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                          ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE S.TEOTÓNIO 

 
 

ATA ORDINÁRIA Nº 5 
 

Aos vinte e um dias do mês de setembro do ano dois mil e vinte e um, realizou-se no Centro 

Social do Cavaleiro a sessão ordinária da Assembleia de Freguesia, com a presença de 

todos os seus membros, a saber: 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, Fernando Miguel Henrique, 

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 sessão ordinária de 24.06.2021 e da sessão extraordinária 

de 29.06.2021 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

II - Período de Intervenção aberto ao público 

III - Período da Ordem do Dia:  

Ponto 1 – Proposta n.º 25/2021 - São Teotónio em Movimento – Protocolo com a Cautchú 

Associação de Promoção e Desenvolvimento de Desporto: Apreciação e deliberação; ----- 

Ponto 2 – 5ª Modificação Orçamental 2021: 2ª Revisão ao Orçamento da Revisão, 2ª 

Revisão ao Orçamento da Despesa, 2ª Revisão do Plano Plurianual de Investimentos: 

Apreciação e deliberação; ------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

cincos minutos e nos termos do n.º 2 do artigo 50 da Lei 75/2013 de 12 de setembro pediu 

para incluir 2 pontos na ordem de trabalhos, nomeadamente: -------------------------------------- 

Ponto 3 - Acordo de Parceria para Projeto de Formação - Odemira entre o Município de 

Odemira e as Freguesias do Concelho. Apreciação; -------------------------------------------------- 

Ponto 4 - Permuta de Prédios Urbanos em São Teotónio com o Município de Odemira. 

Apreciação e deliberação; ------------------------------------------------------------------------------------ 

A pretensão de incluir os referidos pontos foi aprovada por unanimidade. ---------------------- 

I - Período antes da ordem do dia:  

Ponto 1 - Aprovação da ata da sessão ordinária de 24.06.2021 e da sessão extraordinária 

de 29.06.2021: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Foram lidas as atas das sessões, ordinária de 24.06.2021 e extraordinária de 29.06.2021, 

que foram aprovadas por unanimidade. ------------------------------------------------------------------- 

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

Foi apresentada a correspondência recebida um e-mail – Assembleia Municipal - Pedido 

de Justificação de falta do Presidente da Junta à 1ª Sessão Ordinária realizada a 

28.05.2021; um e-mail - INE – Resultados Preliminares Censos 2021; um E-mail - 

Assembleia Municipal de Odemira – Resposta da Associação de Beneficiários do Mira à 

Moção - “Gestão da Água da Albufeira de Santa Clara-a-Velha” ---------------------------------- 

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

Foram apresentadas as diversas atividades desenvolvidas pela Freguesia, assim bem 

como o Relatório Financeiro, dos meses de junho, julho e agosto do ano de 2021. ---------- 

Pediu a palavra a senhora Cristina Viana, onde referiu a falta de iluminação no Largo Mira 

Mar, a necessidade de revisão da sinalética em toda a localidade da Zambujeira do Mar e 

a falta de segurança no espaço adjacente ao café Pé n’Areia, local que serve de 

estacionamento e não existe qualquer proteção, sendo sujeito a umas situações 

complicadas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pediu a palavra o senhor Hélder Salvador, referindo que as lombas no Cavaleiro já foram 

colocadas, mas não são suficientes e que a limpeza/corte da vegetação das bermas deve 

ser reforçado na zona do litoral; ----------------------------------------------------------------------------- 

Pediu a palavra a senhora Elisabete Pacheco, referiu a necessidade de arranjo do caminho 

junto ao Farol do Cabo Sardão; ----------------------------------------------------------------------------- 

O senhor Presidente da Junta informou que, relativamente à iluminação iria verificar junto 

dos serviços competentes se é possível fazer algum reforço. Relativamente à limpeza das 

bermas, refere que, com a entrada no período crítico, não é possível dar continuidade ao 

corte, a freguesia é muito grande, são mais de 500km, não sendo possível fazer a 

manutenção que se gostaria. Assim que possível os serviços da Freguesia vão proceder à 

reparação da estrada junto ao farol do Cabo Sardão. ------------------------------------------------- 

II - Período de intervenção ao público 

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

III - Período da ordem do dia:  

 Ponto 1 – Proposta n.º 25/2021 - São Teotónio em Movimento – Protocolo com a Cautchú 

Associação de Promoção e Desenvolvimento de Desporto: Apreciação e deliberação;  

Foi presente a proposta n.º 25/2021, que foi aprovada por unanimidade. ----------------------- 

Ponto 2 – 5ª Modificação Orçamental 2021: 2ª Revisão ao Orçamento da Revisão, 2ª 

Revisão ao Orçamento da Despesa, 2ª Revisão do Plano Plurianual de Investimentos: 

Apreciação e deliberação; ------------------------------------------------------------------------------------

Foi presente a documento em análise, que foi aprovado por unanimidade. --------------------

Ponto 3 - Acordo de Parceria para Projeto de Formação - Odemira entre o Município de 
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Odemira e as Freguesias do Concelho: Apreciação;---------------------------------------------------

Foi presente o documento em análise, que aprovado por unanimado. --------------------------

Ponto 4 – Proposta n.º 26/2021- Permuta de Prédios Urbanos em São Teotónio com o 

Município de Odemira. Apreciação; ------------------------------------------------------------------------ 

Foi presente a proposta n.º 26/2021, que foi aprovada por unanimidade.------------------------

Intervenção do senhor Presidente da Junta Dário Guerreiro: pediu a palavra no sentido de 

agradecer a todos os elementos, (agradece) tanto aos eleitos pela oposição, CDU, como 

aos membros eleitos pelo PS, da forma como todos contribuíram para uma melhor atuação 

da Junta de Freguesia. ----------------------------------------------------------------------------------------

A senhora Presidente da Assembleia, Tânia Guerreiro, pediu a palavra no sentido de deixar 

o seu agradecimento a todos os membros desta assembleia, pelo empenho, 

disponibilidade, cordialidade, espirito de parceira e preocupação com as nossas 

comunidades, com que se apresentaram durante todo o mandato, deixando por fim, uma 

palavra  de especial reconhecimento para o senhor Presidente da Junta, Dário Filipe da 

Conceição Guerreiro, pelo trabalho efetuado ao longo deste mandato, e pela sua gestão 

da crise, principalmente durante a cerca sanitária, reconhecimento esse igualmente 

realizado por todos os membros da Assembleia. Terminou desejando boa sorte aos 

membros que são candidatos aos órgãos desta assembleia e desejos de que continuem a 

trabalhar por uma freguesia melhor. -----------------------------------------------------------------------

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 horas e 

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

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

 

 

A Presidente, 

 

______________________________ 

 

  

 

_______________________________                ____________________________ 


