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FREGUESIA DE S. TEOTÓNIO 

 

  

ATA N.º 7 

 REUNIÃO ORDINÁRIA 

---------- Ao terceiro dia do mês de junho 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-  E-mail dos Correios de Portugal - Necessidade de continuidade de prestação dos serviços 

(covid 19) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

1 - Ofício do Município de Odemira - Seca e Planos de Contingência --------------------------------- 

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

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

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

-------- Ponto 3 – Proposta n.º 12/2020 - Apoio ao espaço de verão ------------------------------------ 

 

----------------------------------------- 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: ----------------------------------------- 
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1-  E-mail dos Correios de Portugal - Necessidade de continuidade de prestação dos serviços 

(covid 19): ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Foi presente o e-mail dos correios de Portugal, no qual agradecem o esforço da Junta de 

Freguesia enquanto parceira, continuando nesta fase, ainda com restrições, a prestar os 

serviços públicos à nossa população. Informam também, que irão manter o pagamento 

integral da comissão.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

1 - Ofício do Município de Odemira - Seca e Planos de Contingência --------------------------------- 

 Foi presente cópia do ofício do Município de Odemira, enviado à Agência Portuguesa do 

Ambiente, cujo assunto é a Seca e Planos de contingência. Assunto, sobre o qual a Câmara 

Municipal revela grande preocupação, nomeadamente, pelo impacto que a descida dos 

níveis hídricos possam ter no nosso concelho. -------------------------------------------------------------- 

 A Junta de freguesia tomou o devido conhecimento. ----------------------------------------------------- 

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

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

------- Foi lida e assinada a ata número seis respeitante à reunião do mês de maio. ---------------

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

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

que acusava um total de Disponibilidades na importância de 352.093,34 € (trezentos e 

cinquenta e dois mil, noventa e três euros e trinta e quatro cêntimos) de Dotações 

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

------- Foi presente os Fluxos de Caixa, com a relação de Recebimentos e Pagamentos durante 

o mês de maio, no valor de 39.445,82 € (trinta e nove mil, quatrocentos e quarenta e cinco 

euros e oitenta e dois cêntimos) de receita, e de despesa o valor de 105.484,95 € (cento e cinco 

mil, quatrocentos e oitenta e quatro euros e noventa e cinco cêntimos). De Dotações 

Orçamentais. De Operações de Tesouraria foi recebido o valor de 7.158,08 € (sete mil, cento e 

cinquenta e oito euros e oito cêntimos) e pago o valor de 7.158,08 € (sete mil, cento cinquenta 

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

-------- Ponto 3 – Proposta n.º 12/2020 - Apoio ao espaço de verão:------------------------------------ 
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------- Foi presente a proposta n.º 12/2020 - Apoio ao espaço de verão, que a seguir se 

transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- “ PROPOSTA N.º 12/2020 

ASSUNTO: APOIO AO ESPAÇO DE VERÃO 

A freguesia de São Teotónio caracterizada com uma forte atividade económica relacionada 

com o turismo e a agricultura, centrando-se os picos das campanhas nas épocas de 

primavera e/ou verão. Consciente da necessidade dos pais de ocuparem os seus filhos 

durante o mês de agosto e não existindo nenhuma alternativa pública e/ou privada, 

pretende criar um Espaço de verão.  

Este tem como objetivo um complemento educativo que deverá reforçar o processo de 

socialização da criança e ocupação, promovendo a imaginação e a criatividade de cada 

criança de uma forma agradável e lúdica, presenteando cada criança com atividades que 

fomentem as suas experiências e os seus sonhos, para tentar minimizar as suas preocupações 

e problemas, saber entrar no jogo e na aventura que elas quiserem viver. 

Este espaço, funcionará para todas as crianças da freguesia, das 8h45 às 17h30, no espaço do 

prolongamento/refeitório do Jardim de Infância de São Teotónio, dinamizado pela TIC-TAC 

Associação para a promoção dos tempos livres das crianças e jovens, por inexistentes 

recursos humanos na freguesia de São Teotónio que possam ser afetos a este projeto 

qualificados. 

Tendo em conta: 

1. O relevante impacto que este espaço tem nas famílias; 

2. A responsabilidade de todos os agentes na comunidade; 

3. O interesse em aprofundar a colaboração existente entre a Freguesia de São Teotónio, as 

associações e entidades locais; 

Proponho:  

1 - Que a Junta de Freguesia delibere a aprovação do presente acordo de colaboração entre a 

Freguesia de São Teotónio e a Associação TIC-TAC de forma a potencializar a cooperação 

entre instituições e comunidade e a dinamização deste espaço por uma equipa especializada. 

2 - Conferir poderes ao Exmo. Senhor Presidente da Junta de Freguesia para, em nome e em 

representação da Freguesia, outorgar e assinar o respetivo protocolo e demais atos legais que 

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

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

apreciação e votação da Assembleia de Freguesia. 

São Teotónio, 01 de junho de 2020 

O Presidente da Junta, 

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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

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

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

 

 

 

___________________________________________ 

O Presidente 

 

 

___________________________________________ 

O Secretário 

 

 

_____________________________________________ 

A Tesoureira 

 

 


