2020 - Procedimento Concursal - Homologação das 

Classificações obtidas na avaliação de período experimental -------------------------------------------                                                                          

------- Ponto 7 - Pedido de Apoio - Centro Desportivo e Cultural do Cavaleiro -------------------- 

------- Ponto 8 - Auto de Noticia por contra- ordenação n.º 02/2020 - Canídeos -------------------- 

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

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

I – PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO ----------------------------------------- 



12 
 

04-03-2020 

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

--- O senhor Presidente da Junta deu conhecimento do seguinte: -------------------------------------- 

---  1 -Tendo em conta a Tomada de Posição da Junta de Freguesia sobre a falta de recursos 

no Centro de Saúde de São Teotónio, e a manifestação da população, solicitou uma reunião 

com o Diretor do Departamento de Cuidados de Saúde Primários do Alentejo Litoral, a qual 

está agendada para o dia 12 de março, a realizar no Centro de Saúde de Odemira, em 

conjunto com o Presidente da Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano e a Drª Alda 

João, coordenadora da Unidade de Cuidados de Saúde Primários de Odemira.------------------- 

--- 2 - Que, Já foi feito o lançamento do Concurso Público para a obra de pavimentação do 

CM 1185 entre a EN 120 e o cruzamento do Brejão - Azenha do Mar, no valor base da 

empreitada de 423.553, 00 euros.-------------------------------------------------------------------------------- 

--- 3 - Que, os trabalhos de pavimentação dos caminhos CV1-11, CV1-13, CV1-14-2T, CV1-15, 

CV1-17 e CVST-251, já iniciaram; informou ainda que, vai solicitar à Rede Viária do 

Município de Odemira esclarecimentos relativamente à pavimentação do CV1-15. --------------

--- 4 - Informou, sobre a visita da Secretária de Estado para a integração e as migrações, Drª 

Cláudia Pereira, no próximo dia 06 de março às instalações onde funcionam o CLAIM e 

Projeto ST, desta freguesia. Também no próximo dia 09 de março, visitará o concelho e a 

nossa freguesia, em particular, os Deputados do Partido Socialista eleitos pelo Circulo 

Eleitoral de Beja e Faro. --------------------------------------------------------------------------------------- 

--- 5 - Que, no passado dia 2 de março se realizou a feira de gado em São Teotónio, a qual 

contou com a presença de 30 animais, nomeadamente, bovinos. -------------------------------------- 

--- 6 - Informou ainda que, foi enviado um e-mail às infraestruturas de Portugal, sobre o mau 

estado de conservação da EN 120. ------------------------------------------------------------------------------    

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

---- 1 - Correspondência recebida do Serviço Nacional de Saúde, entre outras, sobre a 

Tomada de Posição da Freguesia pela falta de recursos no Centro de Saúde de São Teotónio.  

----- Sobre este assunto a Junta de Freguesia tomou o devido conhecimento. ----------------------- 
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------------------------------------------ III – ORDEM DO DIA ------------------------------------------------- 

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

------- Foi lida e assinada a ata número três respeitante à reunião do mês de fevereiro. ---------- 

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

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

ano que acusava um total de disponibilidades na importância de 378,086.78 € (trezentos e 

setenta e oito mil, oitenta e seis euros e setenta e oito 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 fevereiro, no valor de 38.097,09 € (tinta e oito mil, noventa e sete euros e nove 

cêntimos) de receita, e de despesa no valor de 63.014,18 € (sessenta e três mil, catorze euros e 

dezoito cêntimos) de Dotações Orçamentais. De Operações de Tesouraria foi recebido o valor 

de 14.455,38 € (catorze mil, quatrocentos e cinquenta e cinco euros e trinta e oito cêntimos) e 

pago o valor de 14.455,38 € (catorze mil, quatrocentos e cinquenta e cinco euros e trinta e oito 

cêntimos), tendo a Junta de Freguesia tomado o devido conhecimento. ----------------------------- 

------- Ponto 3 - Segunda modificação orçamental do ano 2020:---------------------------------------- 

-------- Foi presente o documento do qual consta a 2ª modificação orçamental do ano 2020, 

que engloba a 2ª alteração ao orçamento da despesa: com reforços e anulações na quantia de 

€ 2.470,00€ (dois mil, quatrocentos e setenta euros) e a 1ª alteração ao Plano Plurianual de 

Investimentos com reforço de € 1.170,000 (mil, cento e setenta euros) e anulações de € 

2.470,00 (dois mil, quatrocentos e setenta euros), sendo o valor global da modificação ao 

Plano Plurianual de Investimentos de € 1.300,00 (mil e trezentos euros). Analisado o 

documento, a Junta deliberou, aprovar por unanimidade. ---------------------------------------------- 

-------- Ponto 4 - Plano de Contingência - Doença por Coronavírus / COVID 19: ------------------ 

------- Na sequência da publicação do Despacho n.º 2836-A/2020, de 02 de março, e em 

alinhamento com a Orientação n.º 006/2020, de 26/02/2020 (da Direção Geral de Saúde) foi 

elaborado o Plano de Contingência - COVID 19, para a Freguesia de São Teotónio.-------------- 

-------- Ponto 5 - Ata de abertura das propostas do Procedimento para atribuição da loja n.º 2 

na praça do mercado de S. Teotónio - Ata de abertura das propostas:-------------------------------- 
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------- Foi presente a ata de abertura das propostas do procedimento para atribuição da loja 

n.º 2 na praça do mercado de São Teotónio. Em virtude de não ter sido rececionada nenhuma 

proposta, a Junta de Freguesia deliberou, por unanimidade, e conforme o ponto n.º 7, do 

Artigo 7º do Regulamento dos mercados de São Teotónio, proceder ao ajuste direto do local 

disponível. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------- Ponto 6 - Proposta n.º 03/2020 - Procedimento Concursal - Homologação das 

Classificações obtidas na avaliação de período experimental: ------------------------------------------

------- Foi presente a proposta n.º 03/2020, que a seguir se transcreve: --------------------- 

PROPOSTA N.º 03/2020 
 
PROCEDIMENTO CONCURSAL - HOMOLOGAÇÃO DAS CLASSIFICAÇÕES OBTIDAS 

NA AVALIAÇÃO DE PERÍODO EXPERIMENTAL 

Considerando, 

 O procedimento concursal aberto para preenchimento de dois postos de trabalho da 

carreira e categoria de Assistente Operacional, na modalidade de vínculo de emprego 

público a termo resolutivo certo, publicitado no Aviso nº 10313/2019, 2.ª série, N.º 116, de 

19 de junho; 

 A contratação dos trabalhadores: André Filipe Batista Silva Guerreiro e Rui Manuel 

Nunes da Silva, a 20 de janeiro de 2020, após conclusão do procedimento concursal; 

 O período experimental dos referidos trabalhadores iniciou a 20 de janeiro de 2020 e terá 

a duração de 30 dias, de acordo com os artigos 45.º e 46.º do anexo da Lei n.º 35/2014, de 

20 de junho, na sua atual redação; 

 O avaliador definido anteriormente procedeu à avaliação do período experimental dos 

trabalhadores referidos. 

 Propõe-se, ao abrigo da alínea e) do artigo 19.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, na sua redação atual, nos termos do n.º 6 do artigo 46.º do anexo da Lei n.º 

35/2014, de 20 de junho, na sua atual redação, e do artigo 28.º da Portaria n.º 125-A/2019, 

de 30 de abril,  

 Proceder à homologação das classificações obtidas durante o período experimental 

dos trabalhadores, concluídos com sucesso nos seguintes moldes: 

- André Filipe Batista Silva Guerreiro, com a classificação de 16,12 valores; 

- Rui Manuel Nunes da Silva, com a classificação de 14,32 valores. 
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 Que se proceda à publicitação do respetivo aviso em Diário da República.  

São Teotónio, 02 de março de 2020 

O Presidente, 

Dário Filipe da Conceição Guerreiro”  

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

------- Ponto 7 - Pedido de Apoio - Centro Desportivo e Cultural do Cavaleiro:--------------------

------- Foi presente o e-mail daquela associação datado de 05/02/2020, no qual solicitam uma 

verba para fazer face às despesas com a realização das marchas populares, bem como a 

cedência de transporte para a aquisição dos tecidos. A Junta de Freguesia deliberou, por 

unanimidade, conceder o apoio igual ao concedido às outras associações, nomeadamente, 

10,00 euros por marchante, e o transporte para irem comprar os tecidos. --------------------------- 

------- Ponto 8 - Auto de Noticia por contra - ordenação n.º 2/2020 - Canídeos:-------------------- 

 ------ Foi presente o auto de contra ordenação n.º 02/2020 – Canídeos, a fim de dar 

seguimento ao processo, foi deliberado nos termos da alínea p) do nº 1 do artº 18 da Lei nº 

75/2013 de 12 de setembro, nomear como instrutor do processo, a assistente técnica, Rute 

Isabel Loução Fino Duarte.---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

 

 

___________________________________________ 

O Presidente 

 

 

___________________________________________ 

O Secretário 
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_____________________________________________ 

A Tesoureira 


