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ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE S.TEOTÓNIO 
 

 
ATA ORDINÁRIA Nº 2 

 
 

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

Freguesia de S. Teotónio, a sessão ordinária número dois da Assembleia de Freguesia de 

S. Teotónio, com a presença dos membros, a saber, os senhores Tânia Maria da Costa 

Guerreiro - Presidente da Assembleia, Elisabete José Pacheco, Cristina Isabel Cortez 

Emídio Rita Viana, Filipe Miguel Costa Oliveira, Hélder Manuel Nobre Salvador, Fernando 

Miguel Henrique e Eliana Filipa António Nobre, estiveram ausentes os senhores Tiago 

Miguel Dâmaso Albino e David Manuel da Silva Neves, sendo pontos da ordem de 

trabalhos os seguintes:  

I - Período antes da ordem do dia 

Ponto 1 – Aprovação da ata da reunião ordinária de 28.12.2018 e da reunião extraordinária 

de 27.02.2018. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

II - Período de intervenção aberto ao público 

III - Período da Ordem do Dia 

Ponto 1 - Proposta n.º 3/2018 — Autorização Prévia Genérica Favorável à Assunção de 

Compromissos Plurianuais: apreciação e deliberação ------------------------------------------------ 

Ponto 2 - Proposta n.º 8/2018 — Renúncia de Protocolo — Grupo Desportivo Renascente 

apreciação  ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto 3 - Proposta n.º 9/2018 — Alteração de taxas: apreciação e deliberação -------------- 

Ponto 4 - Proposta n.º 10/2018 — Alteração do Regulamento do Orçamento Participativo 

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

Ponto 5 - Proposta n.º 11/2018 - Alienação de viatura do Património da Freguesia: 

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

Ponto 6 - Proposta n.º 12/2018 - Aditamento ao Contrato de Prestação de Serviços de 

Postos de Correios: apreciação e deliberação ---------------------------------------------------------- 

Ponto 7 - Documentos de Prestação de Contas 2017: apreciação e deliberação ------------ 

Ponto 8  - Inventário do Património da Freguesia: apreciação ------------------------------------- 
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Ponto 9 - 1.ª Modificação Orçamental (1.ª revisão do orçamento da Receita e da Despesa 

e 1.ª revisão do Plano Plurianual de Investimentos): apreciação e deliberação ---------------- 

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

A Senhora Presidente da Assembleia, Tânia Guerreiro, deu início à sessão pelas vinte e 

uma horas e trinta minutos. ----------------------------------------------------------------------------------- 

I - Período antes da ordem do dia 

Ponto 1 - Aprovação da ata da reunião ordinária de 28.12.2018 e da reunião extraordinária 

de 27.02.2018: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Foram lidas e aprovadas por unanimidade as respetivas atas. ------------------------------------- 

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

 No que concerne a este ponto foram expostos os seguintes assuntos, a saber: ------------- 

- Foi lida a correspondência, recebida a 16.04.2018, dirigida ao executivo da Junta de 

Freguesia por parte do Senhor Francisco Maria Luís, referindo a falta de uma corporação 

de bombeiros em S. Teotónio. Sobre este assunto intercedeu o senhor Hélder Salvador 

Questionando se seria melhor criar uma delegação ou reforçar os Bombeiros Voluntários 

de Odemira. O Presidente da Junta de Freguesia, Dário Guerreiro, salientou que existem 

alguns protocolos com empresas, as quais têm equipamentos próprios para casos de 

Emergência/intervenções rápidas, realizando também um serviço de vigilância na época 

de incêndios. A senhora Presidente da Assembleia irá enviar ofício aos Bombeiros 

Voluntários de Odemira dando conhecimento da situação. ------------------------------------------

- Foi apresentada a atividade de Freguesia entre janeiro e março de dois mil e dezoito. --- 

A senhora Presidente da Assembleia, salientou a situação financeira da Freguesia, 

apresentando esta um saldo positivo. Seguidamente questionou os presentes sobre 

eventuais esclarecimentos.-----------------------------------------------------------------------------------

- O senhor Hélder Salvador, referiu que as estradas continuam a necessitar de muitos 

arranjos. O senhor Fernando Henrique referiu que motoniveladora foi à localidade do 

Malvado e não arranjou todas as estradas. O senhor Presidente de Junta de Freguesia 

ressalvou que tem sido um ano atípico no que respeita à meteorologia, sendo dada 

resposta às prioridades e aguardando-se a chegada de quinhentas toneladas de tout -

venant, a motoniveladora irá apenas monitorizar as estradas até à chegada do mesmo, 

reforçou que é da competência da Junta de Freguesia o arranjo das estradas vicinais e 

informou que existe uma agenda a ser seguida de forma a que a motoniveladora chegue a 

todos os locais necessários, salientou ainda, que as decisões têm que ser tomadas de 

forma eficaz e com equidade. --------------------------------------------------------------------------------

- Foi recebida informação esclarecendo sobre a capacidade da ETAR, até à data presente. 
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Ponto 3 - Apreciação de assuntos de interesse para a freguesia: ------------------------------ 

Os assuntos que expostos foram os seguintes: ------------------------------------------- 

Degradação das estradas da freguesia, a senhora Elisabete Pacheco, voltou a alertar para 

a degradação das mesmas, muito devido às condições atípicas que se fizeram sentir. A 

senhora Eliana Nobre, relembrou que a freguesia tem cada vez mais turismo e seria um 

assunto urgente a resolver. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 - O senhor Presidente pediu a palavra, de forma, a esclarecer novamente sobre as 

competências da Junta de Freguesia, da Câmara Municipal e da Infraestruturas de Portugal 

sobre os arranjos das estradas. A senhora Presidente da Assembleia, irá enviar ofício para 

as entidades competentes sobre o respetivo assunto, com a qual os membros da 

Assembleia concordaram que deve ser concreto e incisivo. ---------------------------------------- 

- Falta de pressão e potência de água na localidade de S. Teotónio, a senhora Presidente 

da Assembleia Tânia Guerreiro, recordou que a falta de potência e pressão de água 

continua a ser um problema para a população de S. Teotónio. O senhor Presidente Dário 

Guerreiro, mencionou que a entidade responsável é a Câmara Municipal de Odemira, foi 

registado que será um assunto a constar no ofício a enviar à respetiva Câmara.-------------- 

- Passadeira na estrada do farol, a senhora Elisabete Pacheco questionou, sobre a 

passadeira que deveria ser colocada na estrada do Farol, na localidade do Cavaleiro. O 

senhor Presidente informou que não tem conhecimento sobre o assunto, a senhora 

Presidente da Assembleia, referiu que será um assunto também a ser referido no ofício 

dirigido à respetiva Câmara Municipal de Odemira. --------------------------------------------------- 

- Recolha de lixo e dos ecopontos, o senhor Fernando Henrique, salientou que é uma 

problemática que continua a afetar a população da freguesia, será assunto a constar 

também no ofício que será enviado à Câmara, assim como, no ofício enviado à Ambilital. 

II - Período de intervenção aberto ao público 

- Esteve presente apenas um cidadão, o senhor Manuel dos Santos Nobre, o qual interveio 

com os assuntos, a saber: ------------------------------------------------------------------------------------ 

- Resíduos inertes, nomeadamente restos de azulejos e tijolos. O senhor Manuel Nobre 

referiu, que não existe local na freguesia onde os cidadãos possam colocar os respetivos 

resíduos e questionou sobre a possibilidade de um local/espaço onde se pudessem colocar 

os mesmos na localidade de S. Teotónio. Relatou a situação que passou e demonstrou o 

desagrado, muito devido à burocracia de todo o processo, salientou ainda que se houvesse 

iniciativa e boa vontade poder-se-ia resolver a questão dos resíduos de inertes. O senhor 
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Presidente esclareceu que todos os resíduos inertes, nomeadamente os resíduos 

resultantes de obras, são da responsabilidade dos respetivos empreiteiros, salientou ainda 

que a legislação é muito rigorosa e que no concelho de Odemira existe alternativa para 

pequenas quantidades/volumes, procedimentos da responsabilidade da Câmara Municipal 

de Odemira.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Variante da avenida das Escolas, O senhor Manuel Nobre questionou, para quando a sua 

abertura. O senhor Presidente, começou por esclarecer que é uma obra da 

responsabilidade da Câmara Municipal de Odemira, salientou que não há data prevista 

para a sua abertura, por dois motivos, primeiro, os ex-proprietários colocaram alguns 

entraves à abertura ao trânsito, não sendo do seu conhecimento as trâmites legais do 

processo entre município e proprietários e segundo, não está devidamente sinalizada, 

sendo assim, só irá abrir quando reunidas todas as condições. ------------------------------------ 

- Sala de reuniões com presença de público, o senhor Manuel Nobre referiu, que existe 

uma sala no edifício da Freguesia, mais adequada para as assembleias com presença de 

público. A senhora Presidente, Tânia Guerreiro, referiu que caso a afluência se justifique a 

assembleia será realizada na sala do piso superior do edifício. ------------------------------------ 

III - Período da Ordem do Dia 

Ponto 1 - Proposta n.º 3/2018 — Autorização Prévia Genérica Favorável à Assunção de 

Compromissos Plurianuais, apreciação e deliberação: ----------------------------------------------- 

- Analisado o assunto, o senhor Hélder Salvador questionou, sobre o poder do senhor 

Presidente movimentar a quantia de 99 759,58 € (noventa e nove mil, setecentos e 

cinquenta e nove euros e cinquenta e oito cêntimos). O senhor Presidente esclareceu, que 

o montante referido na proposta está de acordo com o permitido por Lei, no âmbito do 

regime de contratação pública. A proposta foi aprovada por maioria com os votos contra 

dos elementos do partido CDU, dos senhores Hélder Salvador, Fernando Henrique e Eliana 

Nobre.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto 2 - Proposta n.º 8/2018 — Renuncia de Protocolo — Grupo Desportivo Renascente 

apreciação: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Foi dado a conhecer a todos os membros da Assembleia o respetivo documento. ---------

Ponto 3 - Proposta n.º 9/2018 — Alteração de taxas, apreciação e deliberação: ------------- 

- Analisado o assunto, foi aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------ 

Ponto 4 - Proposta n.º 10/2018 — Alteração do Regulamento do Orçamento Participativo  

Jovem, apreciação e deliberação: -------------------------------------------------------------------------- 

- Analisado o assunto, foi aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------- 

Ponto 5 - Proposta n.º 11/2018 - Alienação de viatura do Património da Freguesia, 

apreciação e deliberação: ------------------------------------------------------------------------------------- 
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Analisado o assunto, foi aprovado por unanimidade. -------------------------------------------------- 

Ponto 6 - Proposta n.º 12/2018 - Aditamento ao Contrato de Prestação de Serviços de 

Postos de Correios, apreciação e deliberação: --------------------------------------------------------- 

- Analisado o assunto, foi aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------- 

Ponto 7 - Documentos de Prestação de Contas 2017, apreciação e deliberação: ------------ 

  O senhor Hélder Salvador e a senhora Eliana Nobre, pediram esclarecimentos sobre a 

receita cobrada e a receita orçamentada. O senhor Presidente da Junta esclareceu os 

presentes sobre as dúvidas, referindo que caso seja necessário esclarecerá por escrito 

todos os pormenores. O senhor Hélder salientou, que ficou esclarecido não sendo 

impedimento para a votação. O documento foi aprovado por maioria com abstenção do 

senhor Hélder Salvador. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto 8 - Inventário do Património da Freguesia, apreciação: ------------------------------------- 

- Foi dado a conhecer o respetivo documento não havendo considerações a fazer.---------- 

Ponto 9 - 1.ª Modificação Orçamental (1.ªrevisão do orçamento da Receita e da Despesa 

e 1.ª revisão do Plano Plurianual de Investimentos), apreciação e deliberação:--------------- 

- Analisado o assunto, foi aprovado por unanimidade.------------------------------------------------- 

Encerramento da sessão 

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

Freguesia, Tânia Guerreiro recordou que serão enviados ofícios para os Bombeiros 

Voluntários de Odemira, Câmara Municipal de Odemira e Ambilital, e deu por encerrada 

esta sessão quando passavam cinco minutos da meia-noite, da qual se lavrou a presente 

ata que vai ser assinada pelos membros desta mesa. ------------------------------------------------ 

 

 

 

A Presidente, 

______________________________ 

                                                                                   

 

 

 

______________________________                              ___________________                                                                 


