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ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE S.TEOTÓNIO 
 

ATA ORDINÁRIA Nº 3 
 

 

Aos vinte seis dias do mês de junho de dois mil e dezoito, realizou-se no edifício da 

delegação da Freguesia de São Teotónio, na Zambujeira do Mar a sessão ordinária da 

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

os senhores Tânia Maria da Costa Guerreiro - Presidente, Tiago Miguel Dâmaso Albino, 

Cristina Isabel Cortez Emídio Rita Viana, Elisabete José Pacheco, Hélder Manuel Nobre 

Salvador e Fernando Miguel Henrique, estiveram ausentes os senhores David Manuel 

Silva Neves e Eliana Filipa António Nobre, sendo pontos de ordem de trabalhos os 

seguintes: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I - Período antes da ordem do dia: 

Ponto 1 - Aprovação da ata da reunião ordinária de 23.04.2018 ----------------------------------

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 Nº 14/2018 - Gestão dos Recursos Humanos em Função do Mapa de 

Pessoal para o Ano de 2018 - Primeira alteração: apreciação e deliberação ------------------ 

Ponto 2 - Proposta Nº 15/2018 - Recurso a Reservas de Recrutamento Existentes: 

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

Ponto 3 - Proposta Nº 16/2018 - renovação de Protocolo com a CAUTCHÚ - Associação 

de Promoção e Desenvolvimento de Desporto: apreciação e deliberação --------------------- 

Ponto 4 - Proposta Nº 17/2018 - Acordo de Execução - "Limpar Odemira" 2018: 

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

Ponto 5 - Proposta Nº 18/2018 - Espaço Verão 2018: apreciação e deliberação ------------- 

Ponto 6 - Proposta Nº 19/2018 - Orçamento Participativo Jovem - Comissão de Análise 

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

Ponto 7 - Proposta Nº 20/2018 - Comissão Local de toponímia: apreciação e deliberação 

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

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

minutos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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I - Período antes da ordem do dia: 

Ponto 1 - Aprovação da ata da reunião ordinária de 23.04.2018:---------------------------------- 

Foi lida a ata da reunião ordinária de 23.04.2018, tendo sido aprovada por unanimidade.-- 

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

Foram apresentadas as diferentes atividades realizadas nas vertentes de Educação, 

Cultura, Desportos e Tempos Livres; Rede Viária e Espaços Urbanos; Ambiente e 

Espaços Verdes; Acão Social, Organização e Funcionamento dos Serviços.------------------ 

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

Solicitou a palavra o senhor Hélder Salvador, no sentido de pedir ponto de situação sobre 

a variante de São Teotónio, dar nota da falta de limpeza em alguns pontos da freguesia, 

nomeadamente no parque de ginástico localizado no Cavaleiro, localidade onde quis dar 

conhecimento de diverso material de interesse que poderia ser utilizado em obra, 

nomeadamente madeiras, ressalvando ainda a necessidade de reforço/ 

acompanhamento da requalificação do acesso ao Farol. Solicitou ainda esclarecimento 

sobre os critérios para arranjos dos caminhos que são da responsabilidade da Freguesia. 

Sobre estes assuntos respondeu o senhor Presidente da Junta informando que, no que 

respeita à variante, o processo tinha duas situações que impediam o seu 

desenvolvimento: a sinalização, estando já esta aprovada em reunião de Câmara e ainda 

a resolução de alguns contactos com os proprietários, situação somente pendente de 

aprovação. Sobre a situação da localidade do Cavaleiro, ficou o compromisso de 

contacto com a Câmara Municipal de Odemira, de forma agilizar processos e melhorias 

na limpeza. Sobre o acesso ao Farol, tal situação está identificada e a ser acompanhada 

sendo que, se aguarda resolução do passeio pedestre, existindo assim uma melhoria 

posterior em todo o caminho. Sobre os critérios que levam a Junta de Freguesia a 

realizar obras nos diferentes caminhos de sua responsabilidade, o senhor Presidente da 

Junta informou, que existe uma prioridade para os caminhos vicinais assim 

caracterizados junto da Câmara Municipal de Odemira, seguidamente o critério será o de 

maior utilização. Afirmou ainda que não são realizados trabalhos em caminhos 

particulares, e a existirem esses serviços, serão cobrados, sublinhou ainda, que todos os 

casos são analisados casuisticamente no sentido de encontrar um equilíbrio entre custos 

e necessidades da população. ------------------------------------------------------------------------------ 

O senhor Tiago Albino, alertou para situação já referenciada anteriormente no posto de 

turismo da Zambujeira do Mar, mais concretamente a afixação de publicidade e anúncios 

de eventos junto às ATM´s, situação que poderia ser corrigida, apenas com uma placa 

que proibisse tal prática. Foi referência anotada pelo senhor Presidente, que sobre a 

Zambujeira do Mar quis deixar presente o embelezamento da localidade com novas 



70 

 
 

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE S.TEOTÓNIO 
 

                                                                                                                            28-06-2018     

plantas, assim bem como a colocação de um chuveiro na praia, e ainda o facto de estar 

em curso a revisão do Programa Polis. ------------------------------------------------------------------- 

II - Período de intervenção do público: 

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

III - Período da ordem do dia: 

Ponto 1 - Proposta Nº 14/2018 - Gestão dos Recursos Humanos em Função do Mapa de 

Pessoal para o Ano de 2018 - Primeira alteração: apreciação e deliberação:------------------ 

Sobre este ponto, fez questão o senhor Presidente da Junta de enunciar o conteúdo da 

proposta e esclarecimento adicional - Aprovado por Unanimidade.------------------------------- 

Ponto 2 - Proposta Nº 15/2018 - Recurso a Reservas de Recrutamento Existentes: 

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

Sobre este ponto, fez questão o senhor Presidente da Junta de enunciar o conteúdo da 

proposta e dar um esclarecimento adicional - Aprovado por Unanimidade.--------------------- 

Ponto 3 - Proposta Nº 16/2018 - renovação de Protocolo com a CAUTCHÚ - Associação 

de Promoção e Desenvolvimento de Desporto: apreciação e deliberação:--------------------- 

Sobre este ponto, fez questão o senhor Presidente de enunciar o conteúdo da proposta e 

dar um esclarecimento adicional - Aprovado por Unanimidade.------------------------------------ 

Ponto 4 - Proposta Nº 17/2018 - Acordo de Execução -"Limpar Odemira" 2018: 

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

Após breve apresentação, pediu a palavra a senhora Cristina Viana, fazendo referência 

ao projeto Eco-Freguesia, ao qual o senhor Presidente afirmou ter conhecimento e o 

mesmo estar em análise, deu nota ainda o senhor Hélder Salvador, da existência de 

mérito pela atitude pedagógica e de consciencialização ecológica. Aprovado por 

Unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto 5 - Proposta Nº 18/2018 - Espaço Verão 2018: apreciação e deliberação:------------- 

Após breve apresentação, interveio a senhora Presidente Tânia Guerreiro, deixando nota 

que se trata de um serviço que tem bastante procura, com demasiada importância para a 

população, deveria abranger mais idades, logo mais crianças.------------------------------------- 

 Acrescentou ainda a senhora Elisabete Pacheco, que a Junta de Freguesia deveria 

lançar o desafio a entidades privadas para desenvolver este tipo de serviço levando 

assim a uma maior satisfação por parte da população. Ficou então nota que esta 

proposta deverá no futuro ser revista. Aprovado por unanimidade. ------------------------------- 
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Ponto 6 - Proposta Nº 19/2018 - Orçamento Participativo Jovem - Comissão de Análise 

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

Apresentada a respetiva comissão, quis anotar o senhor Hélder Salvador a honra do 

convite à sua pessoa. Aprovado por Unanimidade.---------------------------------------------------- 

Ponto 7 - Proposta Nº 20/2018 - Comissão Local de toponímia: apreciação e 

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

Apresentada a proposta, o senhor Hélder Salvador sublinhou que existe nesta área muito 

trabalho a fazer e que deve ser feito com cuidado e em pleno contacto com a população. 

Aprovado 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 três 

horas e quinze minutos, da qual se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelos 

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

 

 

 

 

O Presidente, 

______________________________ 

 

                                                                                   

 

 

____________________________                              ____________________________                                                                                 


