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ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE S. TEOTÓNIO 

 
ATA ORDINÁRIA Nº 3 

 

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

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

presença dos membros, a saber: Tânia Maria da Costa Guerreiro – Presidente, Tiago 

Miguel Dâmaso Albino, Hélder Manuel Nobre Salvador, Eliana Filipa António Nobre, 

Fernando Miguel Henrique, e ainda, Flávio José Guerreiro Martins e Mariana Teresa Viana 

Parreira, em substituição de Filipe Miguel Costa Oliveira e de Elisabete Pacheco, 

respetivamente, registando-se as ausências de Cristina Isabel Cortez Emídio Rita Viana e 

de 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 30.06.2020 ----------------------------------

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

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

II - Período de Intervenção do Publico 

III - Período da Ordem do Dia:  

Ponto 1 - Proposta 13/2020 - Acordo do Colaboração entre o Município de Odemira e a 

Freguesia de São Teotónio: apreciação e deliberação; ---------------------------------------------- 

Ponto 2 - 2ª Alteração Modificativa ao orçamento da Receita, Despesa e ao Plano 

Plurianual de Investimentos; apreciação e deliberação;---------------------------------------------- 

Ponto 3 - Proposta nº14/2020 - Regulamento de Licenciamento de Cães, Gatos e Furões 

da Freguesia de São Teotónio; apreciação e deliberação; ------------------------------------------ 

Ponto 4 - Proposta nº 15/2020 - Protocolo com a Sociedade Recreativa São Teotoniense: 

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

Abertura da Sessão  

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

vinte minutos.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Período antes da ordem do dia: 

Ponto 1 - Aprovação da ata da reunião ordinária de 30.06.2020: --------------------------------- 

Foi lida a ata da reunião em questão tendo a mesma sido aprovada por unanimidade.  

Ponto 2 - Apreciação de Expediente: --------------------------------------------------------------------- 
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No seguimento do pedido de informação efetuado pela Junta de Freguesia, foi apresentado 

o email das Infraestruturas de Portugal, esclarecendo que a atividade de ceifa de ervas, 

executada no âmbito da empreitada de conservação corrente por contrato no distrito de 

Beja inclui limpezas, referindo que as mesmas se encontram limitadas por condições 

climatéricas adversas, sendo que os resíduos e lixos vão ser retirados na sequencia dos 

trabalhos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

       Foram apresentadas as atividades desenvolvidas pela Junta de Freguesia nas diferentes 

áreas, nomeadamente: Educação, Cultura, Desporto e Tempos Livres; Rede Viária e 

Espaços Urbanos; Ambiente e Espaços Verdes; Ação Social; Organização e 

Funcionamento dos Serviços. ------------------------------------------------------------------------------- 

Foi solicitada a palavra pelo senhor Fernando Henrique, que, num âmbito pessoal, quis 

deixar uma nota de agradecimento ao executivo e trabalhadores da Junta de Freguesia 

pela compreensão e empenho na resolução da situação referente ao funeral de um familiar 

que por algum lapso teve problemas no seu agendamento. ---------------------------------------- 

Interveio o senhor Hélder Salvador, dando conhecimento de uma atitude lamentável no 

Touril, onde foi depositado entulho na via pública, solicitando assim a intervenção por parte 

da Junta de Freguesia visando a respetiva limpeza. Deixou ainda nota sobre um acidente 

rodoviário na entrada da localidade do Cavaleiro, situação que levou à destruição da placa 

de informação e identificação da respetiva aldeia. Sobre este assunto esclareceu o senhor 

presidente da Junta que, já se encontrava a referida placa em fase de substituição. ------- 

O senhor Hélder Salvador, quis ainda deixar uma nova referência ao caravanismo 

selvagem praticado por todo o parque natural sudoeste alentejano e costa vicentina, mas 

com especial foco na "praia da carraca", apelando a que se possa solicitar uma maior 

vigilância das autoridades policiais. Sobre este ponto sugeriu a senhora Tânia Guerreio 

que pudesse ser solicitada às autoridades uma relação de acompanhamento, autos, 

intervenções etc., realizadas ultimamente, de forma a analisar com dados concretos e reais 

o empenho dos respetivos órgãos de fiscalização. O senhor presidente da Junta informou 

que este assunto contínuo em acompanhamento, sendo que existem processos que são 

morosos e complexos, dando como exemplo a homologação de sinalização rodoviária para 

este tipo de veículos. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

O senhor Hélder Salvador, apresentou ainda reticências relativamente à possibilidade da 

realização da Festa da Batata Doce no Cavaleiro, considerado a atual situação pandémica. 

Por fim, quis ainda referir uma situação que considera de análise, nomeadamente, a 

utilização do Skate Parque em São Teotónio até horas tardias, uma vez que o mesmo se 

encontra junto ao Lar de idosos traz um incómodo constante aos utentes, pelo que sugere 

a implementação de um horário restrito. O senhor presidente da Junta confirma que nos 

últimos meses, têm existido vários atos de vandalismo no recinto da Faceco e em outros 
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locais da freguesia, sendo que tais factos têm vindo a ser comunicados às autoridades 

competentes de forma a que possa ser realizada uma maior e melhor fiscalização.---------- 

A senhora Eliana Nobre, usou da palavra no sentido de dar nota das melhorias no que 

respeita à sinalização rodoviária na localidade da Zambujeira do Mar, contudo, deixou 

referência para análise da Travessa junto à Escola Primaria, no sentido da padaria, onde 

considera existir uma situação de perigo: trata-se de uma zona de trânsito automóvel 

proibido, no entanto, por inúmeras vezes esta situação é desrespeitada pelos 

automobilistas. Questionou ainda, se os arranjos no troço da estrada entre Vale Figueira e 

Brejão estavam previstos acontecer nos moldes atuais ou se houve algum engano, na 

medida em que não lhe faz sentido uma estrada secundária merecer intervenção em 

detrimento da principal. Esclareceu o senhor presidente da Junta que as obras 

correspondem, na exatidão, ao que havia sido projetado e contratualizado, sendo que, a 

existir erro, foi nesta fase. Continuou a senhora Eliana Nobre, questionando sobre a 

possibilidade de ajuda da Junta de Freguesia à obra de construção do telheiro no Jardim-

de-Infância da Zambujeira do Mar. O senhor presidente informou que o assunto é da 

responsabilidade da Câmara Municipal de Odemira, contudo, a Junta de Freguesia 

considera uma obra pertinente e que se encontra a acompanhar o assunto, e disponível 

para colaborar no encontro de uma solução.------------------------------------------------------------- 

O senhor Tiago Albino, usou da palavra referindo a problemática da venda ambulante 

durante o verão à entrada da Zambujeira do Mar, situação que considera de análise, sendo 

que lhe foi respondido que a Junta de Freguesia se encontra em contacto com os donos 

do terreno, e que foi consensual a não realização da feira anual de 29 de agosto, contudo, 

e atendendo que se trata de uma situação em que os vendedores pagam uma renda pela 

utilização do espaço, que se encontra registado e legalizado para a respetiva venda 

ambulante, não estão prevista contraordenações, no entanto, é do entender da Junta de 

Freguesia, que, esta situação deve ser analisada, assim deu nota que foi realizada uma 

fiscalização em conjunto com a Câmara Municipal de Odemira e autoridades policiais.----- 

II - Período de Intervenção do Publico 

Considerando a atual situação pandémica, as reuniões estão interditas ao público, sendo 

que não houve por isso qualquer intervenção. ---------------------------------------------------------- 

III - Período da Ordem do Dia  

Ponto 1 - Proposta 13/2020 - Acordo do Colaboração entre o Município de Odemira e a 

Freguesia de São Teotónio: apreciação e deliberação: ----------------------------------------------- 

Foi apresentada a Proposta n.º 13/2020, que foi aprovada por unanimidade. ------------------ 



110 

 

                                                                                                                            30-09-2020     

Ponto 2 - 2ª Alteração Modificativa ao orçamento da Receita, Despesa e ao Plano 

Plurianual de Investimentos; apreciação e deliberação ---------------------------------------------- 

Após apresentação da 2ª alteração modificativa orçamental, e breve explicação por parte 

do senhor presidente da Junta, o documento foi aprovado por unanimidade. ------------------ 

Ponto 3 - Proposta nº14/2020 - Regulamento de Licenciamento de Cães, Gatos e Furões 

da Freguesia de São Teotónio; apreciação e deliberação: ------------------------------------------ 

Foi apresentada a proposta n.º 14/2020, que foi aprovada por unanimidade. ------------------ 

Ponto 4 - Proposta nº 15/2020 - Protocolo com a Sociedade Recreativa São Teotoniense: 

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

Após apresentação da Proposta n.º 15/2020, e breve explicação por parte do senhor 

presidente da Junta, foi aprovada 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 quarenta minutos, da qual se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelos membros 

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

 

 

 

A Presidente, 

 

 

 

______________________________ 

 

 

 

 

______________________________                              __________________________    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


