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ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE S. TEOTÓNIO 
 

ATA ORDINÁRIA Nº 4 
 

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

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

Teotónio, com a presença dos seus membros, a saber: Tânia Maria da Costa Guerreiro – 

Presidente, Cristina Isabel Cortez Emídio Rita Viana, Elisabete José Pacheco, Hélder 

Manuel Nobre Salvador, Eliana Filipa António Nobre, Fernando Miguel Henrique e Liliana 

Cristina Mimoso Luz Guerreiro Montalto, registaram-se as ausências dos Senhores, Tiago 

Miguel Dâmaso Albino e Filipe Miguel Costa Oliveira, sendo este último substituído pela 

Senhora Mariana Teresa Viana Parreira, sendo pontos da ordem de trabalhos os seguintes:  

I - Período antes da ordem do dia:  

Ponto 1- Aprovação da ata da reunião ordinária de 30.09.2020 ----------------------------------  

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 n.º 17/2020 - Renovação do protocolo com a Associação de  

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

Ponto 2 - Proposta n.º 18/2020 - Renovação do protocolo com o Centro Desportivo e 

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

Ponto 3 - Proposta n.º 19/2020 - Renovação do protocolo com o Clube Desportivo e 

Cultural de Caça e Pesca de São Miguel - Renovação/Atualização: apreciação e 

deliberação ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto 4 - Proposta n.º 20/2020 - Renovação do protocolo com a Sociedade Recreativa 

São Teotoniense - Renovação/Atualização: apreciação e deliberação --------------------------  

Ponto 5 - Proposta n.º 21/2020 - Regulamento de Registo e Licença de Canídeos, 

Gatídeos e Furões: apreciação e deliberação ---------------------------------------------------------- 

Ponto 6 - Proposta n.º 23/2020 - Protocolo com a Cautchú Associação de Promoção e 

Desenvolvimento de Desporto - São Teotónio em Movimento: apreciação e deliberação -- 

Ponto 7 - Documentos Previsionais para o ano 2021 (Atividades mais Relevantes, 

Orçamento, Plano Plurianual de Investimentos e Mapa de Pessoal): apreciação e 

deliberação ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto 8 - Proposta n.º 24/2020 - Alienação de Trator Agrícola, Carregador Frontal e Roça 

Bermas Património da Freguesia: apreciação e deliberação --------------------------------------- 
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Ponto 9 - Proposta n.º 25/2020 - Opção do Presidente pelo Exercício de Funções a Tempo 

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

Ponto 10 - Proposta n.º 26/2020 - Autorização prévia genérica favorável à assunção de 

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

Ponto 11 - Proposta n.º 27/2020 - Acordo de colaboração com o Município de Odemira: 

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

Ponto 12 - Proposta n.º 28/2020 - Alienação de uma viatura Mercedes Benz - 78-24-XP 

Património da Freguesia: apreciação e deliberação --------------------------------------------------- 

Abertura da Sessão: 

A Senhora Presidente da Assembleia, Tânia Guerreiro, deu início à sessão pelas vinte e 

uma horas e quinze minutos. -------------------------------------------------------------------------------- 

I - Período antes da ordem do dia: 

Ponto 1 - Aprovação da ata da reunião ordinária de 30.09.2020: --------------------------------- 

 Foi lida ata da reunião de 30.09.2020, que foi aprovada por unanimidade.--------------------- 

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

A Senhora Presidente da Assembleia deu a conhecer aos presentes, o seguinte: ----------- 

- a carta recebida da creche “ Os Calculinhos” de agradecimento pela colaboração prestada 

pela Junta de Freguesia de São Teotónio; --------------------------------------------------------------- 

- a carta recebida do Senhor Francisco Maria Luís, dando resposta à carta enviada pela 

Senhora Presidente da Assembleia ao respetivo Senhor, sobre alguns assuntos 

relacionados com a freguesia; ------------------------------------------------------------------------------- 

- a publicação de deliberações da reunião de 15 de outubro de 2020 do Município de 

Odemira; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- o e-mail recebido da comissão de utentes do Hospital do Litoral Alentejano; ----------------- 

- as atividades da Freguesia entre os meses de setembro e novembro de 2020.-------------- 

 A Senhora Presidente da Assembleia informou ainda, que recebeu um convite, juntamente 

com o Senhor Hélder Salvador, para participar numa reunião sobre o orçamento 

participativo da Câmara Municipal de Odemira.--------------------------------------------------------- 

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

 No que concerne a este ponto foram expostos os seguintes assuntos, a saber: ------------- 

 O Senhor Hélder Salvador, pediu a palavra e referiu que a carta do Senhor Francisco 

Maria Luís, tem assuntos importantes de interesse para a freguesia, salientando uma 

delegação de bombeiros em São Teotónio, assim como, o nome das ruas, que deverá ser 

um processo mais criterioso, indo ao encontro da história de cada localidade, nunca 

esquecendo, pessoas marcantes que contribuíram para o desenvolvimento das respetivas 

localidades. O Senhor Presidente, Dário Guerreiro, evidenciou a importância de rever a 

toponímia das localidades, realizando um levantamento de forma a retificar algumas 

situações que estão anómalas, como a numeração e nome de ruas repetidas. No entanto, 
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referiu que a logística de mudança do nome da rua ou número, é um processo moroso e 

constrangedor para os utentes. A senhora Presidente da Assembleia, solicitou aos 

membros da Assembleia propostas de nomes de pessoas, que foram relevantes nas 

localidades, as quais serão apresentadas numa próxima reunião. Serão posteriormente 

propostas à Comissão de Toponímia da Junta de Freguesia de São Teotónio. --------------- 

O Senhor Hélder Salvador, fez ainda referência a outros dois assuntos. O primeiro, sobre 

uma placa de sinalização que foi danificada, na localidade do Cavaleiro, a qual ainda se 

encontra por reparar. O segundo, sobre a importância de esclarecer a população sobre a 

entidade que colocou as árvores de Natal nas localidades da freguesia. Sobre o segundo 

assunto, esclareceu o Senhor Presidente, Dário Guerreiro, que a Câmara Municipal de 

Odemira apenas fornece uma árvore por freguesia, no entanto, as localidades de 

Zambujeira do Mar, Cavaleiro, São Miguel e Brejão também têm árvore de Natal, as quais 

têm sindo de aluguer e colocadas pela Junta de Freguesia. O Senhor Presidente informou, 

que este ano adquiriu quatro árvores de Natal, deixando assim ser de aluguer, permitindo 

benefícios ao nível da despesa em anos futuros. ------------------------------------------------------ 

A Senhora Eliana Nobre, pediu a palavra e salientou alguns assuntos como: ----------------- 

- a importância de tirar os toldos do mercado da Zambujeira do Mar, os quais ficaram em 

muito mau estado, após o temporal; ----------------------------------------------------------------------- 

 - a verificação do terreno do cemitério da Zambujeira do Mar, o qual sempre que chove 

fica em muito mau estado; ------------------------------------------------------------------------------------ 

- O estado de algumas estradas, nomeando a estrada da Entrada da Barca, da  Azenha 

do Mar e do Brejão, as quais estão precisando urgentemente de  manutenção. Interveio o 

Senhor Hélder reforçando, também, o mau estado das estradas; --------------------------------- 

- a possibilidade de iluminação nas lombas da Zambujeira do Mar, pois os veículos 

continuam a ter velocidades pouco recomendas dentro da localidade.--------------------------- 

 O Senhor Presidente, Dário Guerreiro, informou que fez um levantamento sobre todas as 

estradas da freguesia que precisam de manutenção, o qual deu a conhecer ao Senhor 

Presidente da Câmara Municipal de Odemira, de forma, a que a situação seja minimizada 

ou resolvida. Informou ainda, que a estrada do Brejão - Azenha do Mar, já está 

contratualizada com uma empresa, a qual, logo que termine a obra que está a realizar, irá 

dar início aos trabalhos na estrada referida. Salientou que a Câmara Municipal de Odemira 

garantiu que as próximas estradas a serem intervencionadas são: a estrada Zambujeira do 

Mar – Entrada da Barca, estrada do Malavado e estrada no Sobreirinho. Insistiu que é um 

assunto que é frequentemente levado à Câmara Municipal de Odemira, dando a conhecer 
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o email, de 11 de novembro de 2020, enviado ao Senhor Presidente da respetiva Câmara, 

sobre o assunto. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 A Senhora Elisabete Pacheco, pediu a palavra e mencionou que devido a um acidente 

perto da localidade do Cavaleiro um poste foi derrubado, estando o cabo no chão, situação 

que deve ser verificada, pois pode causar danos maiores. ------------------------------------------ 

O Senhor Presidente, Dário Guerreiro, ressalvou ainda neste ponto - Assuntos de interesse 

para a freguesia - que o Plano de Pormenor do Parque Industrial de São Teotónio já se 

encontra disponível, na sede de Junta de Freguesia, para consulta de todos. ----------------- 

II - Período de intervenção aberto ao público:  

Devido à situação epidemiológica em que o país se encontra, covid-19, e de a forma manter 

todas as medidas de segurança, não houve presença de público. -------------------------------- 

III - Período da Ordem do Dia: 

Ponto 1 - Proposta n.º 17/2020 - Renovação do protocolo com a Associação de Solidariedade  

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

Analisada a proposta, foi aprovada por unanimidade.--------------------------------------------------- 

Ponto 2 - Proposta n.º 18/2020 - Renovação do protocolo com o Centro Desportivo e 

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

 Analisada a proposta, foi aprovada por unanimidade. ----------------------------------------------- 

Ponto 3 - Proposta n.º 19/2020 - Renovação do protocolo com o Clube Desportivo e 

Cultural de Caça e Pesca de São Miguel - Renovação/Atualização: apreciação e 

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

 Analisada a proposta, foi aprovada por unanimidade. ----------------------------------------------- 

Ponto 4 - Proposta n.º 20/2020 - Renovação do protocolo com a Sociedade Recreativa 

São Teotoniense - Renovação/Atualização: apreciação e deliberação: -------------------------- 

 Analisada a proposta, foi aprovada por unanimidade.------------------------------------------------ 

Ponto 5 - Proposta n.º 21/2020 - Regulamento de Registo e Licença de Canídeos, 

Gatídeos e Furões: apreciação e deliberação: ---------------------------------------------------------- 

Analisada a proposta, foi aprovada por unanimidade.------------------------------------------------- 

Ponto 6 - Proposta n.º 23/2020 - Protocolo com a Cautchú Associação de promoção e 

Desenvolvimento de Desporto - São Teotónio em Movimento: apreciação e deliberação: -

Analisada a proposta, foi aprovada por unanimidade.------------------------------------------------- 

Ponto 7 - Documentos Previsionais para o ano 2021 (Atividades mais Relevantes, 

Orçamento, Plano Plurianual de Investimentos e Mapa de Pessoal): apreciação e 

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

 Analisados os documentos, e esclarecidas algumas dúvidas colocadas pelo Senhor 

Hélder Salvador, os mesmos foram aprovados por unanimidade.--------------------------------- 

Ponto 8 - Proposta n.º 24/2020 - Alienação de Trator Agrícola, Carregador Frontal e Roça 

Bermas Património da Freguesia: apreciação e deliberação: --------------------------------------- 
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Analisada a proposta, foi aprovada por unanimidade.------------------------------------------------- 

Ponto 9 - Proposta n.º 25/2020 - Opção do Presidente pelo Exercício de Funções a Tempo 

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

Analisada a proposta, foi aprovada por unanimidade. ------------------------------------------------ 

Ponto 10 - Proposta n.º 26/2020 - Autorização prévia genérica favorável à assunção de 

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

Analisada a proposta, foi aprovada por unanimidade.------------------------------------------------- 

Ponto 11 - Proposta n.º 27/2020 - Acordo de colaboração com o Município de Odemira: 

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

Analisada a proposta, foi aprovada por unanimidade.------------------------------------------------- 

Ponto 12 - Proposta n.º 28/2020 - Alienação de uma viatura Mercedes Benz - 78-24-XP 

Património da Freguesia: apreciação e deliberação: -------------------------------------------------- 

Analisada a proposta, 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 a sessão às vinte e três horas e trinta 

minutos, da qual se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelos membros desta mesa.  

 

 

A Presidente, 

______________________________ 

 

                                                                                   

 

 

 

______________________________                              _______________________ 


