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                          ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE S.TEOTÓNIO 

 
                                                   

ATA ORDINÁRIA Nº 4 
 
 Aos vinte e sete dias do mês de dezembro do ano dois mil e dezanove, realizou-se no 

edifício da Freguesia de S.Teotónio, a sessão ordinária da Assembleia de Freguesia, com 

a presença dos 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, Eliana Filipa António Nobre, e 

Fernando Miguel Henrique, estiveram ausentes os senhores, Filipe Miguel Costa Oliveira 

e 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 30.09.2019 ----------------------------------

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 nº17/2019 - Renovação do protocolo com a Associação de 

Solidariedade Social Nossa Senhora do Mar: apreciação e deliberação ------------------------- 

Ponto 2 - Proposta nº 18/2019 - Renovação do protocolo com o Centro Desportivo e 

Cultural do Cavaleiro - Renovação/Atualização: apreciação e deliberação --------------------- 

Ponto 3 - Documentos Previsionais para o ano 2020 (Atividades mais relevantes, 

Orçamento Plurianual de Investimentos e Mapa de Pessoal): apreciação e deliberação. 

Ponto 4 - Proposta nº 21/2019 - Opção do Presidente pelo Exercício de Funções a Tempo 

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

Ponto 5 - Proposta nº 22/2019 - Autorização prévia genérica favorável à assunção de 

compromissos plurianuais: apreciação e deliberação ------------------------------------------------- 

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

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

minutos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I- Período antes da ordem do dia: 

Ponto 1 - Aprovação da ata da reunião ordinária de 30.09.2019: --------------------------------- 

Foi lida a ata da reunião ordinária do dia 30.09.2019, tendo sido aprovada por unanimidade.  

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

Não foi apresentado qualquer assunto a debater no presente ponto. ---------------------------- 
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Ponto 3 - Apreciação de assuntos de interesse para a freguesia:--------------------------------- 

Solicitou a palavra o senhor Tiago Albino, dando nota sobre a questão da vigilância das 

praias da freguesia, tema que havia sido abordado em anterior assembleia, nomeadamente 

a possibilidade de uma extensão temporal da vigilância, uma vez que, após o término da 

época balnear, continuam muitos turistas a visitar as praias sem que exista qualquer tipo 

de vigilância. Considera que é tempo de se pensar e encontrar soluções para esta situação, 

tal análise dever ser feita antecipadamente de forma a dar resposta, em tempo útil, às 

necessidades exigidas pela região turística que somos.---------------------------------------------- 

Pediu a palavra o senhor Hélder Salvador, enumerado alguns temas que considera 

pertinentes e, sobre os quais, solicita esclarecimento, nomeadamente: a) o estado dos 

caminhos e estradas da freguesia; b) a recolha de lixo de grandes dimensões, dando relato 

de amontoados junto a contentores de lixo normal, nomeadamente os contentores junto ao 

restaurante "O Barco" onde tem assistido a um depósito indevido de detritos que não se 

adequam aos contentores ali localizados; c) ponto de situação do Orçamento Participativo 

- Mexa-se pela Freguesia; d) a possibilidade de colocação de mais bandas sonoras na 

freguesia, e finalmente, e) o mau estado de conservação do recinto desportivo da 

localidade do Cavaleiro.---------------------------------------------------------------------------------------- 

Sobre a questão do lixo e, partindo do princípio que existe desconhecimento por parte da 

população das opções existentes no concelho para o seu levantamento, sugeriu o senhor 

Tiago Albino um reforço nos canais de comunicação do Município sobre este assunto. 

Acrescentando o senhor Hélder Salvador, que deveria existir uma maior fiscalização por 

parte dos serviços municipais, identificando e punindo eventuais infratores deste tipo de 

ações.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O senhor Presidente da Junta pediu a palavra para esclarecer as questões que lhe foram 

apresentadas, referindo que, a questão da vigilância das praias da freguesia é uma 

preocupação do executivo, tendo sido já partilhada a necessidade de extensão da época 

balnear com o Município, sendo que, foi sugerido um acordo com eventual grupo / 

associação de comerciantes que pudessem assegurar o pagamento aos nadadores-

salvadores. Acrescentou a senhora Eliana Nobre, que esse pagamento deveria ser 

assegurado pelo Município, salientando que existe investimento na promoção do concelho, 

e que essa mesma promoção deve contemplar a segurança dos turistas que nos visitam e 

se deslocam às nossas praias.------------------------------------------------------------------------------- 

Continuou o senhor Presidente da Junta a esclarecer as questões do senhor Hélder 

Salvador e referiu que, no que respeita aos caminhos da freguesia, os mesmos encontram-

se em pior estado de conservação devido às condições climatéricas que se fizeram sentir 

nos últimos tempos, afirma, contudo, que é necessário um maior investimento nos arranjos  
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efetuados, para que os mesmos tenham maior durabilidade, informou ainda que, a Junta  

de Freguesia adquiriu recentemente mais material para efetuar mais arranjos. No que 

respeita ao assunto do lixo, considera que deverá existir uma vertente cívica e de denúncia 

de eventuais infratores que insistam em depositar material inadequado junto aos 

contentores do lixo. Quanto às bandas sonoras, informou que, algumas destas obras se 

encontram em fase de preparação e que está prevista a sua realização no início no ano de 

2020. Tomou nota sobre as questões relacionadas com o recinto desportivo do Cavaleiro, 

e referiu que pretende efetuar um levantamento das necessidades de eventuais 

reparações, para que se possa proceder às mesmas. Terminou com a questão do 

Orçamento Participativo - Mexa-se pela Freguesia, referindo que se encontra em 

execução, com obras nas localidades de São Teotónio e Cavaleiro. ----------------------------- 

II - Período de intervenção do público:  

Foi solicitada a intervenção pelo senhor Manuel Santos Nobre, residente em São Teotónio, 

considerando que as reuniões da Assembleia de Freguesia deveriam ser realizadas em 

espaço de maior dimensão para permitir a assistência de grande número de público. ------ 

 A senhora Presidente desta Assembleia Tânia Guerreiro, informou que o primeiro andar 

do edifício da Freguesia está preparado para receber estas reuniões, caso o número de 

público presente assim o exija, sendo que, não faz sentido as reuniões terem lugar em 

salas de grande dimensão, quando, raramente assistem mais do que uma ou duas pessoas 

do público às sessões.----------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Manuel, continuou a sua intervenção dando nota de que considera que existe 

uma enorme dificuldade no depósito e recolha de lixos de grandes dimensões na freguesia 

de São Teotónio, sugerindo que a Junta de Freguesia disponibilizasse um espaço para 

colocação do lixo de pequenas obras e arranjos privados. Apresentou uma experiência que 

teve no passado sobre a recolha de "entulhos verdes" (arbustos, galhos e pastos) por parte 

do Município de Odemira, a qual considerou ter corrido de forma negativa, quer no que 

respeita à marcação da mesma, quer na operação de recolha, na medida em que não 

recolheram todos os resíduos. Considera, portanto, que este serviço do Município funciona 

mal.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Apresentou ainda, o seu desagrado com a localização e limpeza dos contentores e 

ecopontos no Sobreirinho - São Teotónio, sendo este um ponto de entrada da vila, 

considera serem necessárias obras de melhoramento da situação, sugerindo que a solução 

pudesse passar por um depósito subterrâneo, na medida em que considera existir espaço 

para a realização desta obra. --------------------------------------------------------------------------------
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Sobre estas questões, esclareceu o senhor Presidente da Junta que, existe uma grande 

dificuldade em encontrar e adquirir terrenos para utilizar como depósito de lixo proveniente 

de obras, seja por não estarem disponíveis, seja por terem valores elevados. Mais 

esclareceu que, o serviço municipal de recolha de resíduos verdes, entulhos e monos, 

informa os cidadãos destes mesmos serviços e contactos telefónicos, através de diversas 

formas, nomeadamente, na fatura da água e na agenda cultural mensal, publicações da 

responsabilidade do Município. ------------------------------------------------------------------------------ 

No que respeita aos contentores e ecopontos no Sobreirinho, considera que a localização 

destes equipamentos nunca é consensual, sendo que a atual, possibilita uma proximidade 

a todos os habitantes daquela zona. Estas dificuldades decorrem, muitas vezes, de não 

existir uma preocupação com a colocação destes equipamentos quando são pensadas as 

urbanizações. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Relativamente ao depósito subterrâneo, refere, que essa solução só será possível quando 

o concelho todo aderir à mesma, na medida em que é necessário a aquisição de um veículo 

de recolha apropriado. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

III - Período da ordem do dia:   

Ponto 1 - Proposta nº17/2019 - Renovação do protocolo com a Associação de 

Solidariedade Social Nossa Senhora do Mar: apreciação e deliberação. ----------------------

Foi presente a proposta n.º 17/2019,que foi aprovada por unanimidade. ------------------------ 

Ponto 2 - Proposta nº 18/2019 - Renovação do protocolo com o Centro Desportivo e 

Cultural do Cavaleiro - Renovação/Atualização: apreciação e deliberação: --------------------

Foi presente a proposta n.º 18/2019, que foi aprovada por unanimidade. ---------------------- 

Ponto 3 - Documentos Previsionais para o ano 2020 (Atividades mais relevantes, 

Orçamento Plurianual de Investimentos e Mapa de Pessoal): apreciação e deliberação: -- 

Apresentados os referidos documentos, foram os mesmos aprovados por unanimidade. -- 

Ponto 4 - Proposta nº 21/2019 - Opção do Presidente pelo Exercício de Funções a Tempo 

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

Foi presente a proposta n.º 21/2019, que foi aprovada por unanimidade. ----------------------- 

Ponto 5 - Proposta nº 22/2019 - Autorização prévia genérica favorável à assunção de 

compromissos plurianuais: apreciação e deliberação: ------------------------------------------------ 

Foi presente a proposta n.º 22/2019, que foi aprovada por unanimidade. ----------------------- 

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

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

senhora Tânia Guerreiro, deu a mesma por encerrada quando eram vinte e duas horas e 

quarenta e cinco minutos, da qual se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelos 

membros desta mesa. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
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A Presidente, 

 

 

______________________________ 

 

  

 

 

_______________________________                   _________________________ 


