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ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE S.TEOTÓNIO 

 
ATA ORDINÁRIA Nº 2 

 
 

Aos vinte sete dias do mês de junho do ano dois mil e dezanove, realizou-se no edifício da 

escola primária de Choça dos Vales, freguesia de S.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, Eliana Filipa 

António Nobre, Liliana Cristina Mimoso Luz Guerreiro Montalto e Mariana Teresa Parreira, 

em substituição do membro Filipe Miguel Costa Oliveira, a pedido do próprio, cuja ata de 

substituição se encontra apensa à presente. Esteve ausente o senhor Fernando Miguel 

Henrique, sendo pontos de ordem de trabalhos os seguintes: -------------------------------------- 

 I - Período antes da ordem do dia:  

Ponto 1 - Aprovação da ata da reunião ordinária de 17.04.2019 --------------------------------- 

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 Nº 11/2019 - Cedência de Motociclos: apreciação e deliberação;--------  

Ponto 2 - Proposta Nº 12/2019 - Apoio ao Espaço de Verão: apreciação e deliberação;----  

Ponto 3 - Proposta Nº 13/2019 - Processo de descentralização administrativa, resultante 

das transferências de competências dos Municípios para as Freguesias: apreciação e 

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

Ponto 4 - 2ª Modificação Orçamental: 2ª Revisão ao Orçamento da Receita; 2ª Revisão ao 

Orçamento da Despesa; 2ª Revisão do Plano Plurianual de Investimentos: apreciação e 

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

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: 

Ponto 1 - Aprovação da ata da reunião ordinária de 17.04.2019: --------------------------------- 

Foi lida a ata da reunião realizada no dia 17.04.2019, tendo a mesma sido aprovada por  
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unanimidade.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Apresentação de correspondência recebida:  

Oficio 1 - Apresentado pelos residentes, empresários, comerciantes e trabalhadores na 

zona centro de São Teotónio, mostrando o seu desagrado pela fraca cobertura de rede 

móvel e internet. Sobre este assunto esclareceu o senhor presidente que, foi enviada pelo 

executivo da Junta de Freguesia uma comunicação à empresa ALTICE com reforço desta 

informação que não é recente. ------------------------------------------------------------------------------ 

Oficio 2 - Comunicação dos moradores na rua do Poço e rua de Trás, mostrando o seu 

descontentamento em relação ao ruído, lixo e falta de higiene naquelas ruas. Sobre este 

assunto,  foi esclarecido pelo senhor presidente do executivo,  que foi enviado um ofício da 

parte desta Junta de Freguesia  ao Município de Odemira,  de forma a rever as licenças e 

respetivo horário dos estabelecimentos comerciais ali existentes.--------------------------------- 

Oficio 3 - Reparação da estrada do Brejão - foi esclarecido que se encontra em execução, 

por parte da Câmara Municipal de Odemira, um processo de adjudicação de empreitada 

para a reparação da referida via.---------------------------------------------------------------------------- 

Foram apresentadas as atividades desenvolvidas pela Freguesia no período de abril a maio 

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. ------------------------------------------------------------------------------- 

Solicitou a palavra o senhor Hélder Salvador, dando conhecimento que tomou a iniciativa 

de enviar um ofício à Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de S.Teotónio, relatando as várias 

avarias ocorridas na ATM localizada no Cavaleiro, refere considerar importante dar este 

conhecimento por ter existido um apoio por parte da Junta de Freguesia à instalação da 

referida máquina. Quis ainda o senhor Hélder Salvador deixar nota que, na localidade do 

Cavaleiro, em plena Rota Vicentina, existe uma deficitária informação sobre a existência e 

localização dos Balneários Públicos, o que gera uma sujidade acrescida nos trilhos e na 

localidade. Esta informação foi confirmada pela senhora Elisabete Pacheco, que informou 

que já havia dado conhecimento à Junta de Freguesia, sendo que, sugeriu a senhora 

Cristina Viana, que seja feito o contacto com a entidade promotora da Rota Vicentina a fim 

de poder desenvolver mais e melhor a informação aos caminhantes que ali circulam.------- 

Interveio o senhor Hélder Salvador, no sentido de ser realizada uma limpeza no bairro dos 

Galatos, bem como de dar nota da necessidade de um cuidado adicional em termos de 

informação e igualmente limpeza junto de alguns aglomerados de população migrante, que 

por vezes executam serviços de mecânica auto sem o devido cuidado, sendo que, neste 

ponto esclareceu o senhor presidente que existem algumas notificações por parte do 

Município pela execução desta prática. ------------------------------------------------------------------- 
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 Tendo como base os "Mastros 2019", deixou o reparo relativamente a uma melhor 

sinalização da “Fonte”, onde se realizaram espetáculos sendo que, estamos perante uma 

situação de perigo para a população em geral. --------------------------------------------------------- 

A senhora Cristina Viana, solicitou a palavra demonstrando a sua preocupação pela falta 

de vigilância nas praias da freguesia, sugerindo que a época balnear deveria iniciar-se mais 

cedo e terminar mais tarde do que está atualmente instituído. Deu ainda conhecimento de 

vários episódios de ajudas a náufragos, por parte de residentes banhistas e praticantes de 

atividades desportivas aquáticas, sublinhando que se trata de uma oferta de segurança 

aos turistas que nos visitam, que deve ser valorizada, mas não utilizada para desinvestir 

na vigilância formal das praias. Esclareceu o senhor presidente que esta situação está 

identificada, sendo da responsabilidade do Município. ----------------------------------------------- 

A senhora Cristina Viana, considera importante a construção de um espaço verde junto à 

nova Variante em São Teotónio, e ainda questionou sobre a possibilidade de uma 

requalificação do parque infantil na Zambujeira do Mar, nomeadamente ao "lago" aí 

existente, informou o senhor presidente, que se encontram em execução obras no referido 

local. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A senhora Liliana Montalto interveio no sentido de averiguar a possibilidade de execução 

da rede de esgotos no Bairro das Seiceiras - São Teotónio. Esclareceu o senhor presidente 

que se trata de uma situação que se encontra em análise pela Câmara Municipal de 

Odemira. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A senhora Mariana Parreira, manifestou a sua preocupação perante a situação da Rua de 

Santa Isabel - São Teotónio, onde não existem passeios e a visibilidade para 

automobilistas e peões é reduzida por existência de alguma vegetação, existindo 

necessidade de intervenção urgente. ---------------------------------------------------------------------- 

Sobre este assunto, esclareceu o senhor presidente que, existe a necessidade de notificar 

os proprietários dos terrenos adjacentes a fim destes executarem as respetivas limpezas.  

A senhora Eliana Nobre, questionou sobre a existência de verbas para a realização de 

melhorias na via entre a Zambujeira do Mar e o Carvalhal, tendo o senhor presidente 

informado que não tem conhecimento da existência de qualquer valor para o fim descrito. 

Mais informou, que existe uma candidatura a fundos comunitários realizada pela 

Associação dos Beneficiários do Mira, estando a mesma aprovada, apenas aguardando 

parecer do ICNF, sendo assim expetável a realização da obra num futuro próximo. --------- 
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Considerando as obras na falésia da praia da Nossa Senhora na Zambujeira do Mar, 

deixou nota o senhor Tiago Albino, de que a intervenção realizada danificou a escadaria 

existente, dificultando assim o acesso. ------------------------------------------------------------------- 

Interveio a senhora Cristina Viana, tendo por base a nova época balnear e o aumento da 

população da freguesia, considera pertinente uma análise à frequência da recolha de Lixo 

nas várias localidades. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

II - Período de intervenção do público: ---------------------------------------------------------------- 

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

III - Período da ordem do dia: 

Ponto 1 - Proposta Nº 11/2019 - Cedência de Motociclos: apreciação e deliberação:------- 

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

nomeadamente, de quem tinha partido a proposta, e se existia claro interesse por parte da 

GNR nos veículos, o senhor presidente esclareceu que havia, na realidade uma 

necessidade de reforço de meios, acrescentando considerar de extrema importância este 

apoio por parte da Junta Freguesia. A proposta foi aprovada por unanimidade.--------------- 

Ponto 2 - Proposta Nº 12/2019 - Apoio ao Espaço de Verão: apreciação e deliberação:--  

Após apresentação da proposta em causa, solicitou a palavra a senhora presidente Tânia 

Guerreiro, dando nota que esta proposta se encontra em moldes iguais à proposta 

apresentada no ano transato, não tendo sido levadas em consideração as recomendações 

dos membros desta Assembleia, aquando da aprovação condicionada no ano anterior. 

Sugeriu novamente que a Junta de Freguesia deverá dar abertura a outras instituições que 

possam desenvolver o mesmo tipo de atividades na época de verão, para que estas 

possam, também elas, apresentar propostas, criando assim uma maior oferta à população. 

A senhora Elisabete Pacheco, complementou sugerindo que se promova a possibilidade 

de apresentação de Projetos/Iniciativas idênticos em outras localidades e para crianças de 

outras idades. Esta sugestão foi consensual por parte de todos os membros desta 

Assembleia presentes. A proposta apresentada pelo executivo da Junta de Freguesia foi 

aprovada por unanimidade, novamente, com a ressalva, de que a Junta de Freguesia 

consiga no próximo ano uma maior dinamização e apresentação de possíveis apoios a 

Instituições capacitadas e interessadas em desenvolver este tipo de atividades. ------------- 

Ponto 3 - Proposta Nº 13/2019 - Processo de descentralização administrativa, resultante 

das transferências de competências dos municípios para as freguesias: apreciação e 

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

Sobre a presente proposta, de não aceitação do procedimento, esclareceu o senhor 

presidente, que, por se tratar de uma situação de difícil interpretação, e por via da 

impossibilidade de ajustar as estruturas da respetiva Freguesia, responder positivamente 

ao pretendido, o executivo da Freguesia propõe  recusar esta proposta do  Município. Foi  
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aprovada por unanimidade esta proposta do executivo da Freguesia de S.Teotónio. -------- 

Ponto 4 - 2ª Modificação Orçamental: 2ª Revisão ao Orçamento da Receita; 2ª Revisão ao 

Orçamento da Despesa; 2ª Revisão do Plano Plurianual de Investimentos: apreciação e 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

A Presidente, 

 

______________________________ 

 

                                                                     

               

 

 

______________________________                               __________________________ 


