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                          ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE S.TEOTÓNIO 

 
                                                   

ATA ORDINÁRIA Nº 1 
 
 

Aos vinte e nove dias do mês de abril do ano dois mil e vinte, realizou-se no edifício da 

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

presença de todos os seus membros, a saber: Tânia Maria da Costa Guerreiro – 

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

Elisabete José Pacheco, Hélder Manuel Nobre Salvador, Eliana Filipa António Nobre, 

Fernando Miguel Henrique, Filipe Miguel Costa Oliveira e Liliana Cristina Mimoso Luz 

Guerreiro Montalto, sendo pontos da ordem de trabalhos os seguintes: ------------------------- 

I - Período antes da ordem do dia:  

Ponto 1 - Aprovação da ata da reunião ordinária de 27.12.2019 ----------------------------------

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

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

II - Período da ordem do dia: 

Ponto 1 - Proposta nº 4/2020 Proposta de Protocolo com o Clube Desportivo de Caça e 

Pesca de São Miguel: apreciação e deliberação ----------------------------------------------------- 

Ponto 2 - Proposta nº 5/2020 - COVID - 19 - Proposta isenção pagamento de taxas: 

ratificação --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto 3 - Proposta nº 7/2020 - Relatório de Gestão e Prestação de Contas 2019: 

apreciação e deliberação ------------------------------------------------------------------------------------ 

Ponto 4 - Proposta nº 8/2020 - Orçamento Participativo Jovem - Comissão de Analise 

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

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

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

deliberação ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Em conformidade com a Lei n.º 1-A/2020, datada de 19 de março, que consagra as 

medidas excecionais e temporárias de resposta à situação pandémica provocada pelo 

COVId - 19, a presente sessão não existirá o período de intervenção do público. ------------ 

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

A senhora Presidente da Assembleia deu por iniciada a sessão às dezoito horas e trinta 

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

I - Período antes da ordem do dia:  

Ponto 1 - Aprovação da ata da reunião ordinária de 27-12-2019:---------------------------------- 
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Foi lida a ata da reunião do dia 27-12-2019, tendo sido aprovada por unanimidade. --------- 

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

Foi apresentado o e-mail enviado pelo executivo da Junta de Freguesia, para a entidade 

Infraestruturas de Portugal, no sentido de dar nota do mau estado do pavimento da 

Rotunda na Estrada Nacional 120 à saída de São Teotónio. --------------------------------------- 

Foi dado conhecimento da ausência do senhor Presidente da Junta, Dário Guerreiro, na 

reunião da Assembleia Municipal do dia 28/02/2020, tendo sido substituído pela Exma. Sr.ª 

Rute Fino, tesoureira da Junta de Freguesia.------------------------------------------------------------ 

Foi apresentada a carta enviada pelo Movimento "Juntos pelo Sudoeste", que solicitava 

uma tomada de posição desta Assembleia de Freguesia sobre a instalação e 

desenvolvimento de empresas agrícolas na freguesia. Ficou registado a receção da 

informação. Foi de acordo unanime que se trata de um movimento cívico válido, contudo 

não faz sentido uma tomada de posição por parte da Assembleia de Freguesia, sobre as 

questões colocadas na mesma, no entanto, esta Assembleia entende deixar uma clara 

abertura para discussão de eventuais propostas, por parte deste movimento, que possam 

ser pertinentes. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deu-se conhecimento da informação enviada pela Associação de Beneficiários do Mira, 

informando do início dos trabalhos de pavimentação de vários caminhos agrícolas na 

freguesia (aproximadamente 16 km), com prazo de término para este ano de 2020. -------- 

Foi ainda apresentado o ofício do executivo da Junta de Freguesia, que dá conta da tomada 

de posição deste órgão sobre a falta de Médicos na freguesia e no concelho de Odemira, 

sendo que, acrescentou o senhor Presidente do executivo que realizou uma reunião com 

a Direção Regional de Saúde, onde ficou o compromisso de um reforço dos profissionais 

de Saúde na freguesia. Neste ponto, pediu a palavra a senhora Presidente desta 

Assembleia, Tânia Guerreiro, no sentido de transmitir a sua opinião que este assunto tem 

um problema estrutural na base, que considera só puder ser resolvido com uma análise e 

tomada de novas diretrizes por parte do Governo Central. Considera que a atual situação 

de Pandemia poderá trazer oportunidades de reformular e melhorar os serviços de saúde 

existentes. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Foram apresentadas as atividades desenvolvidas pela Freguesia neste trimestre. ---------- 

Foi solicitada a palavra pela senhora Eliana Nobre, dando nota da degradação do 

Complexo Desportivo e do Parque Infantil, ambos na Zambujeira do Mar. Sobre estes dois 

pontos, esclareceu o senhor Presidente da Junta que, são infraestruturas que são da 

responsabilidade do Município, sendo que no caso do complexo desportivo já foram 

realizadas obras de melhoramento. ------------------------------------------------------------------------

A senhora Eliana Nobre, questionou ainda, a possibilidade de alteração de sinalização 
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rodoviária na localidade da Zambujeira do Mar, de forma a poder ser facilitado o acesso ao 

Largo do Mercado, e ainda a possibilidade de colocação de mais papeleiras. ----------------- 

Interveio o senhor Hélder Salvador, dando conhecimento do mau estado do semáforo na 

Estrada Nacional 120 junto ao Supermercado Coviran. ---------------------------------------------- 

A senhora Liliana Montalto, questionou sobre a situação do tratamento de esgotos na zona 

das Seiceiras, tendo o senhor Presidente da Junta informado, que se trata de situação a 

ser analisada pelo Município.--------------------------------------------------------------------------------- 

O senhor Filipe Oliveira, usou da palavra no sentido de perceber o ponto da situação sobre 

a pavimentação da estrada entre Brejão e Azenha do Mar, sendo que, foi informado que a 

obra se encontra em processo de adjudicação. --------------------------------------------------------- 

Deixou nota positiva a senhora Cristina Viana, sobre os melhoramentos realizados nos 

jardins da Zambujeira do Mar e ainda nas Fontes dos Amores e Dona Catarina.------------- 

 A senhora Presidente Tânia Guerreiro, solicitou informações sobre como estava a Junta 

de Freguesia organizada, assim bem como quais as medidas tomadas de forma a 

proporcionar aos seus funcionários condições de trabalho, considerando a atual situação 

de Pandemia, foi esclarecido pelo senhor Presidente que foram adquiridos acrílicos para 

os pontos de atendimento ao público, foram elaborados horários de forma a poder existir 

um distanciamento social entre colegas, assim bem como redução de grupos de trabalho, 

ainda redução de serviços de atendimento ao público nas diversas secções.------------------ 

Solicitou ainda, esclarecimento adicional a senhora Presidente Tânia Guerreiro, no sentido 

de perceber a situação de dispensa de apresentação ao serviço por parte de alguns 

trabalhadores do Município, sem que esta situação se aplicasse aos colaboradores da 

Freguesia, sendo que foi dada a informação que se tratou de uma decisão autónoma, com 

a qual a Junta de Freguesia não se identifica, não tendo assim aplicado tal medida. -------- 

Considerando a atual situação de pandemia e os casos detetados no concelho e na 

freguesia, quis saber a senhora Presidente, se o executivo desta Junta de Freguesia foi 

parte integrante do Plano de Contingência existente, assim como na elaboração do mesmo, 

e ainda se existem outros planos que possam ser de ajuda para a população no atual 

contexto. Foi confirmado pelo Presidente da Junta que, o executivo foi parte integrante da 

elaboração do Plano de Contingência elaborado pela Proteção Civil, em conjunto com as 

demais entidades de Segurança Nacional. Informou ainda, de um acompanhamento 

adicional ao Projeto "Vizinho Solidário" no sentido de diagnosticar eventuais necessidades 

por parte da população. ---------------------------------------------------------------------------------------

A senhora Cristina Viana, mostrou-se preocupada com eventuais situações de dificuldade 
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que pudessem levar a uma alimentação deficitária, nomeadamente na população mais 

jovem, contudo, deu nota de que existe um reforço de informação sobre a possibilidade de 

recolha de alimentação na escola. -------------------------------------------------------------------------

Sobre a mesma temática informou Hélder Salvador, que o Lar de São Teotónio tem um 

papel ativo no programa alimentar no concelho, devendo ser feita uma divulgação junto da 

população para que, quem tenha necessidade, possa ter acesso a alimentação. ------------ 

O senhor Tiago Albino, ainda tendo por base o plano de contingência e iniciativas sociais 

por causa do COVID 19, questionou a periocidade de análise deste plano, considerando 

que se trata de uma situação que pode ter alterações ao longo do tempo e inclusive por 

tempo indeterminado. Esclareceu o senhor Presidente da Junta que, existem vários canais 

de ajuda social, quer local, quer regional, com os quais existem relações institucionais de 

forma a assegurar o bem-estar da população. ---------------------------------------------------------- 

O senhor Hélder Salvador, deixou um reconhecimento à Junta de Freguesia pelo apoio, 

contacto e ajuda financeira com as diversas instituições de solidariedade social no atual 

contexto de Pandemia. Sobre este assunto, acrescentou o senhor Presidente da Junta, 

que apesar do cancelamento de enumeras atividades por parte das associações da 

freguesia, os incentivos financeiros serão mantidos, pois estas mesmas atividades são 

fonte de financiamento das instituições, que assim, o perdem. ------------------------------------- 

II - Período da ordem do dia:  

Ponto 1 - Proposta nº 4/2020 Proposta de Protocolo com o Clube Desportivo de Caça e 

Pesca de São Miguel: apreciação e deliberação ------------------------------------------------------- 

Foi presente a proposta n.º 4/2020 - que foi aprovada por unanimidade. ----------------------- 

Ponto 2 - Proposta nº 5/2020 - COVID - 19 - Proposta isenção pagamento de taxas: 

ratificação:--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Foi presente a proposta n.º 5/2020, que foi ratificada por unanimidade nos termos 

propostos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Ponto 3 - Proposta nº7/2020 - Relatório de Gestão e Prestação de Contas 2019: 

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

Foi presente a proposta n.º 7/2020, com esclarecimento adicional por parte do senhor 

Presidente da Junta, onde elogiou e agradeceu o trabalho realizado por parte dos 

colaboradores da Junta de Freguesia. A proposta foi aprovada por unanimidade. ------------ 

Ponto 4 - Proposta nº 8/2020 - Orçamento Participativo Jovem - Comissão de Analise 

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

Foi presente a proposta nº 8/2020 - que foi aprovada por unanimidade. ------------------------- 

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

Foi presente o documento do qual consta o inventário do património da Freguesia, que foi 

aprovado por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------- 
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Ponto 6 - Modificação Orçamental (Primeira Revisão Orçamental): apreciação e 

deliberação ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Foi presente o documento do qual consta a primeira revisão orçamental, com 

esclarecimento adicional por parte do senhor Presidente da Junta. O documento foi 

aprovado por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Encerramento da sessão ----------------------------------------------------------------------------------- 

Não existindo mais assuntos para debater, a presidente desta Assembleia de Freguesia, 

senhora Presidente Tânia Guerreiro, deu a mesma por encerrada quando eram vinte e 

duas horas e quarenta e cinco minutos, da qual se lavrou a presente ata que vai ser 

assinada pelos membros desta mesa. -------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

  

A Presidente, 

 

 

 

______________________________ 

 

  

 

 

 

_______________________________                ____________________________ 


