Município de Salvaterra de Magos
Assembleia Municipal
Sessão Ordinária de 16/10/2017
ACTA N.º 1

---- De harmonia com o preceituado no n.º 1 do artigo 45.º da Lei n.º 169/99, de dezoito de
Setembro, com a redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de onze de Janeiro, e de acordo com a
convocatória feita a cada um dos membros, realizou-se no dia dezasseis de Outubro do ano
dois mil e dezassete, no Auditório da Escola Profissional de Salvaterra de Magos, freguesia e
concelho de Salvaterra de Magos, com a presença de todos os Deputados Municipais já
empossados, a primeira sessão desta Assembleia Municipal, presidida pelo senhor Deputado
Municipal, Francisco Caneira Madelino, na qualidade de cidadão que encabeçou a lista mais
votada, com a seguinte ordem de trabalhos: ----------------------------------------------------------------------- Ponto Único – Eleição da Mesa da Assembleia ---------------------------------------------------------- O senhor Deputado Municipal Francisco Madelino deu por aberta a sessão e propôs ao
plenário que a Eleição da Mesa fosse efectuada por meio de listas, ao abrigo do disposto no n.º
2, do artigo 45.º, da Lei n.º 169/99, de dezoito de Setembro, com as alterações introduzidas
pela Lei n.º 5-A/2002, de onze de Janeiro. ------------------------------------------------------------------------- Foi apresentada uma única lista, pelo Partido Socialista, com a seguinte composição da
mesa: Presidente - Francisco Caneira Madelino; 1.º Secretário – Francisco Monteiro Cristóvão;
2.º Secretário – Emílio Manuel Coelho; ------------------------------------------------------------------------------ Posta à votação através de escrutínio secreto, nos termos do n.º 1 do artigo 46.º da Lei n.º
169/99, de dezoito de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de onze
de Janeiro, a Assembleia Municipal deliberou por maioria, com 18 votos a favor e 7 votos em
branco, aprovar a lista apresentada pelo Partido Socialista para constituição da Mesa da
Assembleia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Interveio o senhor Presidente da Câmara Municipal cumprimentando todos os presentes e
dizendo o seguinte: “Caro Francisco Madelino, quero começar por o cumprimentar, saudando a
sua reeleição para Presidente da Assembleia Municipal, cumprimento que, naturalmente,
estendo a todos os demais membros da mesa da Assembleia Municipal. Saúdo, também, todos
os eleitos que constituem esta Assembleia Municipal e, também, aqueles que durante 4 anos
vão estar na Câmara Municipal de Salvaterra de Magos. Quero saudar, também, e agradecer a
presença do senhor Vice-Presidente da CCDR de Lisboa e Vale do Tejo, Dr. José Pedro Neto,

e não podia deixar de fazer esta observação como compreende senhor Dr, espero que este
seja de facto um bom indicador, para uma maior proximidade entre as autarquias e a CCDR,
designadamente no nosso caso, nos processos que temos em curso de alteração e de revisão
do PDM. Por fim, e não por menos, agradeço aos nossos colaboradores, aos funcionários do
Município, à população do Concelho, aos que confiaram e nos deram uma maioria clara de
votos e a todos os que vieram até aqui testemunhar a tomada de posse dos órgãos autárquicos
do Município de Salvaterra de Magos democraticamente eleitos e com mandato até 2021. Tudo
farei com a equipa que elegemos, para continuar a estar à altura do desafio de representar as
pessoas, todas as pessoas que connosco partilham a vida neste Concelho, no Concelho de
Salvaterra de Magos, para isso conseguir, tudo farei para continuar a ser na medida das
minhas capacidades um Presidente de Câmara aglutinador, atento, empenhado e trabalhador.
Os desafios e os problemas que se colocam ao poder local, hoje em dia são enormes, como é
do conhecimento público, infelizmente os meios financeiros, em particular os que vem da União
Europeia, são cada vez mais diminutos. Cabe-nos, portanto, continuar a dar a este Município,
às suas gentes, às associações, às IPSS´s e também aos agentes económicos o melhor que
todos nós temos. Vamos voltar a incidir o nosso trabalho, na melhoria das condições de saúde,
exigindo do Serviço Nacional de Saúde a fixação de mais médicos de família, a educação, o
desporto e os jovens vão continuar a merecer a nossa atenta e cuidada atenção, o
desenvolvimento económico e o turismo vão prosseguir e estou certo e quero querer, o trajecto
positivo que iniciaram ou que iniciámos há 4 anos. O nosso trabalho deve ainda incidir na
melhoria da qualidade de vida das pessoas, na continuidade dos serviços de proximidade, na
preservação do ambiente, na cultura e nos equipamentos públicos que a possibilitam, na
melhoria da rede viária e, seguramente, continuando a cuidar dos mais débeis e dos mais
necessitados neste Concelho. Contem ainda, que vamos continuar a preservar, valorizar e
divulgar os nossos usos e costumes, as nossas tradições, o nosso património edificado,
cultural e natural, em suma, vamos continuar a preservar, valorizar e divulgar o nosso
Concelho, o Concelho de Salvaterra de Magos. Espero, sinceramente, não desiludir os que
acreditaram e confiaram em nós. Disse há 4 anos e vou querer repeti-lo hoje, “caro Presidente
da Assembleia Municipal, caros Deputados, caros Vereadores, demais autarcas e amigos, a
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Câmara Municipal de Salvaterra de Magos é a nossa casa, cabe-nos continuar a cuidar dela,
vamos fazê-lo com muito esforço e total dedicação e, por fim, gostaríamos de a entregar a
quem nos suceda com a consciência tranquila de quem tudo fez para a dignificar e honrar. O
futuro dirá se somos ou não capazes de fazer, mas vamos tentar fazê-lo. Viva o Concelho de
Salvaterra de Magos. Muito obrigado a todos!” -------------------------------------------------------------------- Interveio o senhor Presidente da Assembleia Municipal dizendo o seguinte: “Eu, enquanto
Presidente da Assembleia Municipal, quero quer em nome pessoal, quer enquanto Presidente
da Assembleia Municipal, dar os parabéns ao Presidente recém empossado e pela
manifestação popular que houve no Concelho em o escolher e ter reforçado a votação que
teve, mas também dar os parabéns a todos os Vereadores empossados, inclusive aos
Vereadores da oposição, porque a democracia é constituída de instituições e a oposição é tão
importante, como quem ganha as eleições em democracia, portanto, muitos parabéns, um
desejo de boa sorte ao executivo da Câmara que acabou de tomar posse. Gostava, também,
de dar uma palavra, relativamente aos meus colegas Deputados Municipais, e também aos
colegas de mesa que acabaram de ser eleitos e, pelo menos da minha parte, enquanto
Presidente da Assembleia Municipal, que o meu esforço esteja à altura de que este seja um
órgão democrático, onde todas as opiniões se possam exprimir e também no fundo desejar que
todos nós, enquanto conjunto e enquanto colectivo estejamos também imbuídos do mesmo
espírito. Gostava, ainda, que dentro dos membros da Assembleia Municipal que tomaram
posse, de dar uns parabéns muitos especiais, aos Presidentes de Junta que foram eleitos e
que tiveram as escolhas das suas populações e que são fundamentais, não apenas
institucionalmente, mas também funcionais enquanto membros da Assembleia Municipal.
Relativamente ao público que aqui está, também uma palavra de apreço, praticamente a sala
está cheia, o que significa que apesar da crise que as instituições democráticas vão sofrendo e
com os grandes desafios, que todos nós temos, há ainda uma grande fé, uma grande
esperança e um grande respeito pelas instituições que vamos elegendo. E, gostaria por fim, de
agradecer aqui a presença do senhor Vice-Presidente da CCDR, que teve a amabilidade de
estar presente na tomada de posse, sabendo nós que as relações da autarquia e da Câmara
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significativamente mais importantes no processo de descentralização, que todos nós
acreditamos que continuará a ser implementado. Dito isto, está instalada a Câmara Municipal,
está instalada a Assembleia Municipal e todos estamos munidos do mesmo espírito, embora
com ideias distintas, mas que é o espirito de, conforme foi dito pelo senhor Presidente de
Câmara, deixar aos nossos filhos, aos nossos descendentes, aos nossos jovens, um Concelho
melhor do que aquele que tomamos posse, é por isso que todos trabalhamos, é por isso que
todos aqui estamos e é alimentados por essa esperança que nós aqui estamos. Muito obrigado
a todos pela vossa presença, muito obrigado aos Deputados Municipais!” -------------------------------- No final da sessão procedeu-se à leitura da minuta da acta, a qual foi aprovada por
unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Encerramento da Reunião. -------------------------------------------------------------------------------------- Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente deu por encerrada a reunião pelas vinte e
duas horas e trinta minutos. -----------------------------------------------------------------------------------------

O Presidente da Assembleia Municipal ______________________________________

O 1.º Secretário ________________________________________________________

O 2.º Secretário ________________________________________________________

