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ATA N.º 5 

 REUNIÃO ORDINÁRIA 

---------- Ao primeiro dia do mês de abril 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 ----------------------- 

----------- Tendo em conta as medidas de prevenção relativas ao Covid-19, a presente sessão 

não terá presença de público, de acordo com o n.º 2 do Artigo 3º, da Lei 1-A/2020 de 19/03.  

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

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

------ 1 - Informação do senhor Presidente da Junta sobre o Covid - 19, na freguesia ------------- 

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

------- 1 - Infraestruturas de Portugal - reparação de rotunda na EN 120 e troço (IC4) ----------- 

------- 2 - Melhoramento de caminhos agrícolas efetuado pela Associação de Beneficiários do 

Mira -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- 3 - Requerimento para emissão de Alvará de sepultura perpétua (Dr. Firmino da Costa)  

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

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

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

-------- Ponto 3 - Proposta n.º 4/2020 - Protocolo com o Clube Desportivo de Caça e Pesca de 

São Miguel ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- Ponto 4 - Proposta n.º 5/2020 - COVID-19 - Isenção de pagamento de Taxas (mercado 

e feiras) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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-------- Ponto 5 - Proposta  n.º 6/2020 - COVID-19 - Apoio excecional a instituições de 

solidariedade social da 3ª idade --------------------------------------------------------------------------------- 

------ Ponto 6 - Proposta n.º 7/2020 - Relatório de Gestão e Conta de Gerência 2019 (prestação 

de contas) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ------- Ponto 7 - Inventário da Freguesia do ano 2019 -----------------------------------------------------              

--------Ponto 8 - Proposta n.º8/2020 - Orçamento Participativo Jovem – Comissão de Análise 

Técnica ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Ponto 9 - Terceira Modificação Orçamental do ano 2020 ---------------------------------------- 

-------- Ponto 10 - Apoio à Construção das Capelas de S. Miguel e Brejão ---------------------------- 

-------- Ponto 11 - Pedidos para venda na praça da Zambujeira do Mar - Srs. Tiago Riscado, 

Alfredo Riscado e Cláudia Coelho ----------------------------------------------------------------------------- 

------- Ponto - 12 – Proposta para ocupação da loja n.º 2 no Mercado de S.Teotónio --------------- 

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

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

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

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

------- Informação do senhor Presidente da Junta sobre o covid - 19 na freguesia: -----------------

------- O senhor Presidente Informou que, ao dia de hoje, não há conhecimento de casos na 

área geográfica da freguesia, estando dezassete cidadãos de quarentena no pavilhão 

desportivo da EB2,3 de S.Teotónio, por terem estado em contacto com um cidadão infetado, 

que está em isolamento profilático na sua residência na freguesia de Longueira-Almograve. 

No âmbito da Proteção Civil, a Câmara Municipal de Odemira, solicitou à Junta de Freguesia 

de S.Teotónio,  que fizesse a entrega diária das refeições a estes cidadãos, as quais são 

confecionadas no Lar de S. Teotónio. -------------------------------------------------------------------------- 

Depois de aprovado o plano de contingência desta Freguesia, e após ter sido decretado o 

Estado de Emergência, foi decidido suspender o atendimento presencial nos serviços 

administrativos, tendo sido dada informação à população que podem utilizar os meios 

digitais e telefónicos de forma a atenderem os seus pedidos. -------------------------------------------

-Ainda, para os assistentes operacionais, foram tomadas as medidas de prevenção no local de 
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trabalho, nomeadamente, trabalho em equipas de dois funcionários, com utilização da 

mesma viatura por parte de cada uma delas. ---------------------------------------------------------------- 

Estamos também a colaborar com o Município de Odemira, no setor social, através do apoio 

na entrega de alimentos às populações com necessidades, que o solicitem. ------------------------- 

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

------- 1 - Infraestruturas de Portugal - reparação da rotunda na EN 120 e troço (IC4) entre 

S.Teotónio e Odeceixe: -------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- Foi presente o e-mail das Infraestruturas de Portugal, (resposta à reclamação da Junta 

de Freguesia) sobre as reparações na EN 120, do qual o executivo tomou o devido 

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

------- 2 - Melhoramento de caminhos agrícolas pela Associação de Beneficiários do Mira: ----- 

------- Foi presente o e-mail do Município de Odemira, no qual informam sobre o 

melhoramento dos caminhos agrícolas a realizar pela ABMira, no âmbito do financiamento 

do PROVER: - CA-CV 1 - 11, que liga os Alteirinhos à praia do Carvalhal; CA-CV1 - 13, liga 

os Alteirinhos à Alcaria Nova; CA-CV1 - 15, liga as Taliscas à zona do Samoqueiro; CA-CV- 

17, liga a zona da Seiceira (brejão) ao Vale da Telha (S.Miguel) e CA-CV-ST-251, na zona que 

dá acesso ao Monte Paris. A Junta de Freguesia, tomou o devido conhecimento. ----------------- 

------- 3 - Requerimento para emissão de Alvará de sepultura perpétua: ----------------------------- 

------- Foi presente o requerimento do Senhor António Manuel Hipólito Firmino da Costa e 

irmãos, herdeiros de Manuel Vitorino Lopo Firmino da Costa, sepultado no cemitério da 

freguesia de S.Teotónio, no qual solicita que seja emitido um alvará daquela sepultura 

perpétua em nome de João Manuel Hipólito Firmino da Costa, (neto) por não existir 

qualquer documento que comprove a sua propriedade. A Junta de Freguesia, deliberou, 

emitir o respetivo alvará. -----------------------------------------------------------------------------------------                          

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

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

------- Foi lida e assinada a ata número quatro respeitante à reunião do mês de março. ----------

------- Ponto 2 – Análise dos Fluxos de Caixa do mês de março: ----------------------------------------
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------- Foi presente o Resumo Fluxos de Caixa, respeitante ao mês de março do corrente ano 

que acusava um total de Disponibilidades na importância de 340.455,27 € (trezentos e 

quarenta mil, quatrocentos e cinquenta e cinco euros e vinte 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 março, no valor de 37.031,78 € (trinta e sete mil, trinta e um euros e setenta e oito 

cêntimos) de receita, e de despesa o valor de 74.663,29 € (setenta e quatro mil, seiscentos e 

sessenta e três euros e vinte nove cêntimos), de Dotações Orçamentais. De Operações de 

Tesouraria foi recebido o valor de 11.796,02 € (onze mil, setecentos e noventa e seis euros e 

dois cêntimos), e pago o valor de 11.796,02 € (onze mil, setecentos e noventa e seis euros e 

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

-------- Ponto 3 - Proposta n.º 4/2020 - Protocolo com o Clube Desportivo de Caça e Pesca de 

São Miguel: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Foi presente a proposta n.º4/2020, que a seguir se transcreve: -------------------------------- 

---------“ ASSUNTO: PROTOCOLO COM O CLUBE DESPORTIVO DE CAÇA E PESCA DE 

SÃO MIGUEL 

Considerando que: 

Privilegia uma política de proximidade da população e emergentes benefícios para o interesse 

público, no princípio da proximidade, da eficácia e da boa-fé entre as partes, a Junta de 

Freguesia e as coletividades locais na dinamização de esforços comuns. 

Existe uma preocupação da Junta de Freguesia na valorização das pessoas e no 

desenvolvimento das comunidades, considerando que a comunidade de são Miguel dista da 

sede de freguesia a mais de 10km.  

Privilegia uma política de proximidade da população e emergentes benefícios para o interesse 

público, no princípio da proximidade, da eficácia e da boa-fé entre as partes, a Junta de 

Freguesia e as coletividades locais na dinamização de esforços comuns. 

A Junta de Freguesia pretende auxiliar os encargos de funcionamento/manutenção de 

infraestruturas públicas, nomeadamente jardins e espaços verdes, polidesportivo, e outros 

espaços públicos que venham a ser criados. 

Tenho a honra de propor:  
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Conferir poderes ao Exmo. Senhor Presidente da Junta de Freguesia para, em nome e em 

representação da Freguesia, outorgar e assinar o protocolo com o apoio financeiro de 10 

500,00€ (dez mil e quinhentos euros) para o ano de 2020. 

Tenho a hora de propor que a Junta delibere, ao abrigo do disposto da alínea xx) do n.º 1 do 

artigo 16º e da alínea i) e j) do n.º1 do art.º 9 da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro submeter à 

apreciação e votação da Assembleia de Freguesia. 

S. Teotónio, 23 de março de 2020 

O Presidente da Junta de Freguesia 

Dário Filipe da Conceição Guerreiro” 

-------- Analisada a proposta, a Junta de Freguesia, deliberou, aprovar por unanimidade. A 

proposta será presente à Exmª Assembleia de Freguesia para apreciação e eventual 

aprovação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- Ponto 4 - Proposta n.º 5/2020 - COVID-19 - Isenção de pagamento de Taxas (mercado 

e feiras):---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Foi presente a proposta n.º5/2020, que a seguir se transcreve: --------------------------------- 

------- “ PROPOSTA N.º 5/2020 

ASSUNTO: COVID-19 -PROPOSTA ISENÇÃO PAGAMENTO DE TAXAS 

Considerando que: 

O desenvolvimento da dinâmica da pandemia do COVID 19 e o estado de alerta nacional 

declarado, exige nesta situação de pandemia que todos enfrentamos respostas rápidas e o 

envolvimento de todos.  

O momento é difícil, os cidadãos e as atividades económicas começaram a ser afetados pela 

pandemia do novo coronavírus.  

A Junta de Freguesia pretende auxiliar de forma que os mercados continuem a laborar e a 

trazer os mais frescos produtos, mantendo o comércio local assim como a dinâmica dos 

tradicionais mercados e feiras da freguesia. 

Tenho a honra de propor:  

A isenção de taxas abaixo descritas para fazer a atual situação, que a Junta delibere, ao abrigo 

do disposto da alínea ii) do n.º 1 do artigo 16º, a isenção das seguintes taxas: 

1. Taxas das lojas e bancas dos mercados da freguesia de São Teotónio, nos meses de 

abril, maio e junho, inclusive; 
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2. Taxas das Feiras e Mercados que a realizar até ao mês de setembro, inclusive; 

3. Taxas de Ocupação da via pública. 

S. Teotónio, 30 de março de 2020 

O Presidente da Junta de Freguesia 

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

-------- Analisada a proposta, a Junta de Freguesia, deliberou, aprovar por unanimidade. ------ 

-------- Ponto 5 - Proposta  n.º 6/2020 - COVID-19 - Apoio excecional a instituições de 

solidariedade social da 3ª idade: -------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Foi presente a proposta n.º 06/2020, que a seguir se transcreve” ------------------------------

------- “PROPOSTA N.º 6 /2020 

ASSUNTO: COVID-19 -PROPOSTA APOIO EXCECIONAL A INSTITUIÇÕES 

SOLIDARIEDADE SOCIAL DA 3ª IDADE  

Considerando que: 

O desenvolvimento da dinâmica da pandemia do COVID 19 e o estado de alerta nacional 

declarado, exige nesta situação de pandemia que todos enfrentamos respostas rápidas e o 

envolvimento de todos.  

Seja privilegiado uma política de proximidade da população e emergentes benefícios para o 

interesse público, no princípio da proximidade, da eficácia e da boa-fé entre as partes, a Junta 

de Freguesia e as coletividades locais na dinamização de esforços comuns. 

É necessário agir como uma comunidade solidária para fazer face a um problema que é 

coletivo e a que ninguém pode ficar indiferente. 

A Junta de Freguesia pretende auxiliar todo o trabalho de apoio à 3ª idade que nesta situação 

excecional está na linha de frente, a apoiar os mais vulneráveis. 

Tenho a honra de propor:  

A atribuição de um apoio excecional para fazer face à atual situação, para a aquisição de 

equipamento de proteção individual e produtos de desinfeção, que a Junta delibere, ao 

abrigo do disposto da alínea u) e v) do n.º 1 do artigo 16º, para a Associação de Solidariedade 

Social Nossa Senhora do Mar a atribuição do valor de 1 000,00 € e para a Associação de 

Reformados Pensionistas e Idosos da Freguesia de São Teotónio o valor de 2 500,00€. 

S. Teotónio, 30 de março de 2020 

O Presidente da Junta de Freguesia 
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Dário Filipe da Conceição Guerreiro” -------------------------------------------------------------------------

-------- Analisada a proposta, a Junta de Freguesia, deliberou, aprovar por unanimidade. A 

proposta será presente à Exmª Assembleia de Freguesia para apreciação e eventual 

aprovação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- Ponto 6 - Proposta  n.º 7/2020 -  Relatório de Gestão e conta de Gerência 2019 

(prestação de contas): ------------------------------------------------------------------------------------

-------- Foi presente a proposta n.º 7/2020, que a seguir se transcreve: ---------------------- 

------- “ Proposta n.º7/2020 

ASSUNTO: RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTA DE GERÊNCIA 2019 (PRESTAÇÃO DE 

CONTAS) 

Considerando que os documentos de prestação de contas previstos no POCAL, 

aprovado pelo Dec-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, com as alterações que lhe 

foram introduzidas pela Lei n.º 162/99 de 14 de setembro, pelo Dec-Lei n.º 315/2000 

de 2 de dezembro, pelo Dec-Lei n.º 84-A/2002 de 5 de abril, pela Lei n. 0 60-A/2005 

de 30 de dezembro e Lei n. 0 2/2007, de 15 de janeiro, são um instrumento de gestão 

autárquica, consagrados na Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro;  

Considerando que se trata de um balanço entre o apuramento das receitas 

arrecadadas, das despesas realizadas, avaliar a justeza das previsões efetuadas e a 

capacidade de realização da administração local através dos níveis de execução orça 

mental. Propõe-se: Que sejam aprovados pelo Órgão Executivo os documentos de 

prestação de contas do exercício de 2018, nos termos da alínea e), do n° 1, do art. 16° 

do Anexo à Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro, alterado pela Lei n.º 42/2016 de 28 de 

dezembro, que alterou a Lei n° 169/99, de 18 de setembro, com remessa à Assembleia de 

Freguesia ao abrigo da alínea b) do n.º 1 do art. 9° do esmo diploma, para apreciação e 

eventual aprovação. 

S. Teotónio, 30 de março de 2020 

O Presidente da Junta de Freguesia 

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

------- Os Documentos de Prestação de Contas da Freguesia de S. Teotónio, relativos ao ano 

financeiro de 2019, elaborados de acordo com o POCAL, com os seguintes valores: 
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Movimento Orçamental: de Receita, o total de € 858 617,21 € (oitocentos e cinquenta oito mil, 

seiscentos e dezassete euros e vinte um cêntimos), acrescido do saldo da Gerência anterior no 

valor de € 219 511,08 (duzentos e dezanove mil, quinhentos e onze euros e oito cêntimos), de 

Despesa, o total de €  752 726,95 € (setecentos e cinquenta e dois mil, setecentos e vinte seis 

euros e trinta e quatro cêntimos), ficando para a conta de Gerência seguinte, um saldo no 

valor de € 325 401,34 € (trezentos e vinte cinco mil quatrocentos e um euro e trinta e quatro 

cêntimos). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Em Operações de Tesouraria: registou-se, de entrada de fundos, um valor de € 

233 344,86 (duzentos e trinta e três mil, quatrocentos e quarenta e quatro euros e oitenta e 

seis cêntimos), a que acresce o saldo da Gerência do ano anterior, no valor de € 3 451,48 (três 

mil, quatrocentos e cinquenta e um euros e quarenta e oito cêntimos), e de saídas de fundos, 

um valor de € 232 881,36 (duzentos e trinta e dois mil, cento e setenta e nove euros e noventa 

e quatro cêntimos), e um saldo para a Gerência seguinte no valor de € 3.451,48 (três mil, 

quatrocentos e cinquenta um euros e quarenta e oito cêntimos). Após a análise dos 

documentos, a Junta de Freguesia deliberou, por unanimidade, aprovar todos os 

Documentos de Prestação de Contas   relativos   ao  ano   financeiro  de  2019,   e  submetê-

los  à  apreciação  e  votação  da Exmª Assembleia de Freguesia. -------------------------------------- 

------- Ponto 7- Inventário da Freguesia do ano 2019: ------------------------------------------------------ 

------- Foi presente o mapa de síntese dos bens, direitos e obrigações da Freguesia respeitante 

ao ano 2019. Apreciado o assunto, a Junta de Freguesia tomou o devido conhecimento. O 

documento será presente à Exmª Assembleia de Freguesia para apreciação. ----------------------- 

-------- Ponto 8 - Proposta n.º8/2020 - Orçamento Participativo Jovem – Comissão de Análise 

Técnica:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Foi presente a proposta n.º 8/2020, que a seguir se transcreve: -------------------------------- 

-------- “Proposta n.º8/2020 

Assunto: Orçamento Participativo Jovem – Comissão de Análise Técnica 

O orçamento Participativo Jovem pretende promover uma política de responsabilidade 

partilhada e de uma cidadania que procura ser justa e colaborativa em prol do bem comum. 

Após a apresentação de propostas por jovens naturais, residentes, estudantes ou 

trabalhadores da freguesia de São Teotónio, as propostas são avaliadas por uma Comissão 

de Análise Técnica. A Comissão de Análise Técnica, nos termos do ponto 3 do artigo 10º é 

composta por três elementos, o Presidente da Junta de Freguesia e dois designados.  



25 

 
FREGUESIA DE S. TEOTÓNIO 

 

01-04-2020 

Proponho a designação da Junta de Freguesia a composição da comissão por: 

- O Presidente da Junta, Dário Filipe da Conceição Guerreiro; 

- Como membro da Assembleia de Freguesia, Hélder Manuel Nobre Salvador; 

- Um Jovem, com menos de 35 anos da freguesia de São Teotónio Carolina Alexandra Ramos 

da Silva. 

Proponho que a Exmª. Junta de Freguesia aprove os elementos a integrar a Comissão de 

Análise Técnica do Orçamento Participativo Jovem, ao abrigo do disposto da alínea xx) do 

n.º 1 do artigo 16º e da alínea a) do n.º2 do artigo 9 da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, 

devendo o assunto ser remetido à Assembleia de Freguesia para apreciação e deliberação.  

São Teotónio, 30 de março de 2020 

O Presidente da Junta de Freguesia, 

Dário Filipe da Conceição Guerreiro”  

-------- Analisada a proposta, a Junta de Freguesia, deliberou, aprovar por unanimidade. A 

proposta será presente à Exmª Assembleia de Freguesia para apreciação e eventual 

aprovação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------- Ponto 9 - Terceira Modificação Orçamental do ano 2020: ---------------------------------------- 

-------- Foi presente o documento do qual consta a 3º modificação orçamental do ano 2020, 

que engloba a 1ª revisão ao orçamento da Receita e da Despesa: Importa a revisão do 

orçamento, em reforços da receita e da despesa no valor de €  337 100,89  (trezentos e trinta e 

sete mil, cem euros e oitenta e nove cêntimos). ------------------------------------------------------------- 

-------- Foi também presente o documento do qual consta a primeira revisão ao Plano 

Plurianual de Investimentos do ano 2020, no valor de € 241.000,89 (duzentos e quarenta e um 

mil e oitenta e nove cêntimos). --------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Apreciados os assuntos, a Junta de Freguesia deliberou, por unanimidade, aprovar os 

documentos. Os assuntos serão presentes à Exmª. Assembleia de Freguesia, para apreciação 

e eventual aprovação.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Ponto 10 - Apoio à Construção das Capelas  de S.Miguel e Brejão: --------------------------- 

-------- Relativamente a este assunto, a Junta de Freguesa deliberou, por unanimidade, apoiar 

através das aquisições dos projetos de especialidades. --------------------------------------------------- 

------- Ponto 11 - Pedidos para venda na praça da Zambujeira do Mar - Srs. Tiago Riscado, 

Alfredo Riscado e Cláudia Coelho:-----------------------------------------------------------------------------
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------- Foram presentes os pedidos dos senhores, Tiago Riscado, Alfredo Riscado e Cláudia 

Coelho, para venda de frutas, legumes e pastelaria, nos meses de verão. Analisados os 

pedidos, a Junta deliberou, por unanimidade, deferir os pedidos. ------------------------------------- 

------- Ponto - 12 – Proposta para ocupação da loja n.º 2 no Mercado de S.Teotónio: ------------- 

-------- Foi presente a proposta da senhora Luísa Isabel G. Máguas Reis Custódio, residente 

em Boavista dos Pinheiros, para ocupação da loja n.º 2 no Mercado de S.Teotónio. A Junta de 

Freguesia deliberou, por unanimidade conceder a concessão da loja, em virtude de não ter 

havido interessados no período de lançamento da hasta pública. ------------------------------------- 

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

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

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

membros presentes. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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O Secretário 
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A Tesoureira 


