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ATA N.º 18 

2021 
Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um reuniu a Assembleia da União 

de Freguesias da cidade de Santarém, para uma Sessão Extraordinária, pelas 21h, com a 

seguinte Ordem de Trabalhos: -------------------------------------------------------------------------------------- 

1- Primeira revisão ao orçamento, Plano Plurianual de Investimentos (PPI), Plano 

Plurianual de Ações mais Relevantes (PPA)  

2- Apreciação e votação do contrato Interadministrativo específico de Delegação de 

Competências entre o Município de Santarém e a UF de cidade de Santarém-(obra: 

arruamentos diversos-Beneficiação/requalificação de pontões na estrada das Manteigas 

e estrada da Calçadinha ------------------------------------------------------------------------------------- 

3- Apreciação e votação do contrato Interadministrativo específico de Delegação de 

Competências entre o Município de Santarém e a UF de cidade de Santarém-(obra: 

arruamentos diversos- Requalificação/Beneficiação da estrada das Manteigas  

4- Toponímia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Sr. Presidente da Mesa da Assembleia da União de Freguesias de cidade de Santarém em 

exercício iniciou os trabalhos pelas 21h20m saudando todos os membros da Assembleia, 

explicando de imediato a pertinência e a mais-valia de uma reunião não presencial, em tempo 

de confinamento devido ao Covid e usando para tal, os meios digitais. Salientou ainda quais os 

procedimentos a adotar aquando do decorrer da reunião, nomeadamente a forma de intervir, e 

a votação.  

No ponto um da ordem de trabalhos, o Sr. Presidente da União de Freguesias de cidade de  
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Santarém, Sr. Carlos Marçal, elucidou os restantes membros da Assembleia, acerca da 

pertinência e urgência desta Assembleia Extraordinária. Esta situação, prende-se à necessidade 

de aprovação por parte desta Assembleia do contrato de delegação de competências para 

beneficiação/requalificação de espaços municipais. Após a aprovação em Assembleia Municipal 

de dois contratos de delegação de competências da Câmara Municipal de Santarém, a União de 

Freguesias de cidade de Santarém terá de proceder às obras relativas a dois pontões: um na 

estrada da Calçadinha e outro na estrada das Manteigas. Ora este facto consubstancia a 

realização desta Assembleia, visto necessitarmos da aprovação da delegação de competências 

para podermos proceder às respetivas obras, uma vez que se tratam de caminhos municipais. O 

Sr. Presidente, Carlos Marçal, aduziu que foi aberto o concurso para a realização das obras na 

rua de S. Pedro e que, brevemente, será colocado a concurso as restantes obras, atrás 

mencionadas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

De seguida, o Sr. Presidente da União de Freguesias de cidade de Santarém, Carlos Marçal, 

aproveitou esta Assembleia Extraordinária para introduzir o documento referente ao saldo da 

União de Freguesias da cidade de Santarém, realçando o reforço financeiro que a Câmara 

implementou no orçamento da freguesia. Após análise do orçamento retificativo verificar-se-á 

que existe uma rúbrica nova onde se introduziu 148.334.70 euros, tendo a Câmara Municipal 

de Santarém reforçado o orçamento em 132.491.61 euros para obras, nomeadamente a obra 

da Fonte da Junqueira.  

Relativamente ao documento Despesas, verificamos as seguintes situações: na rúbrica “outros” 

onde se enquadra a Fonte da Junqueira acrescentou-se 100 mil euros, ficando esta com um 

valor de 106 mil euros; na rúbrica “Viadutos, arruamentos e obras”, foram introduzidos 

159.934 mil euros e a rúbrica “Vigilância e Segurança” comportou 2700 euros, que servirá para 

operacionalizar uma uniformização contratual com uma empresa de segurança e vigilância para 

todas as delegações da freguesia, visto que atualmente estão contratualizadas 3 empresas  
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diferentes, para assegurar a vigilância da freguesia.  

Quanto ao PPI e em síntese constatamos que a requalificação da Fonte da Junqueira rondará os 

100 mil euros, os dois pontões 80 mil euros e 49.868 mil para a estrada da Calçadinha. Ora 

como se abriu estas rubricas, havendo inclusive retificação do orçamento, este também teve de 

vir à aprovação da Assembleia. 

Como não houve questões por parte da Assembleia, procedeu-se de imediato à votação tendo 

este ponto sido aprovado por unanimidade. 

No ponto dois da ordem de trabalhos e após o enquadramento já anteriormente feito ao 

assunto que consta neste ponto e no seguinte o Sr. Presidente da União de Freguesias da 

cidade de Santarém, Sr. Carlos Marçal, reforçou uma vez mais a necessidade da aprovação 

deste Contrato Interadministrativo Especifico de Delegação de Competências entre o Município 

de Santarém e a UF da cidade de Santarém, visto que só desta forma se poderá proceder às 

obras que irão beneficiar a população. Considera que apesar de estarem divididas em dois 

pontos específicos esta questão poderá ser colocada a aprovação num ponto único.---------------- 

Posto esta consideração, o Sr. Presidente da Assembleia da União de Freguesias de cidade de 

Santarém, Sr. Hugo Ribeiro, colocou à consideração da mesma, que não se opôs à votação dos 

dois pontos da ordem de trabalho em simultâneo, (ponto dois e ponto três), tendo os mesmos 

sido aprovados por unanimidade.---------------------------------------------------------------------------------- 

No ponto quatro, referente à Toponímia o Sr. Presidente da União de Freguesias da cidade de 

Santarém, Sr. Carlos Marçal, fez um breve resumo sobre as questões levantadas acerca das 

duas propostas apresentadas e validadas pela Assembleia em 2017. Nessa altura foram 

propostas dois nomes: Dra. Mariana Ginestal Machado e Dra. Mariana Viegas para atribuição a 

duas ruas da cidade de Santarém, perto da Escola D. João II. Estas propostas foram aprovadas 

pela Assembleia e por todas as forças políticas da cidade, no entanto não foram validadas pela  
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Comissão Toponímia, devido ao facto de se ter considerado importante que essa homenagem 

decorresse precisamente no dia 8 de março, Dia da Mulher. Neste momento a Comissão 

Toponímia solicitou a alteração do nome que consta nas placas toponímicas, embora a 

sugestão do executivo da União de Freguesias seja no sentido de se manter os nomes pelas 

quais as duas senhoras eram efetivamente conhecidas e carinhosamente chamadas, em vez de 

novas placas onde constasse o nome completo das mesmas. Assim sugere-se a alteração da 

designação na Comissão toponímica do nome, ficando este de acordo com o nome que consta 

nas placas já existente. O Sr. Presidente da União de Freguesias de cidade de Santarém, Sr. 

Carlos Marçal, aproveitou a ocasião para reportar uma situação relativa à Avenida Marquês Sá 

da Bandeira, onde existiam dois números 4, o que de facto não pode suceder. Assim, foi 

solicitado à Câmara pelos CTT e pelo morador dessa casa que se redefinisse a numeração, 

ficando a casa que se encontra no lado esquerdo com o número 1. Acrescentou ainda que foi 

deliberado, que essa avenida passasse a constar como Avenida General Marques Sá da 

Bandeira, o que não corresponde, uma vez mais, à designação nas placas toponímicas já 

existente e sobre a qual o executivo não concorda com a alteração do nome da avenida uma 

vez que toda a população sempre conheceu a mesma com esse designação. Assim, propõe à 

Assembleia que se pronuncie sobre esta questão. ------------------------------------------------------------- 

O membro da Assembleia do PS, Sr. Nuno Gomes, reforçou a ideia apresentada pelo 

Presidente, Sr. Carlos Marçal da União de Freguesias de cidade de Santarém, aludindo ao facto 

de se estar a misturar títulos monárquicos, com designações militares.---------------------------------- 

De seguida as propostas foram colocadas a votação tendo sido aprovadas por unanimidade. ---- 

O membro da Assembleia do PSD, Sra. Ana Arrais com a permissão com carater excecional do 

Sr. Presidente da Assembleia, Sr. Hugo Ribeiro, procurou saber em que ponto se encontrava a 

situação referente ao enorme acampamento em S. Domingos e ao facto de haver vários cavalos 

a pastar também na mesma zona. 
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O membro da Assembleia do PS, Sra. Ana Farinha, solicitou esclarecimento acerca do 

cancelamento do protocolo com a Ordem dos Advogados existente com a União de Freguesias, 

uma vez que não está a ser usada pela mesma. --------------------------------------------------------------- 

O membro da Assembleia do BE, Sra. Graça Isabel, informou que existe uma grua perto dos 

Bombeiros Voluntários de Santarém que está inativa, mas que continua nesse local e que por 

segurança gostaria de saber se poderá haver a remoção da mesma. ------------------------------------- 

O membro da Assembleia do PS, Sr. Carlos Catalão, questionou se existe alguma intervenção 

previstas para os pontões da Ribeira de Santarém e ao da Ponte do Celeiro. -------------------------- 

O Sr. Presidente, Sr. Carlos Marçal da União de Freguesias de cidade de Santarém, respondeu 

dizendo que era uma situação difícil e que necessita de muita diplomacia atendendo às 

características dos moradores e que o Sr. Presidente da Câmara está a negociar com os mesmos 

de forma a atribuir-lhes um outro terreno. Quanto à Ordem dos Advogados, referiu que devido 

à pandemia ainda não consegui reunir com os mesmos. Relativamente à situação da grua, o Sr. 

Presidente informou esta situação já tinha sido colocada na Assembleia Municipal pelo Sr. Vitor 

Franco, e que o Sr. Presidente da Câmara de Santarém informou que essa grua já tinha sido 

sujeita a uma inspeção e que estava a ser conservada dentro dos parâmetros de segurança. 

Quanto aos pontões, existem alguns pontos de discordância na forma de requalificar os 

pontões, de qualquer forma está prevista essa obra. --------------------------------------------------------- 

Nada mais havendo a tratar, foi a Assembleia encerrada, da qual se lavrou a presente ata que 

vai ser assinada pelo Sr. Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia em exercício, e por 

mim que a subscrevi. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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