ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE SANTARÉM
ATA Nº. 01/2021-2025
Sessão de 25 de Outubro de 2021

--- SESSÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE SANTARÉM. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Aos vinte e cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, pelas vinte
e uma horas e trinta minutos, reuniu a Assembleia Municipal de Santarém, no Convento
de São Francisco, na cidade de Santarém, para efeitos de eleição da Mesa da Assembleia
Municipal, nos termos do número um, do artigo quarenta e cinco, da Lei cento e sessenta
e nove/noventa e nove, de dezoito de setembro, alterada pela Lei cinco-A/dois mil e dois,
de onze de janeiro, com a presença dos seguintes candidatos proclamados eleitos, no dia
vinte e seis de setembro de dois mil e vinte e um, para o quadriénio de dois mil e vinte e
um/dois mil e vinte e cinco: -------------------------------------------------------------------------- Joaquim Augusto Queirós Frazão Neto. -------------------------------------------------------- Carlos António Marçal. --------------------------------------------------------------------------- Rui Pedro de Sousa Barreiro. --------------------------------------------------------------------- Alfredo José Carvalho Henriques da Silva. ---------------------------------------------------- Dina Maria Gomes Rocha. ------------------------------------------------------------------------ Carla Patrícia Lopes Neto. ------------------------------------------------------------------------ Luís Manuel da Graça Batista. ------------------------------------------------------------------- Pedro Alexandre Arrabaça de Silva Oliveira Correia. ---------------------------------------- Filipa Isabel Ferreira Martinho. ------------------------------------------------------------------ Ana Rita Pereira Correia Félix. ------------------------------------------------------------------ Virgínia Maria Ramos Carrondo Mena Esteves. ---------------------------------------------- Jorge Manuel Fernandes Rodrigues. ------------------------------------------------------------ António Pina Ferreira Campos Braz. ------------------------------------------------------------ Pedro Miguel Janota Melão. ---------------------------------------------------------------------- Maria Helena Claro Vítor Vinagre. -------------------------------------------------------------- Paula Sofia da Costa Cruz.------------------------------------------------------------------------ Filipa Avelino das Neves Filipe. ----------------------------------------------------------------- José Manuel Augusto de Magalhães. ------------------------------------------------------------ David Paccetti Lobo de Mendonça Correia. -------------------------------------------------3
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--- Vasco Filipe Rodrigues Tomás. ------------------------------------------------------------------ Afonso Manuel Meireles Silveira. --------------------------------------------------------------- Nádia Margarida Pereira.-------------------------------------------------------------------------- Filipe Frade Brígida. ------------------------------------------------------------------------------- André Gonçalo Rodrigues Lopes. ---------------------------------------------------------------- Ana Marta Ferramacho Teixeira. ---------------------------------------------------------------- Raquel Neto Cordeiro. ----------------------------------------------------------------------------- Pedro Gonçalo Coelho Nunes de Melo. --------------------------------------------------------- Presidentes de Junta ou cidadãos que encabeçaram as listas mais votadas na
eleição para as Assembleias de Freguesias do Concelho: ------------------------------------- Adriana Oliveira Madeira (Abitureiras). -------------------------------------------------------- Luís Manuel dos Reis Fragoso Inês (Abrã). ---------------------------------------------------- Manuel Joaquim Vieira (Alcanede). ------------------------------------------------------------- Pedro Guilherme Madeira Mena Esteves (Alcanhões). --------------------------------------- Pedro Manuel Teixeira da Costa (Almoster). -------------------------------------------------- Duarte Nuno Frazão Neto (Amiais de Baixo). ------------------------------------------------- Paulo Jorge Gaspar Guedes (Arneiro das Milhariças). ---------------------------------------- Dário Manuel Madeira dos Santos (Moçarria). ------------------------------------------------ Raúl Augusto Duarte Violante (Pernes). -------------------------------------------------------- José João Delgado Pedro (Póvoa da Isenta). --------------------------------------------------- Manuel João Heitor Custódio (Vale de Santarém). -------------------------------------------- Joaquim Duarte Aniceto (Gançaria). ------------------------------------------------------------ Guida Isabel Finote Henriques Botequim da Gaga (UF Achete, Azoia de Baixo e
Póvoa de Santarém). ----------------------------------------------------------------------------------- Luís Manuel Madeira Mena Esteves (UF Azoia de Cima e Tremês). ---------------------- Miguel Ângelo Rosário Tomás (UF Casével e Vaqueiros). ---------------------------------- Artur Manuel Glórias Ferreira Colaço (UF Romeira e Várzea).----------------------------- Diamantino Cordeiro Duarte (UF Cidade de Santarém). ------------------------------------- Ricardo Luiz da Costa (UF São Vicente do Paúl e Vale de Figueira).-------------------4
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--- Assumiu, provisoriamente, a presidência da Mesa da Assembleia o senhor Joaquim
Augusto Queirós Frazão Neto, na qualidade de primeiro cidadão da lista mais votada,
convidando os senhores Carlos António Marçal e Pedro Alexandre Arrabaça de
Silva Oliveira Correia para ocuparem, interinamente, os lugares de Primeiro e Segundo
Secretários da Mesa, respetivamente, neste ato eleitoral. ---------------------------------------- O senhor Presidente da Assembleia em Exercício deu início aos trabalhos para a
eleição dos membros da Mesa da Assembleia Municipal, nos termos da alínea a) do
número um do artigo cinquenta e três, da Lei cento e sessenta e nove/noventa e nove, de
dezoito de Setembro, alterada pela Lei cinco-A/dois mil e dois, de onze de Janeiro,
colocando à consideração da Assembleia se a eleição seria feita por lista ou nominal,
tendo o Plenário decidido, por unanimidade, que a referida eleição seria efetuada por
lista. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Foi apresentada apenas uma proposta, subscrita pelos senhores Rui Barreiro e Carlos
Marçal, indicando os nomes de Joaquim Augusto Queirós Frazão Neto (Presidente
da Mesa), Carlos António Marçal (Primeiro Secretário da Mesa) e Maria Helena
Claro Vítor Vinagre (Segunda Secretária da Mesa). ------------------------------------------ Procedeu-se, depois, à votação tendo sido efetuada a chamada a todos os membros
presentes que, individual e seguidamente, foram depositando os seus votos na urna. ------- Efetuado o escrutínio, verificou-se o seguinte resultado:
--- Número total de votos – quarenta e cinco; ---------------------------------------------------- Lista Única - quarenta votos; -------------------------------------------------------------------- Votos em branco - cinco votos; ----------------------------------------------------------------- Votos nulos – zero votos. ------------------------------------------------------------------------- Assim, foram declarados eleitos para Presidente da Mesa o senhor Joaquim
Augusto Queirós Frazão Neto, para Primeiro Secretário da Mesa o senhor Carlos
António Marçal e para Segunda Secretária da Mesa a senhora Maria Helena Claro
Vítor Vinagre. ---------------------------------------------------------------------------------------
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--- Concluída a eleição da respetiva Mesa, o senhor Presidente da Assembleia
agradeceu aos senhores Carlos António Marçal e Pedro Alexandre Arrabaça de Silva
Oliveira Correia, toda a colaboração prestada neste ato eletivo findo. ------------------------- Convidou, depois, o senhor Carlos António Marçal e a senhora Maria Helena
Claro Vítor Vinagre, a ocuparem os seus lugares de Primeiro Secretário e Segunda
Secretária da Mesa, respetivamente. ----------------------------------------------------------------- Seguidamente, o senhor Presidente da Assembleia proferiu a seguinte intervenção: --- “Senhor Presidente da Câmara Municipal de Santarém. -------------------------------------- Senhoras e Senhores Vereadores. ---------------------------------------------------------------- Senhoras e Senhores Presidentes de Junta. ----------------------------------------------------- Entidades sociais e institucionais presentes ou aqui representadas. ------------------------- Caras e Caros cidadãos do concelho de Santarém. -------------------------------------------- Senhoras e senhores jornalistas. ------------------------------------------------------------------ Minhas Senhoras e meus senhores. -------------------------------------------------------------- Começo por cumprimentar o senhor Presidente da Câmara Municipal de Santarém
pela sua eleição para mais um mandato, desejando-lhe votos de que sejam quatro anos de
desenvolvimento e de sucesso para o nosso concelho. -------------------------------------------- Estendo os meus cumprimentos e votos de sucesso aos senhores Vereadores agora
empossados. --------------------------------------------------------------------------------------------- Um cumprimento aos meus colegas de Mesa, aos senhores deputados municipais e
aos senhores Presidentes de Junta que hoje tomaram posse como membros desta
Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------------------------------- Um cumprimento especial a todos os que hoje terminam funções, sejam Vereadores,
Deputados Municipais ou Presidentes de Junta. --------------------------------------------------- Permitam-me uma saudação especial ao Dr. José Miguel Noras e ao Dr. Pinto
Correia, que me antecederam neste cargo, que tão exemplarmente exerceram. Não posso
também deixar de saudar os restantes ilustres escalabitanos que presidiram à Assembleia
Municipal de Santarém: Jaime Figueiredo, Joaquim dos Santos Martinho, José Churro
Faustino, Eurico Saramago e José Niza. ---------------------------------------------------------6
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--- Numa época em que temos vindo a assistir a um cada vez maior distanciamento entre
a sociedade civil e a política, não posso também deixar de saudar todos os candidatos
que, não tendo sido eleitos no passado dia vinte e seis de setembro, se apresentaram a
eleições e se disponibilizaram para servir o nosso concelho. ------------------------------------ Tal como há quatro anos é com muita satisfação e orgulho que assumo estas funções,
pelo que agradeço a confiança que os eleitores e os membros desta Assembleia
Municipal em mim depositaram. --------------------------------------------------------------------- De mim podem esperar dedicação, empenho e um permanente incentivo à
participação e ao diálogo, no sentido de ultrapassar divergências e congregar esforços
para o desenvolvimento do concelho. --------------------------------------------------------------- O mandato que hoje se inicia vai exigir de nós essa capacidade de diálogo, pois são
variados os assuntos de extrema importância com os quais vamos ter de deliberar: o
novo Plano Diretor Municipal; as transferências de competências da Administração
Central; a aplicação da nova lei de criação de freguesias ao nosso concelho e os limites
territoriais das freguesias são alguns dos temas que só uma base alargada de
entendimento possibilitará encontrar as melhores soluções para o nosso concelho. ---------- Em várias das intervenções públicas que fiz no mandato anterior referi que considero
ser limitativo o papel que a lei confere às Assembleias Municipais, não posso por isso
deixar de reforçar esse meu entendimento, apelando a que seja feita uma revisão urgente
do Regime Jurídico das Autarquias Locais, nomeadamente através do reconhecimento da
sua autonomia financeira e administrativa. Só assim será possível dotar as Assembleias
Municipais de meios e competências que não só reforcem a sua capacidade fiscalizadora
sobre os executivos municipais, como também reforcem o seu papel na definição das
políticas municipais. ---------------------------------------------------------------------------------- No âmbito do quadro legislativo atual, e de uma forma consensual a todos os grupos
municipais, procurámos no mandato anterior encontrar mecanismos e promover ações
que contribuam para um papel mais ativo da Assembleia Municipal, designadamente
através de assembleias municipais temáticas, grupos de trabalho e comissões. É nesse
sentido que nos propomos continuar a trabalhar no próximo quadriénio. -------------------7
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--- Sem que abdiquemos dos poderes e competências que a lei confere a este órgão
municipal, saiba o Sr. Presidente da Câmara Municipal que pode contar connosco para o
correto desenvolvimento do nosso concelho. ------------------------------------------------------ Concluo desejando a todos os eleitos votos de um mandato profícuo e que, juntos, na
diferença, saibamos engrandecer Santarém. -------------------------------------------------------- Bem hajam!” ---------------------------------------------------------------------------------------- Eram vinte e duas horas e trinta minutos, quando o senhor Presidente da Assembleia
deu por encerrada a sessão de que se lavra a presente ata que, depois de lida e aprovada,
vai ser assinada pelos senhores Presidente e Secretários da Mesa da Assembleia. ----------- E eu,

Carlos Alberto Pereira Almeida,

funcionário nomeado para o efeito, a redigi e subscrevi. -------------------------------------------------------------------------------- O PRESIDENTE -----------------------------------------
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