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ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE SÃOTEOTÓNIO 
 

ATA ORDINÁRIA N.º 6 
 

 

 

Aos vinte nove dias do mês de dezembro do ano dois mil e vinte e um, pelas vinte e uma 

horas, realizou-se nas instalações da sede de freguesia, sita na rua Luís de Camões em 

São Teotónio, e por videoconferência, através da aplicação Zoom, nos termos do artigo 2.º, 

da Lei n.º 91/2021 de 17 de dezembro, uma Sessão Ordinária da Assembleia de Freguesia 

de São Teotónio, com a presença dos seus membros, Elisabete José Pacheco 

(videoconferência) – Presidente da Mesa, Carolina Alexandra Ramos da Silva 

(videoconferência) como primeira secretária, David Manuel da Silva Neves 

(videoconferência) como segundo secretário, Eliana Filipa António Nobre (videoconferência), 

Hélder Manuel Nobre Salvador (videoconferência), Liliana Cristina Mimoso da Luz Guerreiro 

Montalto (videoconferência), Luís Carlos Rosa Francisco (presencial), Mariana Teresa Viana 

Parreira (videoconferência), Octávio Manuel Rebelo Pacheco (videoconferência), sendo 

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

I - Período antes da ordem do dia:  

Ponto 1 – Apreciação de Expediente. ------------------------------------------------------------------------ 

Ponto 2 – Apreciação de assuntos de interesse para a freguesia. ------------------------------------ 

II – Período de intervenção aberto ao público 

III – Período da ordem do dia: 

Ponto 1 – Regimento da Assembleia de Freguesia: apreciação e deliberação; ------------------- 

Ponto 2 - Proposta n.º 28/2021 - Presidente em Regime de Tempo Inteiro - apreciação e 

deliberação; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto 3 - Proposta n.º 34/2021 - Autorização Prévia Genérica Favorável à Assunção de 

Compromissos Plurianuais: apreciação e deliberação; --------------------------------------------------- 

Ponto 4 – Proposta nº 38/2021 - Renovação do protocolo com a Associação de 

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

Ponto 5 – Proposta n.º 39/2021 – Renovação do protocolo com o Centro Desportivo e 

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

Ponto 6 – Proposta n.º 40/2021 – Renovação do protocolo com o Clube de Caça e Pesca 

de São Miguel – Renovação/Atualização: apreciação e deliberação; -------------------------------- 

Ponto 7 – Proposta n.º 41/2021 – Renovação do protocolo com a Sociedade Recreativa São 

Teotoniense – Renovação/Atualização: apreciação e deliberação; ----------------------------------- 
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Ponto 8 - Proposta n.º 42/2021 - Comissão Local de Toponímia - Quadriénio 2021/2025: 

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

Ponto 9 – Proposta n.º 43/2021 – Autorização prévia genérica favorável à assunção de 

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

Ponto 10 - Proposta n.º 44/2021 - Atribuição de Subsídio ao Pré-Escolar e Escolas do 1º 

Ciclo da freguesia: apreciação e deliberação; -------------------------------------------------------------- 

Ponto 11 – Proposta n.º 45/2021 – Opção do Presidente pelo Exercício de Funções a 

Tempo Inteiro apreciação e deliberação; --------------------------------------------------------------------- 

Ponto 12 – Proposta n.º 47/2021 - Aditamento aos Autos de Transferência de Competências 

do Município de Odemira para a Freguesia: apreciação e deliberação; ----------------------------- 

Ponto 13 - Documentos Previsionais para o ano 2022 (Atividades mais relevantes, 

Orçamento, Plano Plurianual de Investimentos, normas de execução do Orçamento e Mapa 

de Pessoal): apreciação e deliberação; ----------------------------------------------------------------------- 

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

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

cincos minutos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

I - Período antes da ordem do dia:  

Ponto 1 - Apreciação de Expediente: ------------------------------------------------------------------------- 

Não existiu expediente. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto 2 - Apreciação de assuntos de interesse para a freguesia: ------------------------------------ 

O senhor Presidente da Junta fez um reconhecimento do trabalho desenvolvido pelos 

membros da assembleia que cessaram funções com especial agradecimento à presidente 

da assembleia cessante, Tânia Guerreiro, pelo trabalho e dedicação à Assembleia de 

Freguesia nos últimos 20 anos. Parabenizou ainda o trabalho que tem sido realizado em prol 

da freguesia, com o contributo de todos os membros da Assembleia. ------------------------------- 

Tomou a palavra a senhora Eliana Nobre, onde referiu que os passeios na Zambujeira do 

Mar se encontram com ervas, as lixeiras precisam de mais manutenção e a falta de passeio 

junto ao café Paraíso condiciona a circulação, devido ao estacionamento dos carros nesse 

local. O Sr. Presidente informou que no dia 9 de dezembro foi a aprovação de câmara a 2ª 

fase de requalificação da Zambujeira do Mar, e espera ver esses problemas resolvidos, ou 

pelo menos mitigados. --------------------------------------------------------------------------------------------

Pediu a palavra o senhor Hélder Salvador, referindo que a estrada entre o 

Cavaleiro/Almograve necessita de limpeza, uma vez que as acácias estão a invadir a 

mesma. Relativamente à limpeza da estrada entre o Cavaleiro/Almograve, referiu o Sr. 

Presidente que de momento não há equipamentos disponíveis para o trabalho, no entanto, 

pode haver outras alternativas. ------------------------------------------------------------------------------- 
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Pediu a palavra a senhora Mariana Parreira, mencionou a necessidade de apelar à 

comunidade São Teotoniense para contribuir para o plano de reabilitação do espaço urbano 

de São Teotónio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nesse seguimento, o Senhor Hélder Salvador referiu que os membros da assembleia 

deveriam ter sido convidados a estarem presentes. Foi informado que este será um assunto 

específico para debate nesta Assembleia, que será abordado atempadamente. ----------------- 

Pediu a palavra a senhora Liliana Montalto, referindo o estado debilitado das estradas em 

São Teotónio. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pediu a palavra o senhor Hélder Salvador para congratular o bom estado dos caminhos 

vicinais. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pediu a palavra a senhora Eliana Nobre, referiu que pelo que viu no projeto tem receio que 

reduzam a dimensão dos passeios. --------------------------------------------------------------------------- 

A senhora Presidente da Assembleia, Elisabete Pacheco, pediu a palavra para felicitar o 

trabalho desenvolvido com as iluminações de Natal que está espalhado pela freguesia. ---

Pediu a palavra a senhora Eliana Nobre, referindo que na Zambujeira do Mar houve alguns 

problemas com as iluminações de Natal. -------------------------------------------------------------------- 

Pediu a palavra a senhora Presidente da Assembleia, Elisabete Pacheco, para solicitar que, 

no seguimento do que a senhora Mariana Parreira expôs, os membros da assembleia vejam 

as propostas de alteração da requalificação de São Teotónio e darem o contributo, 

passando a palavra ao Senhor Presidente da Junta para, em conjunto, realizarem uma 

pequena apresentação do que foi debatido na sessão pública para a apresentação do 

projeto de Requalificação de São Teotónio. Em seguida, mencionou também o trabalho que 

está a ser desenvolvido para resolver os problemas de baixa pressão de água em São 

Teotónio. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II - Período de intervenção ao público 

Não houve presença de público. ------------------------------------------------------------------------------- 

III - Período da ordem do dia:  

Ponto 1 – Regimento da Assembleia de Freguesia: apreciação e deliberação: ------------------- 

Pediu a palavra a senhora Presidente da Assembleia, Elisabete Pacheco, para referir que o 

regulamento interno de funcionamento da Assembleia de Freguesia é omisso relativamente 

à leitura das atas, por essa razão propõe que a ata seja enviada com antecedência para 

todos os eleitos e aprovada na assembleia seguinte, dispensando assim a sua leitura. -------- 

Foi presente o documento a votação, que foi aprovado por unanimidade. -------------------------- 
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Ponto 2 - Proposta n.º 28/2021 - Presidente em Regime de Tempo Inteiro - apreciação e 

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

Foi presente a proposta a votação, que foi aprovada por unanimidade. ----------------------------- 

Ponto 3 - Proposta n.º 34/2021 - Autorização Prévia Genérica Favorável à Assunção de 

Compromissos Plurianuais: apreciação e deliberação: --------------------------------------------------- 

Foi presente a proposta a votação, que foi aprovada por unanimidade. ----------------------------- 

Ponto 4 – Proposta nº 38/2021 - Renovação do protocolo com a Associação de 

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

Foi presente a proposta a votação, que foi aprovada por unanimidade. ----------------------------- 

Ponto 5 – Proposta n.º 39/2021 – Renovação do protocolo com o Centro Desportivo e 

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

Foi presente a proposta a votação, que foi aprovada por unanimidade. ----------------------------- 

Ponto 6 – Proposta n.º 40/2021 – Renovação do protocolo com o Clube de Caça e Pesca 

de São Miguel – Renovação/Atualização: apreciação e deliberação: -------------------------------- 

Foi presente a proposta a votação, que foi aprovada por unanimidade. ----------------------------- 

Ponto 7 – Proposta n.º 41/2021 – Renovação do protocolo com a Sociedade Recreativa São 

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

Foi presente a proposta a votação, que foi aprovada por unanimidade. ----------------------------- 

Ponto 8 - Proposta n.º 42/2021 - Comissão Local de Toponímia - Quadriénio 2021/2025: 

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

Pediu a palavra a senhora Eliana Nobre para referir que deveria estar na comissão alguém 

com mais idade e maior conhecimento da zona. ----------------------------------------------------------- 

Pediu palavra o senhor Hélder Salvador referindo que este órgão é um pouco redutor e que 

deveriam ser ouvidas as pessoas em cada localidade. -------------------------------------------------- 

Ficou acordado que antes da alteração de qualquer toponímia, seria consultada a 

Assembleia de Freguesia. ----------------------------------------------------------------------------------------

Foi presente a proposta em análise, que foi aprovada por unanimidade. ---------------------------

Ponto 9 – Proposta n.º 43/2021 – Autorização prévia genérica favorável à assunção de 

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

Foi presente a proposta a votação, que foi aprovada por unanimidade. ----------------------------- 

Ponto 10 - Proposta n.º 44/2021 - Atribuição de Subsídio ao Pré- Escolar e Escolas do 1º 

Ciclo da freguesia: apreciação e deliberação: -------------------------------------------------------------- 

Foi presente a proposta a votação, que foi aprovada por unanimidade. ----------------------------- 

Ponto 11 – Proposta n.º 45/2021 – Opção do Presidente pelo Exercício de Funções a 

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

Foi presente a proposta a votação, que foi aprovada por unanimidade. ----------------------------- 
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Ponto 12 – Proposta n.º 47/2021 - Aditamento aos Autos de Transferência de Competências 

do Município de Odemira para a Freguesia: apreciação e deliberação: ----------------------------- 

Foi presente a proposta a votação, que foi aprovada por unanimidade. ----------------------------- 

Ponto 13 - Documentos Previsionais para o ano 2022 (Atividades mais Relevantes, 

Orçamento, Plano Plurianual de Investimentos, normas de execução do Orçamento e Mapa 

de Pessoal): apreciação e deliberação: ----------------------------------------------------------------------- 

Foram presentes os documentos a votação, que foram aprovados por unanimidade. ----------- 

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

Não existindo mais assuntos para debater, a senhora Presidente desta Assembleia de 

Freguesia, Elisabete Pacheco, deu por encerrada esta sessão quando eram vinte e três 

horas e trinta minutos, da qual se lavrou a presente ata que foi aprovada por unanimidade, e 

assinada pelos membros desta mesa. ------------------------------------------------------------------------ 

 

 

A Presidente, 

______________________________ 

 

 

  

_______________________________                ____________________________ 

 

 

 


