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ATA ORDINÁRIA N.º 3 

 
 
 

Aos vinte e quatro dias do mês de junho do ano dois mil e vinte e um, realizou-se nas 

instalações da sede de freguesia, sita na rua Luis de Camões em São Teotónio, e por 

videoconferência, através da aplicação Zoom, nos termos do artigo 3.º, da Lei n.º 1-A/2020, 

na redação atual, uma Sessão Ordinária da Assembleia de Freguesia de São Teotónio, 

com a presença dos seus membros, Tânia Maria da Costa Guerreiro (presencial) – 

Presidente da Mesa, Tiago Miguel Dâmaso Albino (videoconferência) como primeiro 

secretário, Elisabete José Pacheco (videoconferência) como segunda secretária, Hélder 

Manuel Nobre Salvador (videoconferência), Eliana Filipa António Nobre (videoconferência), 

Fernando Miguel Henrique (presencial), Filipe Miguel Costa Oliveira (videoconferência), 

registando-se as ausências de Cristina Isabel Cortez Emídio Rita Viana e de Liliana Cristina 

Mimoso Luz Guerreiro Montalto, sendo pontos de ordem de trabalho os seguintes:---------- 

I - Período antes da ordem do dia: 

Ponto 1 - Aprovação da ata da sessão ordinária de 29.04.2021 e da sessão extraordinária 

de 07.05.2021.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

II - Período de intervenção ao público 

III - Período da ordem do dia: 

Ponto 1 – Auto de Transferências de Recursos – Proposta 2020 do Município de Odemira 

para as Freguesias: apreciação e deliberação; --------------------------------------------------------- 

Ponto 2 – Proposta de Revisão dos Contratos Interadministrativos de Colaboração entre  

o Município de Odemira e a Freguesia de São Teotónio: apreciação e deliberação; --------- 

Ponto 3 – Proposta n.º 14/2021 – Inventário: apreciação; ------------------------------------------- 

Ponto 4 – Proposta n.º 15/2021 - Relatório de Gestão e Conta de Gerência 2020: 

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

Ponto 5 – Proposta n.º 16/2021 - Medidas de apoio COVID-19 - Proposta isenção 

pagamento de taxas: apreciação e deliberação; -------------------------------------------------------- 

Ponto 6 – Proposta n.º 17/2021 – Espaço de Verão 2021, apreciação e deliberação; ------  

Ponto 7 – Proposta n.º 18/2021 - Acordo de Colaboração para Execução da Proposta 

Imaterial Vencedora do OPJ 2018: apreciação e deliberação; -------------------------------------- 
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Ponto 8 – Proposta n.º 19/2021 - Concessão de Terreno para Sepultura Perpétua no 

Cemitério de São Teotónio - Emissão de Alvará/Regularização Documental: apreciação e 

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

Abertura da Sessão: 

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

quarenta e cinco minutos.-------------------------------------------------------------------------------------  

I - Período antes da ordem do dia: 

Ponto 1 - Aprovação da ata da sessão ordinária de 29.04.2021 e da sessão extraordinária 

de 07.05.2021:---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Foram apresentadas as referidas atas, tendo sido aprovadas por unanimidade.-------------- 

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

Foi apresentada a correspondência recebida para conhecimento da Assembleia de 

Freguesia. Carta - "Minha Aldeia, Nossa Vila - Diversos" -------------------------------------------- 

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

Foram apresentadas as diversas atividades desenvolvidas pela Freguesia, assim bem 

como o Relatório Financeiro, para o segundo trimestre do ano. Pediu a palavra o senhor 

Hélder Salvador, no sentido de obter esclarecimentos sobre a previsão da colocação de 

lombas na localidade do Cavaleiro; deu ainda nota do mau estado do pavimento da Rua 

Santa Isabel em São Teotónio. O senhor Presidente da Junta esclareceu que se encontram 

em curso vários concursos em fase de adjudicação que vão resolver parte dos problemas 

da pavimentação elencados. --------------------------------------------------------------------------------- 

Interveio a senhora Eliana Nobre, questionando quem tem a responsabilidade de 

manutenção dos parques infantis, já que considera que os mesmos se encontram em muito 

mau estado, especificamente na localidade da Zambujeira do Mar. Deixou ainda uma nota 

de descontentamento com o horário em que são realizados os cortes de relva e 

manutenção do jardim junto à escola Básica da Zambujeira do Mar, uma vez que os 

trabalhos são realizados em horário letivo, perturbando assim a normal atividade escolar. 

Sugeriu ainda, a possibilidade da instalação de caixotes de lixo subterrâneos, que 

considera serem mais higiénicos evitando assim aglomerados de lixo como os que se 

assistem em vários pontos da freguesia. ----------------------------------------------------------------- 

Neste ultimo ponto, o senhor Presidente da Junta esclareceu, que esta é uma 

responsabilidade do Município de Odemira. ------------------------------------------------------------- 

Tendo por base o assunto dos trabalhos junto às escolas, o senhor Presidente da Junta 

esclarece, que existe alguma dificuldade na articulação dos horários dos operacionais da 

Freguesia e os horários letivos, no entanto, a situação será tida em consideração no futuro.- 

No que respeita ao assunto dos parques infantis, a senhora Presidente Tânia Guerreiro 

esclareceu que, devido ao período de pandemia que atravessamos e ao facto dos espaços 

em questão terem estado encerrados durante algum tempo, é normal que tenha existido 
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alguma degradação, no entanto, deverá ser efetuada manutenção assim que possível, na 

medida em que são necessários para a crianças retomarem as brincadeiras.------------------ 

Solicitou a palavra o senhor Tiago Albino, tendo por base o assunto dos vendedores 

ambulantes à entrada da Zambujeira do Mar, pois como já havia sido comentado em 

anteriores sessões, trata-se de uma situação desagradável à entrada da localidade, sendo 

agravada pelo facto dos respetivos vendedores se encontrarem ali a residir, sem que para 

tal existam condições. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Sobre este tema acrescentou o senhor Filipe Oliveira, que é normal em outras freguesias 

a criação de espaços específicos para a realização de Comércio Ambulante.------------------ 

O senhor Presidente da Junta esclareceu, que existe uma proposta por parte da Câmara 

Municipal de Odemira, para restrição/alteração da área específica para a venda ambulante.  

Seguiu-se a intervenção da senhora Elisabete Pacheco, questionando o ponto de situação 

do OP, mais precisamente do percurso pedestre. ------------------------------------------------------ 

Referiu ainda a manutenção da prática do caravanismo selvagem (e proibido por lei) na 

zona do Cavaleiro, situação já inúmeras vezes reportada, considerando insuficiente a 

fiscalização existente. Mostrou a sua preocupação com a quantidade de lixo nas bermas 

das estradas da freguesia, assim como o mau estado do pavimento nalguns locais, 

referindo o pavimento da estrada da Padaria na Zambujeira do Mar. Sobre este ultimo 

ponto, o senhor Presidente da Junta esclareceu, que a repavimentação estava em curso 

mas que foi interrompida devido à cerca sanitária, estando previsto a retoma das obras 

num curto espaço de tempo.---------------------------------------------------------------------------------- 

Quanto ao tema do caravanismo selvagem, o senhor Presidente da Junta sugeriu que, 

quando haja deteção de incumprimentos, se façam denúncias junto das autoridades 

competentes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A senhora Presidente Tânia Guerreiro, mostrou a sua preocupação pela inexistência de 

Centros de Testagem COVID - 19, considerando a atual situação pandémica e os elevados 

casos da freguesia e concelho. Acrescenta ainda, que deveria ser equacionada a 

possibilidade de realização de protocolos com as farmácias, a fim de providenciar este 

serviço gratuito à população, tal como noutros locais do país. ------------------------------------- 

Sobre este ponto esclareceu, o senhor Presidente da Junta, que existiram alguns 

problemas com os centros de testagem e com a obrigatoriedade da testagem nas 

empresas agrícolas, com elevado número de pessoas a procurarem os mesmos. -----------

O senhor Hélder Salvador, trouxe à discussão o facto de ter ocorrido na localidade do 
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Cavaleiro, um assalto com arrombamento de porta, tendo sido o objeto de furto o valor de 

150€, considerando assim que estamos a assistir a um aumento de casos deste género, o 

que poderá levar a um aumento de insegurança da população, na medida em que, 

alegadamente, os potenciais assaltantes não teriam nacionalidade portuguesa. ------------- 

II - Período de intervenção ao público 

Considerando a atual situação pandémica não houve presença de público. ------------------- 

III - Período da ordem do dia: 

Ponto 1 – Auto de transferências de Recursos – Proposta 2020 do Município de Odemira  

para as Freguesias: apreciação e deliberação; ------------------------------------------------------ 

Apreciado o documento, foi aprovado por unanimidade. --------------------------------------------- 

Ponto 2 – Proposta de Revisão dos Contratos Interadministrativos de Colaboração entre 

o Município de Odemira e a Freguesia de São Teotónio: apreciação e deliberação; ------- 

Apreciado o documento, foi aprovado por unanimidade. --------------------------------------------- 

Ponto 3 – Proposta n.º 14/2021 – Inventário: apreciação; -------------------------------------------

Foi presente a proposta n.º 14/2021, a qual foi devidamente apreciada;-------------------------

Ponto 4 – Proposta n.º15/2021 - Relatório de Gestão e Conta de Gerência 2020: 

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

Foi presente a proposta n.º 15/2021, que foi aprovado por unanimidade. ----------------------- 

Ponto 5 – Proposta n.º16/2021 - Medidas de Apoio COVID-19 - Proposta isenção 

pagamento de taxas: apreciação e deliberação; -------------------------------------------------------- 

Foi presente a proposta n.º 16/2021, que foi aprovada por unanimidade. ---------------------- 

Ponto 6 – Proposta n.º 17/2021 – Espaço de Verão 2021, apreciação e deliberação; ------

Foi presente a proposta n.º 17/2021, tendo a intervenção da senhora Tânia Guerreiro, 

dando nota da sua satisfação pela realização do referido protocolo e pela sua vertente 

desportiva. A proposta foi aprovada por unanimidade. ----------------------------------------------- 

Ponto 7 – Proposta n.º18/2021 - Acordo de Colaboração para Execução da Proposta 

Imaterial Vencedora do OPJ 2018: apreciação e deliberação; -------------------------------------- 

Foi presente a proposta n.º 18/2021, tendo senhora Tânia Guerreiro, sublinhado neste 

ponto a importância da iniciativa, uma vez que se trata de uma vertente cultural que, devido 

à situação pandémica, tem ficado afastada da população. A proposta foi aprovada por 

unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto 8 – Proposta n.º 19/2021 - Concessão de Terreno para Sepultura Perpétua no 

Cemitério de São Teotónio - Emissão de Alvará/Regularização Documental: apreciação e 

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

Foi presente a proposta n.º 18/2021, sobre este assunto, o senhor Presidente da Junta 

informou, que se trata de uma situação que remonta ao ano de 1929, não estando até a 

presente data regularizada. A proposta foi aprovada por unanimidade. -------------------------- 
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APROVAÇÃO: A presente ata foi aprovada em minuta no final da reunião, nos termos do 

disposto nos n.ºs 3 e 4 do artigo 57.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e  

nos n.ºs 4 e 6 do artigo 34.º do Código do procedimento Administrativo. ----------------------- 

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, 

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

 

 

 

A Presidente, 

______________________________ 

 

                                                                                   

 

 

______________________________                              __________________________                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


