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ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE S.TEOTÓNIO 

 
ATA ORDINÁRIA Nº 1 

 
 

Aos dezassete dias do mês de abril de dois mil e dezanove, realizou-se no edifício da 

Freguesia de São Teotónio a sessão ordinária da Assembleia de Freguesia, com a 

presença dos seus membros, a saber, os senhores Tânia Maria da Costa Guerreiro – 

Presidente, Tiago Miguel Dâmaso Albino, Cristina Isabel Cortez Emídio Viana, Elisabete 

José Pacheco, Hélder Manuel Nobre Salvador, Fernando Miguel Henrique, Eliana Filipa 

António Nobre e Liliana Cristina Mimoso Luz Guerreiro Montalto, esteve ausente o senhor 

Filipe Miguel Costa Oliveira, sendo pontos de ordem de trabalhos os seguintes: ------------- 

I - Período antes da ordem do dia 

Ponto 1 - Aprovação da ata da reunião ordinária de 27.12.2018 ----------------------------------

Ponto 2 - Apreciação de Expediente ---------------------------------------------------------------------- 

Ponto 3 - Apreciação de assuntos de interesse para a freguesia --------------------------------- 

II - Período de intervenção do público 

III - Período da ordem do dia 

Ponto 1 - Proposta Nº4/2019 - Opção do Presidente pelo exercício de funções a tempo 

inteiro; apreciação; --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto 2 - Proposta Nº7/2019 - Orçamento Participativo Jovem - Comissão de Analise 

Técnica; apreciação e deliberação;------------------------------------------------------------------------- 

Ponto 3 - Proposta Nº 6/2019 - Autorização prévia genérica favorável a assunção de 

compromissos plurianuais: apreciação e deliberação; ----------------------------------------------- 

Ponto 4 - Proposta Nº 5/2019 - Proposta Nº 5 - Relatório de Gestão e Prestação de 

Contas 2018: apreciação e deliberação;------------------------------------------------------------------ 

Ponto 5 - Inventario do Património da Freguesia: apreciação e deliberação; ------------------ 

Ponto 6 - Modificação Orçamental (primeira revisão orçamental): apreciação e 

deliberação; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ponto 7 - Protocolo de Formação em Contexto de Trabalho: apreciação e deliberação; --- 

Ponto 8 - Licença de Parentalidade: apreciação; ------------------------------------------------------ 

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

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

quinze minutos.--------------------------------------------------------------------------------------------------

----------I - Período antes da ordem do dia 
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Ponto 1 - Aprovação da ata da reunião ordinária de 27.12.2018:---------------------------------- 

Foi lida a ata da reunião de 27.12.2018, tendo a mesma sido aprovada por unanimidade.  

Ponto 2 - Apreciação de Expediente: --------------------------------------------------------------------- 

Foram apresentadas as atividades desenvolvidas na Freguesia no período de dezembro 

de 2018 a março de 2019, nas diferentes áreas: Educação, Cultura, Desporto e Tempos 

Livres; Redes Viárias e Espaços Urbanos; Ambiente e Espaços Verdes; Acão Social; 

Organização e Funcionamento dos Serviços. Foi apresentada a correspondência 

recebida à respetiva assembleia, para tomada de conhecimento --------------------------------- 

Ponto 3 - Apreciação de assuntos de interesse para a freguesia:--------------------------------- 

Pediu a palavra a senhora Presidente da Assembleia, Tânia Guerreiro, sugerindo uma 

melhoria no parque de merendas situado entre São Teotónio e a Zambujeira do Mar, 

considerando que se trata de um espaço que poderia ter uma melhor utilização por parte 

de habitantes locais e turistas, esta sugestão foi partilhada por todos os membros, sendo 

que, esclareceu o senhor Presidente da Junta que, já foram realizados trabalhos de 

manutenção e que a ideia de mais melhoramentos ficou anotada e vai ser equacionada. - 

A senhora Cristina Viana interveio, demostrando a sua preocupação com o constante 

aumento das explorações agrícolas, que de certa forma, tem alterado o paradigma da 

habitação da população da freguesia, uma vez que existe uma escassez de imóveis para 

venda ou aluguer, dificultando a fixação de naturais desta mesma freguesia.------------------ 

 Sobre este assunto questionou o senhor Fernando Henrique, a possibilidade de se 

promover a habitação social, nomeadamente, na zona da Azenha do Mar, localidade 

onde existem vários lotes de terreno disponíveis, tendo ainda acrescentado o senhor 

Tiago Albino, que não deveria ser apenas na localidade anteriormente referida, mas que 

deveria existir uma análise e possibilidade nas várias localidades da freguesia, uma vez 

que o território da mesma é bastante grande.----------------------------------------------------------- 

Respondeu o senhor Presidente da Junta que, atualmente já existe na localidade do 

Brejão um bairro social em desenvolvimento. Informou sobre o ponto de situação da 

variante de São Teotónio, cujo processo está em fase de conclusão, referindo que nos 

terrenos adjacentes, privados, os proprietários terão a possibilidade de desenvolver os 

seus projetos e, no que respeita aos terrenos públicos se pretende construir um parque 

verde urbano ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A senhora Eliana Nobre, deu conhecimento da degradação no pavimento da rua junto ao 

parque infantil na Zambujeira do Mar, onde devido a esta situação já varias pessoas que 

ali circulavam se magoaram. Foi tomada devida nota por parte do senhor Presidente.------ 

Questionou a senhora Liliana Montalto, sobre as obras no Jardim da Elsa, tendo sido 

esclarecida que se tratam de obras do Orçamento Participativo Jovem de 2017, onde se 

incluem a colocação de churrasqueira, baloiços e pontos de água.------------------------------- 
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Interveio a senhora Elisabete Pacheco, solicitando o ponto de situação sobre o passadiço 

para o Farol na localidade do Cavaleiro, tendo como reposta que a referida obra se 

encontra em curso.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

O senhor Hélder Salvador, quis realçar a necessidade de existir por parte da freguesia 

uma maior e melhor comunicação para a população, nomeadamente, das atividades 

desenvolvidas, projetos e obras em curso.--------------------------------------------------------------- 

Manifestou a sua preocupação relativamente à manutenção do parque Fitness na 

localidade do Cavaleiro, obra realizada no âmbito do Orçamento Participativo construída 

em terreno do Município, que este espaço deveria ser tratado e cuidado, de forma 

regular. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Refere ainda, a sua preocupação com o aumento populacional atual, considerando que 

as infraestruturas existentes, nomeadamente, sistemas de distribuição de água, ETAR`S 

etc, podem neste momento tornarem-se deficitárias.-------------------------------------------------- 

Interveio o senhor Presidente da Junta, esclarecendo que os valores recebidos 

provenientes dos CTT através de acordos realizados, se encontram em negociação. 

Informou que, existe uma informação prestada junto da Câmara Municipal de Odemira, 

que respeita à colocação de passadeiras e bandas sonoras na freguesia, quanto à ETAR 

do Cavaleiro, a mesma aguarda a conclusão da ETAR de São Teotónio, para posterior 

analise. Deu nota ainda que, a Junta de Freguesia está em processo de aquisição de 

material expositor, nomeadamente vitrinas para poder afixar informação aos cidadãos 

nas várias localidades da freguesia. Informou ainda que, nos serviços administrativos da 

Junta de Freguesia considerando o elevado número de atendimentos realizados, foi 

necessário uma reorganização do serviço com mais rigor, nomeadamente, no que 

respeita à emissão de atestados de residência.--------------------------------------------------------- 

Por fim deixou nota a senhora Cristina Viana, da falta de Iluminação pública no Largo da 

Zambujeira do Mar, situação partilhada pela senhora Tânia Guerreiro, contudo para a vila 

de São Teotónio.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II - Período de intervenção do público 

Não foi solicitada qualquer intervenção. ------------------------------------------------------------------ 

III - Período da ordem do dia 

Ponto 1 - Proposta Nº4/2019 - Opção do Presidente pelo exercício de funções a tempo 

inteiro; apreciação: -------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Ponto 2 - Proposta Nº7/2019 - Orçamento Participativo Jovem - Comissão de Analise 

Técnica : apreciação e deliberação:----------------------------------------------------------------------- 

Foi apresentada a presente proposta, tendo sido a mesma aprovada por unanimidade. -- 

Ponto 3 - Proposta Nº 6/2019 - Autorização prévia genérica favorável a assunção de 

compromissos plurianuais: apreciação e deliberação: ----------------------------------------------- 

Foi apresentada a presente proposta, tendo sido a mesma aprovada por unanimidade. -- 

Ponto 4 - Proposta Nº 5/2019 - Proposta Nº5 - Relatório de Gestão e Prestação de 

Contas 2018: apreciação e deliberação: --------------------------------------------------------------- 

Foi apresentada a presente proposta, tendo sido a mesma aprovada por unanimidade. -- 

Ponto 5 - Inventario do Património da Freguesia: apreciação e deliberação: ------------------ 

Foi apresentada a presente proposta, tendo sido a mesma aprovada por unanimidade. -- 

Ponto 6 - Modificação Orçamental (Primeira Revisão Orçamental): apreciação e 

deliberação:------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Foi apresentada a presente proposta, tendo sido a mesma aprovada por unanimidade. --- 

Deixou nota Hélder Salvador sobre a forma como havia sido enviada a informação, não 

sendo fácil a sua análise. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto 7 - Protocolo de formação em contexto de trabalho: apreciação e deliberação; ---- 

Foi apresentada a presente proposta tendo sido a mesma aprovada por unanimidade. ---- 

Ponto 8 - Licença de Paternidade – apreciação: ------------------------------------------------------- 

Sobre a licença de paternidade do senhor Presidente, a assembleia tomou o devido 

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

Encerramento da sessão 

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

Freguesia, Tânia Guerreiro deu, por encerrada a sessão quando eram vinte e três horas 

e dez minutos, da qual se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelos membros 

desta mesa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

A Presidente, 

 

______________________________ 

 

                                                                                   

  

 

______________________________                              __________________________                                                                         


