
61 

 

 
 

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE S.TEOTÓNIO 

 
ATA EXTRAORDINÁRIA Nº 1 

 

Aos vinte sete dias do mês de fevereiro do ano dois mil e dezoito, realizou-se no edifício 

da Freguesia de São Teotónio a sessão extraordinária número um da Assembleia de 

Freguesia de São Teotónio, com a presença dos seus membros, a saber, os senhores 

Tânia Guerreiro – Presidente da Assembleia, Tiago Albino, Cristina Viana, Elisabete 

Pacheco, Filipe Oliveira, Hélder Salvador, Fernando Henrique e Eliana Nobre, e a ausência 

do senhor David Neves, sendo pontos de ordem de trabalhos os seguintes: ------------------- 

I - Período de intervenção aberto ao público 

II - Período da Ordem do dia 

Ponto 1 - Proposta 4/2018 - Protocolo - Associação TIC-TAC ------------------------------------ 

Ponto 2 - Proposta 5/2018 - Alteração de Taxas ------------------------------------------------------  

Ponto 3 - Proposta 7/2018 - Protocolo - Escola Secundária Dr. Manuel Candeias 

Gonçalves Odemira ------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------- Abertura da Sessão --------------------------------------------- 

A senhora Presidente da Assembleia deu por iniciada a sessão às vinte e uma horas e dez 

minutos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

I - Período de intervenção aberto ao público 

Não houve solicitação para qualquer intervenção, por não se encontrar público presente.- 

Período da Ordem do dia 

Ponto 1 - Proposta 4/2018 - Protocolo - Associação TIC-TAC: ------------------------------------ 

Sobre este ponto solicitou esclarecimentos adicionais o senhor Hélder Salvador, tendo 

obtido a resposta do senhor Presidente que se trata de um protocolo que visa a 

concretização da proposta imaterial vencedora do OPJ de 2017. Esta proposta 

denominada Começar Cedo o Dia visa criar um serviço complementar no Jardim de 

Infância, de modo a receber crianças que os pais tenham de iniciar os seus trabalhos muito 

cedo. Esclareceu ainda que no final da vigência deste protocolo será efetuada uma 

avaliação de forma a perceber. Analisado o assunto, a proposta foi aprovada por 

unanimidade ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ponto 2 - Proposta 5/2018 - Alteração de Taxas: ------------------------------------------------------ 

Foi presente a documentação, tendo o senhor Presidente Dário Guerreiro efetuado 

esclarecimentos relativos à necessidade de alteração de algumas taxas. Explicou o Senhor  
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Presidente que a Junta tentou forma equilibrada rever alguns valores que estavam 

desatualizados, nomeadamente as taxas relativas aos cemitérios, tendo ainda informado 

que também será adicionada uma nova taxa, a de ocupação de via pública que vinha até 

então sendo cobrada pelo Município de Odemira, passando a partir de agora a ser cobrada 

pela Freguesia de S.Teotónio. Prestou ainda informações sobre a possibilidade de alugar 

a particulares os serviços de maquinaria, nomeadamente motoniveladora, trator, cilindro 

entre outro. Questionou o Sr. Hélder Salvador sobre as taxas cobradas nas feiras e 

mercados nomeadamente na feira do Cavaleiro, tendo o senhor Presidente esclarecido 

que não é habitual cobrar taxa nessa referida feira. Analisado o assunto, a proposta foi 

aprovada por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto 3 - Proposta 7/2018 - Protocolo - Escola Secundária Dr. Manuel Candeias 

Gonçalves – Odemira:------------------------------------------------------------------------------------------ 

Colocado o assunto à discussão, pediu a palavra o Senhor Presidente que passou à 

apresentação do referido protocolo entre a Freguesia e a Escola Secundária Dr. Manuel 

Candeias Gonçalves, que consiste num estágio “Formação em Contexto de Trabalho” de 

uma aluna do Curso Profissional de Técnico de Gestão. Mais informou que este estágio 

terá a duração de quatro meses de três dias. Analisado o assunto, a proposta foi aprovada 

por unanimidade------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Encerramento da sessão 

Não existindo mais assuntos para debater, a senhora Presidente desta Assembleia de 

Freguesia, Tânia Guerreiro deu, por encerrada esta sessão quando eram vinte e duas 

horas, da qual se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelos membros desta mesa.  

 

 

 

A Presidente, 

 

______________________________ 
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