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MANDATO DE 201 7/2021
ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO DE FUNCIONAMENTO
DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL
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ATA N» 6/2017
Aos dezanove dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezassete, na
Vila de Mafra, no Torreão Sul do Palácio Nacional de Mafra, pelas dezanove
horas e trinta minutos, em conformidade com o preceituado nos artigos
quarenta e cinco e quarenta e seis da Lei número cento e sessenta e nove
barra noventa e nove, de dezoito de setembro, alterada e republicada pela
Lei número cinco A barra dois mil e dois, de onze de janeiro, reuniu a
Assembleia Municipal sob a presidência do Senhor José Alves Bizarro Duarte,
na qualidade de cidadão que encabeçou a lista mais votada para a Assembleia
Municipal de Mafra, nas eleições autárquicas realizadas no passado dia um
de outubro, para o quadriénio dois mil e dezassete traço dois mil e vinte e
um, cujo órgão deliberativo acabou de ser instalado nos termos legais.
O Senhor José Alves Bizarro Duarte declarou aberta a reunião,
verificando-se estarem presentes os seguintes membros eleitos diretamente:
Ana Rita Guerreiro Pinto, Artur Marques de Almeida Claudino, Maria Isilda
Viscata Lourenço de Oliveira Pegado, Renato Alves dos Santos, José António
Petulante Parente, Leila Isabel Inácio Alexandre, Maria João Alves Moreira,
João Uma Pereira Salto, José Eduardo Ubânio da Silva, Jaime Acúrcio
Carvalho de Oliveira, David Soares Sardinha Alves, Cristina Lucília Gonçalves
Loureiro, Miguel Alexandre da Silva Samora, Bruno Alexandre Lourenço
Ribeiro, Pedro Alexandre Mota da Silva Ramos, João Pedro Carvalho Pereira,
Nazaré Maria Martins Somes Mota, Matilde Filipe Batalha Camilo, Marta Usa
Mendonça Marques O’Neill, Miguel Ângelo da Silva Correia, António Álvaro da
Silva dos Santos e Silva, Carlos Alberto dos Reis, José Martinez da Silva, Zélia
Cristina Cipriano Marcelino Rolo e Júlio Manuel Lopes.
Verificou-se, ainda, estarem presentes os seguintes cidadãos que
encabeçaram as listas mais votadas na eleição para as Assembleias de
Freguesia! União das Assembleias de Freguesia: Andreia Filipa Lourenço
Duarte Amaral, pela Freguesia da Carvoeira; Carlos Manuel Antunes
Póvoa, pela Freguesia da Encarnação; Joaquim Filipe Abreu dos Santos,
pela Freguesia da Ericeira; Maria de Fátima Mendes Alves Ferreira Caracol,
pela Freguesia de Mafra; José Faustino Carreira, pela Freguesia do
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Milharado; Cecília Maria Miranda Duarte, pela Freguesia de Santo
Isidoro; Maria Inês Costa Inácio, pela União das Freguesias de Azueira
e Sobral da Abelheira; José António de Oliveira Costa, pela União das
Freguesias de Enxara do Bispo, Gradil e Vila Franca do Rosário; Vítor
Manuel Ferreira Gomes, pela União das Freguesias da Malveira e São
Miguel de Alcainça; e Jorge Manuel Zeferino Lourenço, pela União das
Freguesias de Venda do Pinheiro e Santo Estêvão das Galés.
Verificou-se a ausência do cidadão Domingos Joaquim Filipe dos Santos,
que, previamente, informou por escrito, estar ausente do país na presente
data e, ainda, a ausência do cidadão da lista mais votada na eleição para a
Assembleia de Freguesia da União das Freguesias de Igreja Nova e
Cheleiros, Elísio Varandas dos Santos.
Por parte da Câmara Municipal, estiveram presentes o Senhor Presidente
da Câmara Municipal, Hélder António Guerra de Sousa Silva, e os Senhores
Vereadores Joaquim Francisco da Silva Sardinha, Rogério Monteiro da Costa,
Aldevina Maria Machado Rodrigues, Hugo Manuel Moreira Luís, Sérgio Alberto
Marques dos Santos, Célia Maria Duarte Batalha Fernandes, José António
Paulo Felgueiras e Lúcia Maria Quitério da Silva Bonifácio de Carvalho.
Verificando-se a existência do quórum, foi anunciado pelo Senhor José
Alves Bizarro Duarte que, em conformidade com o estabelecido nos preceitos
legais acima citados e de acordo com o Regimento, se ia proceder à eleição
da Mesa por listas nominativas.
ELEIÇÃO DA MESA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL:
Sobre este assunto, o Senhor José Alves Bizarro Duarte aditou que tinha
em seu poder uma proposta do Partido Social Democrata, a qual ficará anexa
à presente ata e dela faz parte integrante, identificado como ANEXO 1,
passando, de seguida, a lê-la.
Não havendo qualquer oposição, passou-se à distribuição dos boletins de
voto, tendo a votação sido efetuada por escrutínio secreto. Foi apurado o
seguinte resultado: vinte e três votos a favor, dois votos contra, sete votos
com abstenção e quatro votos em branco.
Em resultado desta votação, a Mesa da Assembleia Municipal ficou assim
constituída:

PRESIDENTE:

José

Alves

Bizarro

Duarte;

PRIMEIRO

SECRETÁRIO: José António Petulante Parente; SEGUNDO SECRETÁRIO:
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Maria João Alves Moreira.
O Presidente da Assembleia Municipal, agora eleito, chamou para
tomarem os seus lugares na mesa o Primeiro e o Segundo Secretários.
Constituída a mesa foi deliberado justificar as faltas dos cidadãos
Domingos Joaquim Filipe dos Santos e Elísio Varandas dos Santos, já acima
referidos.
De seguida, o Presidente da Assembleia Municipal interveio, passando a
ler um documento dirigido a todos os membros eleitos para este mandato
autárquico, o qual se anexa à presente acta e que dela faz parte integrante,
identificado como ANEXO II.
De seguida questionou se havia alguém interessado em intervir.
No uso da palavra, o membro eleito pelo PCP/PEV, pelo PEV, José Eduardo
Libânio da Silva, leu o documento anexo à presente ata e que dela faz parte
integrante, identificado como ANEXO III, no qual apresentou felicitações aos
candidatos de todas as forças políticas, eleitos no passado dia 1 de outubro,
desejando o maior êxito no desempenho das suas funções em que hoje foram
empossados, salientando especial atenção para a representante do PAN

-

Pessoas Animais e Natureza, que tem assento, pela primeira vez, nesta
Assembleia

Municipal.

Apresentou,

ainda,

as felicitações ao Senhor

Presidente do Executivo Municipal e à equipa, pela sua reeleição. Passou, de
seguida, a enumerar os vários pontos dos quais a CDU tudo fará para
reafirmar o seu compromisso para com os munícipes, assente em dois
vetores: Reduzir o custo de viver em Mafra e Viver melhor em Mafra.
A Senhora Dona Matilde Filipe Batalha Camilo, membro eleito pelo PAN

-

Pessoas Animais e Natureza, interveio, referindo as áreas onde serão
apresentadas propostas, ao assumirem o compromisso para os próximos
quatro anos, e ainda qual a visão do PAN, das suas preocupações e dos novos
desafios globais, conforme documento que leu, que faz parte integrante da
presente ata, identificado como ANEXO IV.
---ENCERRAMENTO:

Não havendo mais nada a tratar, quando eram vinte horas, o Senhor
Presidente da Assembleia Municipal do Concelho de Mafra deu por encerrada
a sessão, da qual, para constar, se lavrou a presente ata que vai ser lida, e,
depois de aprovada, irá ser assinada pelo mesmo e por, José António
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Pe u ante Parente e Maria Joâo Alves Moreira, respetivamente, Primeiro e
Segundo Secretários, que a redi.iram e subscreveram.

‘1

‘

PROPOSTA

Os eleitos do PPD/PSD propõem que a eleição da Mesa seja feita por lista,
para a qual indicam:
Presidente: José Alves Bizarro Duarte
1° Secretário: José António Petulante Parente
2° Secretário: Maria João Alves Moreira

Mafra, 19 de outubro de 2017
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Senhor Presidente da Câmara Municipal e respetiva Vereação,
Digníssimos Membros da Assembleia Municipal,
Minhas Senhoras e Meus Senhores,

Assumo o exercício das funções de Presidente da Assembleia
Municipal

de

Mafra

com

um

convkto

sentido

de

responsabHidade~
ResponsabWdade, honrando a confiança em nós foi
depositada pelos munícipes, na sequência do ato eleitoral
do passado de 1 de outubro, no qual se registou,
felizmente, uma redução da abstenção;
e

ResponsabUfidade, fazendo deste exercício de presidência
um traba[ho constante de dllgn~ficação daquele que é,
por excelência, o fórum democrático do Concelho de Mafra.

Neste espírito de democracia, permitam-me que comece por
saudar os membros desta Assembfl&a MunkEpafl que hoje
cessam as suas funções, agradecendo o contributo que
prestaram nestes últimos quatro anos, ao longo dos quais se
garantiu o respeito pelas diferenças, na certeza de que é o
Conceilho de Mafra que nos une.
1
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Em segundo lugar, felicito os novos eleitos, fazendo votos de
que, no próximo quadriénio, se gerem os necessários
consensos a bem da nossa terra, tanto em assuntos sob
gestão municipal, como ao nível de dossiês urgentes que estão
sob a responsabilidade da Administração Central.
Para tal, tenho a certeza de que é nossa ambição conjunta que
se garanta a eBevação do debate, ó respeito democrático, a
diversidade das propostas e também a centralização das
intervenções nos assuntos de inequívoco interesse local.
Afinal, a Assembleia Municipal é, na sua essência, o fórum de
discussão e de deliberação dos assuntos de maior relevo e
repercussão para o nosso Concelho.
Da minha parte, pugnarei pela criação de condições que
garantam o bom funcionamento deste órgão nos seus deveres
de apreciação e fiscalização, assumindo uma postura de
permanente cooperação institucional com

o Executivo

Municipal, que é fundamental, por sua vez, para a qualidade do
trabalho desenvolvido pela própria Assembleia.
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Além disso, estou disponível para continuar a aprofundar a
política de proximidade que, desde o último mandato, tem vindo
a ser cultivada entre o árgão deliberativo e os munícipes,
nomeadamente

com

a

reahzação

de

sessões

descentraflzadas.
Terminando, não posso deixar de endereçar, a todos os
membros desta Assembleia Municipal, os melhores votos de um

profícuo traba~ho... porque é desta forma que bem serviremos
o nosso Concelho e a nossa gente!
Muito obrigado.
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Exmo. Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Mafra
Exmos. Srs. Membros da mesa
Exmos. Sras. Deputadas e Srs. Deputados
Exmo. Sr. Presidente da Câmara
Exmos. Sras. Vereadoras e Srs. Vereadores
Comunicação social presente,
e Distinto público.
As minhas primeiras palavras são para felicitar todos os candidatos de
todas as forças políticas, sem exceção, eleitos no passado dia 1 de outubro.
Saudar ainda todos os agora eleitos para esta Assembleia Municipal, desejando
o maior êxito no desempenho das funções em que hoje são empossados. Uma
palavra especial

de boas vindas

para a

Exma.

Sra.

Matilde Batalha

representante do PAN, partido que pela primeira vez terá assento nesta
Assembleia Municipal do Concelho de Mafra.
Aos

que

agora

cessam

ou

interrompem

funções

autárquicas

independentemente de não poder estar de acordo com alguns e com muitas
das opções que tomaram, manifesto o meu apreço e reconhecimento pelo
trabalho que desenvolveram.
A todos, desejo as maiores felicidades e que todos juntos consigamos
continuar a trabalhar em prol das populações e que consigamos melhorar a
sua qualidade de vida, pois este é o fim último para o qual fomos eleitos.
De seguida, Exmo. Presidente, as minhas segundas palavras são para o
felicitar, bem como à sua equipa, em nome do PEV, do PCP e da CDU de Mafra,
pela sua reeleição como Presidente da Câmara Municipal de Mafra, espero que
consigam estar à altura das responsabilidades e espectativas de quem em vós
votou.
A CDU tudo fará para reafirmar o seu compromisso para com os munícipes,
compromisso assente em dois grandes vectores: Reduzir o custo de viver em
Mafra; e Viver melhor em Mafra.
A CDU continuará a lutar para reduzir o custo de vida das populações;
Continuará a defender a adoção da taxa mínima de IMI;
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Continuará a defender que todos tenham direito ao saneamento básico;
A CDU continuará a defender que a remunicipalização da água e saneamento
sirva para a aprovação por esta Assembleia de uma tarifa HONESTA, isto é
uma tarifa que apenas inclua na sua formação os custos necessários à
produção e distribuição do serviço de água e saneamento;
Continuará a defender a melhoria e a redução de custos dos transportes de e
para o concelho e ainda e não menos importante, os transportes intra
concelhios, quer se tratem de transportes rodoviários ou ferroviários;
Naturalmente que acompanharemos com acuidade outras taxas a praticar pelo
município, como por exemplo a taxa de ocupação do subsolo do fornecimento
de gás natural, taxa

essa

das mais caras do país, assim como a

desburocratização dos actos necessários à vida dos munícipes e das
organizações.
A CDU continuará ainda a lutar para melhorar a qualidade de vida das
populações: Viver melhor em Mafra;
Continuará a defender um ensino público de qualidade e será sempre contra a
municipalização do ensino;
Continuará a defender a existência de um médico de família para todos os
habitantes deste Concelho;
Continuará a defender um acompanhamento dos mais idosos nas diferentes
fases do envelhecimento garantindo que nenhum idoso fique sem assistência;
Continuará a defender a máxima de

“

produzir local para consumir local

“

na

composição das refeições servidas nos refeitórios públicos, com particular
atenção aos refeitórios escolares, e neste ponto não posso deixar de referir o
caricato das escolas do nosso Concelho, onde o pão que é servido nos
refeitórios é o famoso pão de

....,

não, não é o pão de Mafra, é o famoso pão

da Merceana!
A CDU continuará a defender a inclusão de pelo menos um prato vegetariano
semanalmente, servido nas escolas;
Continuará a defender a não utilização de animais em espetáculos que apenas
servem para a diversão dos Homens, sem qualquer tipo de compaixão para a
tortura a que estão sujeitos.

A CDU continuará a defender a não utilização de produtos tóxicos na limpeza
de bermas e caminhos;
São estes alguns dos nossos compromissos, compromissos que defenderemos
dentro e fora desta Assembleia.
Rejeitaremos sempre uma política de empobrecimento de quem trabalha
assente em salários baixos, impostos injustos e redistribuição desses impostos
não nos serviços públicos necessários prestados à população, mas para o
enriquecimento de minorias.
Os colegas, membros desta Assembleia, podem contar com a CDU para
analisar de forma franca e leal as medidas relativamente às quais tenhamos
que nos pronunciar, apresentando propostas e alternativas, no sentido de
deliberarmos as orientações necessárias ao trabalho do executivo camarário.
Do Sr. Presidente da Câmara, Sr. Helder Silva, e restante vereação esperamos
a execução ponderada das orientações por nós aprovadas.
Por fim, quer dizer que acredito que os homens e as mulheres que hoje
são investidos nas diversas funções autárquicas saberão encontrar, no
confronto democrático das suas diversas perspetivas e opiniões, as melhores
soluções e as soluções necessárias para as populações do Concelho de Mafra.
Muito obrigado,
Torreão Sul do Palácio Nacional de Mafra, Mafra 19 de Outubro de 2017
A bancada da CDU
Eduardo Ubânio

—

José Martinez Silva

Partido Ecologista Os Verdes
—

Partido Comunista Português

Exmo Sr Presidente da Câmara de Mafra,
Exmo Sr Presidente da Assembleia Municipal,
Exmo Srs Vereadores e Sras Vereadoras,
Exmos Srs e Sra. Presidentes de Junta de Freguesia
Caros Deputados e deputadas municipais,
Ilustres convidados,
Exmos Srs. Exmas Sras,

Antes de mais queria cumprimentar e parabenizar todas e todos os eleitos
no sufrágio de dia 1 de Outubro. Desejo a todos e todas um bom mandato.

É com enorme orgulho que aqui estou, representando todos os cidadãos e
cidadãs que elegeram o partido Pessoas, Animais e Natureza

—

PAN para ser

a sua voz nesta casa da democracia. Os resultados que o PAN alcançou e
que culminaram na eleição de uma representante na Assembleia Municipal
logo na 1~ vez que o PAN se apresentou em Mafra, expressam a vontade de
uma parte da população que se revê nos princípios e valores que
expressamos. Estamos muito gratos pela confiança que nos foi depositada.
Assumimos um compromisso para nos próximos 4 anos apresentarmos
propostas que muitas e muitos munícipes consideram ser benéficas para
com o concelho. Propostas na área da inclusão social, bem-estar e proteção
animal, ambiente e alterações climáticas, educação e saúde. Assumimos o
compromisso de também criar pontes de diálogo e colaboração com os
restantes partidos para a concretização dessas mesmas propostas.

O PAN tem uma visão biocêntrica da vida, isto é, assumimos que todas as

formas de vida são igualmente importantes, não sendo a Humanidade o
centro e a exclusividade da existência. A Natureza e todos os seres são
igualmente titulares de direitos. O distanciamento das tendências
antropocêntricas, que vêem o ser humano como o centro de toda a vida,
urge. Esta é uma tendência que tem conduzido o planeta ao seu limite e
levado inúmeras espécies à extinção. Acreditamos que o ser humano mais
do que responsabilidades sobre a Natureza, tem deveres perante a
Natureza. Desejamos trazer para Mafra, para a política local uma nova visão
unificadora e articulada da Vida, de Tudo e de Todos. As políticas
unicamente centradas no Ser Humano, ignorando o mundo que o rodeia, a
Natureza e os Animais pertencem cada vez mais ao passado.
O PAN preocupa-se com as Pessoas, com os Animais e com a Natureza
porque Todos estamos interligados e Todos dependemos uns dos outros.
Não faz sentido a política separar o que sempre esteve interligado e
interdependente.
Os novos desafios globais, como por exemplo as alterações climáticas, vão
ter cada vez mais impactos nas nossas cidades e vilas. Estamos aqui para
trazer para o concelho uma nova visão da polftica, esforçando-nos por
incluir tudo e todos num mesmo projeto de desenvolvimento, e ajudar a
preparar o concelho de Mafra para o futuro.
Bem hajam!

