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ATA ORDINÁRIA N.º 1 

 
 

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

e quarenta minutos, realizou-se no edifício da Freguesia de 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 de todos os seus membros, a saber: Tânia Maria da Costa Guerreiro 

(presencial) – Presidente da Mesa, Tiago Miguel Dâmaso Albino (videoconferência), 

Cristina Isabel Cortez Emídio Rita Viana (videoconferência), Elisabete José Pacheco 

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

António Nobre (videoconferência), Fernando Miguel Henrique (presencial), Filipe Miguel 

Costa Oliveira (videoconferência), e Liliana Cristina Mimoso Luz Guerreiro Montalto 

(videoconferência). Sendo pontos da ordem de trabalhos os seguintes:------------------------- 

I - Período antes da ordem do dia: 

Ponto 1 - Aprovação da ata da reunião ordinária de 21.12.2020.---------------------------------- 

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 – Proposta n.º 05/2021 – Orçamento Participativo Jovem – Comissão de Análise 

Técnica: apreciação e deliberação; ------------------------------------------------------------------------ 

Ponto 2 – Proposta n.º 07/2021 – Acordo de Colaboração para a Execução de Manual 

sobre o festival de Mastros: apreciação e deliberação; ----------------------------------------------- 

Ponto 3 – Proposta n.º 08/2021 – Acordo de Colaboração para a Execução de Proposta 

Imaterial Vencedora do OPJ 2020: apreciação e deliberação; -------------------------------------- 

Ponto 4 – Proposta n.º 09/2021 – Acordo de Colaboração para a Execução de Proposta 

Material Vencedora do OPJ 2020: apreciação e deliberação; -------------------------------------- 

Ponto 5 – Proposta n.º 10/2021 – Atribuição Anual de Apoios a Coletividades: apreciação 

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

Ponto 6 – Proposta n.º 11/2021 – Aprovação do Mapa de Fluxos de Caixa – Contas de 

2020: apreciação e deliberação; ---------------------------------------------------------------------------- 

Ponto 7 – Proposta n.º 12/2021 – Cedência de Espaço - CALST: apreciação e deliberação;  

Ponto 8 – Proposta n.º 13/2021 –1 ª Alteração  Orçamental Modificativa - Incorporação do 

Saldo de 2020: apreciação e deliberação; ---------------------------------------------------------------- 
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Abertura da Sessão: 

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

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

Pediu a palavra a senhora Presidente da Assembleia Tânia Guerreiro, que tendo em 

consideração aos recentes acontecimentos referentes à situação pandémica, instalação 

da cerca sanitária na freguesia, sugeriu que se pudesse alterar a ordem dos trabalhos, 

tendo esta situação sido aprovada por unanimidade, tendo a reunião decorrido na seguinte 

sequência: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I - Período antes da ordem do dia: 

Ponto 1 - Aprovação da ata da reunião ordinária de 21.12.2020:---------------------------------- 

Foi lida a ata da reunião de 21.12.2020, que foi aprovada por unanimidade. ------------------- 

II - Período de intervenção ao público: 

Considerando a atual situação pandémica e a impossibilidade de presença de público não 

houve qualquer intervenção.---------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto 1 – Proposta n.º 05/2021 – Orçamento Participativo Jovem – Comissão de Análise 

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

Foi presente a Proposta n.º 5/2021, que foi aprovada por unanimidade. ---------------------- 

Ponto 2 – Proposta n.º 07/2021 – Acordo de Colaboração para a Execução de Manual 

sobre o festival de Mastros: apreciação e deliberação: ----------------------------------------------- 

Foi presente a proposta n.º 07/2021, que foi aprovada por unanimidade.---------------------- 

Ponto 3 – Proposta n.º 08/2021 – Acordo de Colaboração para a Execução de Proposta 

Imaterial Vencedora do OPJ 2020: apreciação e deliberação: -------------------------------------- 

Foi presente a proposta n.º 08/2021, solicitou sobre este tema o senhor Hélder Salvador, 

esclarecimento adicional no que respeita ao seu circuito operacional, tendo sido 

esclarecido pelo senhor Presidente da Junta, que se trata de protocolos elaborados à 

semelhança do realizado pelo Município com entidades como por exemplo a ADMIRA. A 

proposta foi aprovada por unanimidade. ------------------------------------------------------------------ 

Ponto 4 – Proposta n.º 09/2021 – Acordo de Colaboração para a Execução de Proposta 

Material Vencedora do OPJ 2020: apreciação e deliberação: -------------------------------------- 

Foi presente a proposta n.º 09/2021, com esclarecimento adicional do senhor Presidente 

Dário Guerreiro. A proposta foi aprovada por unanimidade. ----------------------------------------- 

Ponto 5 – Proposta n.º 10/2021 – Atribuição Anual de Apoios a Coletividades: apreciação 

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

Foi presente a proposta n.º 10/2021, quis intervir o senhor Presidente Dário Guerreiro, 

salientando que esta proposta tem em consideração a atual situação pandémica que 

impossibilitou a realização de várias atividades que possibilitavam a realização de receitas 

para fazer face às despesas fixas das respetivas associações, assim, estando Junta de 

Freguesia em condições financeiras de apoiar as associações o continuará a fazer. -------- 
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Sobre este tema deixou nota a senhora Presidente Tânia Guerreiro, de que a devido tempo 

será solicitado apoio para a realização de ATL de verão para crianças entre os 6 e 12 anos 

de idade, situação que já anteriormente havia sido falada em reunião de Freguesia, sendo 

que o senhor Presidente Dário Guerreiro afirmou que a situação será analisada em data 

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

Ponto 6 – Proposta n.º 11/2021 – Aprovação do Mapa de Fluxos de Caixa – Contas de 

2020: apreciação e deliberação: ---------------------------------------------------------------------------- 

Foi presente a proposta n.º 11/2021, tendo sido referido pelo senhor Presidente Dário 

Guerreiro, que no contexto Financeiro a Junta de Freguesia apresenta um desempenho 

bastante satisfatório, onde existe uma boa execução orçamental, sendo prova disso os 

pagamentos atempados junto de fornecedores, por exemplo. No entanto salienta que 

apesar da situação anteriormente referida, a Junta de Freguesia não tem capacidade de 

desenvolver individualmente obras de maior dimensão como seria desejável.----------------- 

Considerando a realização dos Censos 2021, a senhora Elisabete Pacheco referiu que os 

valores despendidos pelo Governo Central possam no futuro sofrer acréscimos 

significativos. Esta situação foi confirmada pelo senhor Presidente da Junta, que no entanto 

alerta para o facto de na Freguesia ser de difícil elaboração a operação dos Censos devido 

à constante movimentação da população migrante, contudo, salienta o enorme esforço 

realizado pela equipa de recenseadores para apurar os dados mais fidedignos possíveis. 

A Proposta foi aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------- 

Ponto 7 – Proposta n.º 12/2021 – Cedência de Espaço - CALST: apreciação e deliberação: 

Foi Presente a proposta n.º 12/2021, com esclarecimento adicional no sentido de informar 

que se trata de um espaço para associações existentes e associações futuras que possam 

ser criadas na Freguesia. A Proposta foi aprovado por unanimidade. ---------------------------- 

Ponto 8 – Proposta n.º 13/2021 –1 º Alteração Orçamental Modificativa - Incorporação do 

Saldo de 2020: apreciação e deliberação; ------------------------------------------------------------ 

Foi presente a proposta n.º 13/2021, que foi aprovada por unanimidade.----------------------- 

I - Período antes da ordem do dia: 

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

Foi apresentado o expediente à Assembleia de Freguesia, nomeadamente: ------------------- 

- Documento enviado pela Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos da Freguesia 

de São Teotónio.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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- Documento apresentado pelo Grupo Parlamentar "Os Verdes" sobre a dificuldade de 

acesso à Internet numa parte significativa do País. --------------------------------------------------- 

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

- Foram a presentadas as diversas atividades desenvolvidas pela Freguesia nas diferentes 

áreas a destacar: Educação, Cultura, Desporto e Tempos Livres; Rede Viária e Espaços 

Urbanos; Ambiente e Espaços Verdes; Ação Social; Organização e fornecimento dos 

serviços, no período de Dezembro de 2020 a Março de 2021.-------------------------------------- 

No presente dia, por instrução do Governo foi instaurada uma cerca sanitária na freguesia 

de São Teotónio, tendo como base a atual situação pandémica do COVID - 19, sendo que 

esta situação analisada pelo senhor Presidente Dário Guerreiro, é de estrema dureza para 

com a Freguesia, no entanto, deverá ser analisada com bastante calma e precaução, a 

informação é recente e insuficiente. Considera que esta situação tem como base 

problemas há muito existentes e conhecidos, nomeadamente o problema habitacional dos 

milhares de trabalhadores agrícolas que se encontram na freguesia. A cerca sanitária 

agora declarada penaliza muito os comerciantes que continuam impossibilitados de 

exercer as suas atividades, situação que se arrasta há muito tempo.----------------------------- 

Considera o Presidente, que esta medida tem um objetivo de a freguesia de São Teotónio 

servir para exemplo para o resto do país. ---------------------------------------------------------------- 

Esclareceu ainda O senhor Presidente da Junta, que na reunião realizada com a TASK 

FORCE da vacinação, na pessoa do seu responsável o Vice Almirante Gouveia e Melo, foi 

acordado um esforço adicional para proceder a um aumento do ritmo de vacinação no 

concelho de Odemira e consequentemente na freguesia de São Teotónio.--------------------- 

Sobre este assunto deixou nota o senhor Filipe Oliveira, considerando que ao contrário do 

inicialmente realizado, não foram criados espaços para isolamentos para infetados ou 

suspeitos, levando esta situação seguramente a uma maior transmissibilidade do Vírus. 

a senhora Presidente Tânia Guerreiro, salienta ainda que dentro da população migrante  

há uma necessidade enorme de apresentação nos locais de trabalho, de forma a garantir 

salários, descurando muitas vezes regras de segurança e/ou higiene. Salienta ainda a 

dificuldade que existe no acompanhamento dos casos positivos de COVID 19 por parte 

das autoridades de saúde.------------------------------------------------------------------------------------

O senhor Tiago Albino, referiu que atual situação, com todo o mediatismo que envolve o 

município de Odemira e freguesia de São Teotónio existe a possibilidade de este ser um 

tempo de alteração, de exigência, de possibilidade de dar a conhecer as dificuldades 

existentes para que se possam tomar medidas de correção e melhoria para o futuro.------ 

Foi sugerido pelo senhor Hélder Salvador, a realização de uma nova reunião da 

Assembleia de Freguesia, tendo por base a situação de cerca sanitária anteriormente 

referida e decretada na presente data, sendo que este ponto teve um acordo prévio de 

todos os presentes. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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 

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

mesa.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

A Presidente, 

______________________________ 

 

                                                                                   

 

 

______________________________                              __________________________                                                                         


