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ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE S.TEOTÓNIO 

 
ATA ORDINÁRIA Nº 4 

 
 

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

Freguesia de São 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, Fernando Miguel Henrique e Liliana Cristina 

Mimoso Luz Guerreiro Montalto, esteve ausência o senhor Filipe Miguel Costa Oliveira, 

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

I - Período antes da ordem do dia: 

Ponto 1 - Aprovação da ata da reunião ordinária de 28.06.2018 ----------------------------------

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 23/2018 - Protocolo de Colaboração com o Centro Local de Apoio 

à Integração de Migrantes (CLAIM): apreciação -------------------------------------------------------- 

Ponto 2 - Proposta Nº 22/2018 - Mobilidade interna intercategorias do trabalhador em 

funções públicas: apreciação ------------------------------------------------------------------------------- 

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 28.06.2018:---------------------------------- 

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

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

A senhora Presidente da Assembleia, deu nota do ofício que recebeu por parte do membro 

da Assembleia, senhor David Neves, no qual dava conta do seu pedido para cessar 

funções nesta Assembleia de Freguesia, por motivos pessoais, renunciando ao cargo para 

o qual foi eleito. A senhora Presidente diligenciou então no sentido da sua substituição. 

Informou da ata de tomada de posse da cidadã melhor colocada nas listas do partido  
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Socialista, a senhora Liliana Cristina Mimoso Luz Guerreiro Montalto, a  qual tomou posse, 

já participando nesta Assembleia como membro efetivo. -------------------------------------------- 

Foi apresentado o e-mail enviado pelo membro, Filipe Miguel Costa Oliveira, no qual dava 

conhecimento da sua ausência na presente reunião, tendo a sua falta sido justificada.------ 

Foram apresentadas as diferentes atividades realizadas pela Junta de Freguesia, nas 

vertentes da Educação, Cultura, Desportos e Tempos Livres; Rede Viária e Espaços 

Urbanos; Ambiente e Espaços Verdes; Acão Social, Organização e Funcionamento dos 

Serviços nos meses de junho, julho e agosto de 2018. ----------------------------------------------- 

Foi dado conhecimento de uma carta enviada pela Agência Portuguesa do Ambiente, no 

seguimento de comunicações efetuadas pela Junta de Freguesia, com o objetivo de fazer 

ponto de situação sobre a interdição da Praia da Nossa Senhora na Zambujeira do Mar, a 

qual refere que não é possível ter uma previsão de levantamento da referida interdição.---  

 Foi apresentada uma carta, enviada pela Câmara Municipal de Odemira, em resposta à 

solicitação para reparação da estrada entre Brejão e Azenha do Mar, onde se dá 

conhecimento de que a obra se encontra em processo de concurso.----------------------------- 

Foi dado conhecimento da Moção da Câmara Municipal de Odemira, contra o 

encerramento da Agência da CGD em Colos. ----------------------------------------------------------- 

Solicitou a palavra o senhor Hélder Salvador, no sentido que pudesse o senhor Presidente 

da Freguesia fazer análise às contas apresentadas. Respondeu o senhor Presidente, que 

existe uma satisfação dos números apresentados, uma vez que os compromissos 

assumidos se encontram todos regularizados e que existe um prazo médio de pagamento 

inferior a 30 dias. Mais informou que todas as obras em curso se encontram devidamente 

orçamentadas, fazendo, assim, com que o respetivo orçamento se situe perto dos 90% de 

execução no final do presente ano. Concluiu sobre este assunto, dando nota que existe, 

por parte da Junta de Freguesia, alguma prudência em termos de gastos, de forma a poder 

acautelar eventuais imprevistos. ---------------------------------------------------------------------------- 

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

Pediu a palavra o senhor Presidente da Junta de Freguesia, dando conhecimento a todos 

os membros, sobre a legislação em vigor, nomeadamente o Regulamento Municipal. Deu 

ainda conhecimento de duas iniciativas sobre o tratamento do lixo que estão em fase de 

execução: uma que visa uma comunicação em várias línguas a distribuir pela freguesia, 

outra que contempla a participação de empresas privadas, em colaboração com a 

Freguesia, para a limpeza de bermas e espaços comuns. ------------------------------------------ 

Interveio a senhora Eliana Nobre, no sentido de questionar a possibilidade de uma melhor 

acomodação dos contentores do lixo existentes junto ao Mercado da Zambujeira do Mar, 

assim bem como, de uma intervenção no Jardim Infantil localizado no mesmo local, visando 

a criação de uma zona de sombra uma vez que, atualmente, a mesma é inexistente, tendo 

sugerido a colocação de um toldo. Respondeu o senhor Presidente, que este tipo de 
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situações se encontram em observação, com a ressalva de que a sugestão para o parque 

infantil é bastante dispendiosa e teria que ser multiplicada por todos os espaços idênticos 

na freguesia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

A senhora Eliana Nobre, deu ainda nota de que muitas das árvores plantadas na 

Zambujeira do Mar, ao abrigo do Programa Polis, se encontram secas e que, algumas 

delas, nomeadamente, as semeadas em frente ao Posto de Turismo, são plantas que, em 

certa altura do ano apresentam mau cheiro. Deu ainda nota que existe a necessidade de 

uma lavagem das ruas. Solicitou ainda, a possibilidade de criação de uma passadeira na 

Rua da Alegria, situação reforçada pela senhora Cristina Viana. ---------------------------------- 

A senhora Elisabete Pacheco, quis dar nota da falta de sinalização horizontal na freguesia, 

assunto reforçado pelo senhor Hélder Salvador. ------------------------------------------------------- 

A senhora Cristina Viana, apresentou a sua preocupação pelo facto de que, na Zambujeira 

do Mar, as duas ATM´s existentes, se encontrarem muitas vezes sem dinheiro, sendo uma 

localidade turística, é uma situação bastante desagradável. Ficou o compromisso por parte 

do senhor Presidente da Junta, de efetuar a comunicação e acompanhamento desta 

situação junto da Caixa de Crédito Agrícola, entidade responsável pelo equipamento em 

causa. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Interveio o senhor Hélder Salvador, referindo-se à localidade do Cavaleiro, para que 

pudesse ser analisado o pavimento na “Rua da Casinha", a iluminação na Casinha Útil e 

ainda para que pudesse ser equacionada a "obra da âncora", de forma a melhorar o trânsito 

automóvel, nomeadamente, trânsito de veículos pesados que atualmente se encontra 

condicionado. Questionou ainda, sobre o Programa Viver Ativo nas localidades de 

Malavado e Brejão, dando ainda nota da alteração do horário do referido programa no 

Cavaleiro. Sobre os pontos apresentados tomou nota o senhor Presidente da Junta, no 

sentido de poder corresponder positivamente ao solicitado, informando ainda que, no que 

respeita ao programa Viver Ativo nas localidades referidas, o serviço é assegurado pela 

Junta de Freguesia (S.Teotónio em movimento) e que a situação da alteração de horário 

no Cavaleiro está identificada e em resolução.---------------------------------------------------------- 

II - Período de intervenção do público: 

Não foi solicitada qualquer intervenção. 

III - Período da ordem do dia: 

Ponto 1 - Proposta Nº 23/2018 - Protocolo de Colaboração com o Centro Local de Apoio 

à Integração de Migrantes (CLAIM): apreciação;-------------------------------------------------------- 
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Sobre este ponto foi apresentado o protocolo.---------------------------------------------------------- 

Ponto 2 - Proposta Nº 22/2018 - Mobilidade interna intercategorias do trabalhador em 

funções públicas: apreciação;------------------------------------------------------------------------------- 

Foi apresentada à Assembleia a proposta. -------------------------------------------------------------- 

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

 

 

 

A Presidente, 

 

 

______________________________ 

 

                                                                                   

 

 

______________________________                              __________________________                                                                         


