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ATA N.º 9 

 REUNIÃO ORDINÁRIA 

---------- Ao quarto dia do mês de julho do ano dois mil e dezoito, 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 ------------------------------------------ 

------- E-mail, Janelas do Alentejo – Passeios de barco ----------------------------------------------------- 

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

 ------- Ofício do Município de Odemira datado de 29/06/2018 - Construções Clandestinas –-- 

Vale da Telha S. Teotónio ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

------- Ponto 3 – Proposta N.º 21/2018 – Contratação e designação de júri para o período 

experimental do trabalhador ------------------------------------------------------------------------------------       

------- Ponto 4 – Requerimento da Senhora Maria do Carmo S. Nunes - pagamento em 

prestações do serviço de ambulância -------------------------------------------------------------------------- 

------- Ponto 5 – Deliberação sobre a continuidade de associativismo – Federação dos 

Bombeiros do Distrito de Beja ----------------------------------------------------------------------------------- 

------- Ponto 6 – Pedido de Apoio – Associação de estudantes de Odemira -------------------------- 

----------------------------------------- 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 - E-mail, Janelas do Alentejo – Passeios de barco ------------------------------------------------- 

-------- foi presente o e-mail de Janelas do Alentejo, sobre passeio de barco para grupos, do 

qual a Junta de Freguesia tomou o devido conhecimento. ----------------------------------------------- 

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

------- 1 - Ofício do Município de Odemira datado de 29/06/2018 - Construções Clandestinas  

– Vale da Telha -  S. Teotónio. ----------------------------------------------------------------------------------- 

------- Foi presente o ofício do Município de Odemira datado de 29/06/2018, respeitante às 

construções clandestinas/contentores sitas em Vale da Telha - S. Teotónio, do qual a Junta de 

Freguesia tomou o devido conhecimento. -------------------------------------------------------------------- 

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

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

------- Foi lida e assinada a ata número oito respeitante à reunião do mês de junho: -------------- 

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

------- Foi presente o mapa resumo de fluxos de caixa, que apresentava à data de 30/06/2018, 

um saldo positivo no valor de € 182.205,67 (cento e oitenta e dois mil, duzentos e cinco euros 

e sessenta e sete cêntimos), sendo em execução orçamental, um saldo positivo no valor de € 

174.661,52 (cento e setenta e quatro mil, seiscentos e sessenta e um euros e cinquenta e dois 

cêntimos) e em operações de tesouraria um saldo positivo no valor de € 7.544,15 (sete mil, 

quinhentos e quarenta e quatro euros e quinze cêntimos). ---------------------------------. 

Apreciado o assunto, a Junta de Freguesia tomou o devido conhecimento. -------------------------

------ Ponto 3 – Proposta N.º 21/2018 – Contratação e designação de júri para o período 

experimental do trabalhador: ------------------------------------------------------------------------------------ 
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------- Foi presente a Proposta N.º 21/2018 – Contratação e designação de júri para o período 

experimental do trabalhador, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------ 

“PROPOSTA N.º 21 /2018 --------------------------------------------------------------------------------------- 

ASSUNTO: Contratação e designação de júri para o período experimental do trabalhador 

Considerando que, 

A Junta de Freguesia de São Teotónio deliberou em reunião do dia 13/06/2018, recorrer às 

reservas de recrutamento internas resultantes do procedimento concursal aberto pelo Aviso 

n.º 13471/2016, publicado na 2.ª série do Diário da República, n.º 209, de 31 de outubro, para 

fazer face às necessidades permanentes dos serviços; 

Que o candidato classificado em 6.º (sexto) lugar na lista de ordenação final, Solange Maria 

Guerreiro Alves, compareceu à reunião de negociação remuneratória realizada no dia 

18/06/2018, e aceitou a remuneração correspondente à 1.ª posição da tabela remuneratória 

da carreira e categoria de Assistente Operacional (conforme documento em anexo), 

Que o candidato já demonstrou reunir os requisitos previstos artigo 17.º do anexo à Lei n.º 

35/2014, de 20 de junho, 

Proponho: 

A contratação da senhora Solange Maria Guerreiro Alves, na modalidade de contrato de 

trabalho em funções públicas por tempo indeterminado com data de início a 09/07/2018. 

Que de acordo com a alínea a) do n.º 1 artigo 49.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, o 

período experimental da carreira/categoria de Assistente Operacional tem a duração de 90 

dias, e em conformidade com o artigo 46.º do anexo da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, seja 

designado o Júri do período experimental, para o trabalhador, constituído pelos seguintes 

elementos: 

Presidente: Cláudia Sofia da Silva Marques; Técnica Superior na Freguesia de S.Teotónio;  

1.º Vogal Efetivo: Maria José Oliveira dos Reis; Assistente Técnica na Freguesia de 

S.Teotónio, que substituirá a Presidente nas suas faltas e impedimentos; 

2.º Vogal Efetivo: Maria da Luz Conceição Guerreiro; Assistente Operacional, na Freguesia 

de S. Teotónio; 

1.º Vogal Suplente: Manuel Alberto Vieira de Jesus; Assistente Operacional na Freguesia de 

S. Teotónio; 

2.º Vogal Suplente: Maria Júlia Figueirinha Marreiros de Jesus, Assistente Técnica, na 



55 

 

04-07-2018 

Freguesia de S. Teotónio. 

Nestes termos, e com base no teor da presente informação, proponho à Junta de Freguesia, 

que no uso das suas competências previstas na alínea e) do artigo 19º, da Lei 75/2013, de 12 

de setembro, delibere aprovar a presente proposta. 

S. Teotónio, 28 de junho de 2018 

O Presidente,  

Dário Filipe da Conceição Guerreiro” 

 ------- Apreciado o assunto, a Junta de Freguesia deliberou, por unanimidade, aprovar nos 

termos propostos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

------- Ponto 4 – Requerimento da Senhora Maria do Carmo S. Nunes - pagamento em 

prestações do serviço de ambulância: ------------------------------------------------------------------------- 

-------- Foi presente o requerimento da Senhora Maria do Carmo S. Nunes, no qual solicita o 

pagamento em prestações do serviço de ambulância do qual usufruiu. A Junta de Freguesia 

deliberou autorizar o pagamento em quatro prestações mensais conforme a requerente 

solicitou. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- Ponto 5 – Deliberação sobre a continuidade de associativismo – Federação dos 

Bombeiros do Distrito de Beja:----------------------------------------------------------------------------------- 

------- Foi presente o ofício da Federação dos Bombeiros de Distrito do Beja, no qual solicitam 

o pagamento da quota anual respeitante ao no 2018. A Junta de Freguesia deliberou efetuar o 

pagamento para o corrente ano. -------------------------------------------------------------------------------- 

------- Ponto 6 – Pedido de Apoio – Associação de estudantes de Odemira: ------------------------- 

------- Foi presente o pedido de apoio, proveniente da associação de estudantes de Odemira, 

no qual solicitam um subsídio no valor de 100,00 euros, para fazer face à despesa com a 

aquisição de uma mesa de matraquilhos para aquela associação. A Junta deliberou conceder 

o apoio solicitado, com a contrapartida de colocarem na mesa o logótipo da Freguesia. -------- 

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

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

vinte horas, 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 

 

 

 

 

 


