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Assembleia da União das Freguesia de Bombarral e Vale Covo 1 

 2 

ACTA Nº 02/2015 3 

Aos vinte e cinco dias do mês de Junho, do ano dois mil e quinze, reuniu, em sessão 4 

ordinária, a Assembleia da União das Freguesia de Bombarral e Vale Covo, no edifício 5 

sede da autarquia, rua Luís de Camões nº 2, na vila do Bombarral, pelas vinte e uma 6 

horas (21.00h), de acordo com a convocatória do dia 17/06/2015, com a seguinte ordem 7 

de trabalhos: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 8 

1 – Apreciação da informação da actividade bem como da situação financeira da União 9 

das Freguesias;--------------------------------------------------------------------------------------------- 10 

2 – Autorizar o acordo de execução adicional entre a União das Freguesias e a Câmara 11 

Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 
Compareceram: ------------------------------------------------------------------------------------------- 13 

Pela Mesa da Assembleia de Freguesia: Eduardo João de Sousa e Andrade Viana Costa 14 

(PPD/PSD), na qualidade de presidente e António Paulo Rodrigues Venãncio,  15 

(PPD/PSD) na qualidade de 2º secretário. ----------------------------------------------------------- 16 

Pelo Partido Socialista (PS): Sérgio Manuel da Silva Duarte, Nuno Alexandre Gomes 17 

Vicente, Luísa Alexandra Gonzaga Teixeira da Silva e José Eduardo Alexandrino; ------- 18 

Pelo Partido Social  (PPD/PSD):, Fernando Russo Abreu e António Antão Martins 19 

Ventura, em substituição de Olga Cristina Carvalho Duarte Simão. -------------------------- 20 

Pelo Centro Democrático Social (CDS/PP): Rui Jorge da Silva Gomes e Carlos Manuel 21 

Carvalho Duarte ; ----------------------------------------------------------------------------------------- 22 

Pela Coligação Democrática Unitária (CDU):  António Cândido Rosado Mil-Homens e 23 

Ana Paula  Carreira da Silva Santos. ----------------------------------------------------------------- 24 

Pelo executivo das Juntas de Freguesia (J.F.) ------------------------------------------------------- 25 

António Feliciano Júnior, na qualidade de Presidente, Joaquim Marcos Rodrigues 26 

Henriques, na qualidade de tesoureiro, Catarina Isabel Pinheiro Vilão Simões, na 27 

qualidade de secretária, Luís José Coelho Pereira Bernardino e Mariana do Rosário 28 

Gomes Francisco Costa, na  qualidade de vogais.--------------------------------------------------- 29 

Falta de comparência.  Ana Maria da Cruz Fontoura da Silva. -------------------------------- 30 

Período de antes do início da ordem de trabalhos: ------------------------------------------------ 31 

Leitura do expediente. ----------------------------------------------------------------------------------- 32 

O Presidente da Mesa da Assembleia (PMA) abriu a sessão, cerca das vinte e uma horas 33 

e quinze minutos. Solicitou a colaboração do eleito, Carlos Manuel Carvalho Duarte,  34 

para completar a Mesa da Assembleia. --------------------------------------------------------------- 35 

Período de antes da ordem dos trabalhos. ----------------------------------------------------------- 36 

O PMA referiu ter enviado a moção sob o título- Por Ocasião do 41º Aniversário da 37 

Revolução de Abril, para os órgãos solicitados pela assembleia, tendo recebido avisos de 38 

recepção  da Presidência da República, gabinete do 1º Ministro e da Assembleia da 39 

República. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 40 

Referiu também, relativamente ao preenchimento do questionário, sob a implementação 41 

da Reforma Territorial de 2013, ter pedido um exemplar da conclusão do estudo que 42 

está a ser realizado. --------------------------------------------------------------------------------------- 43 

 Outros assuntos de interesse para a autarquia, -------------------------------------------------- 44 

O eleito António Cândido Rosado Mil-Homens quis saber se havia desenvolvimentos 45 

quanto ao parque temático. ------------------------------------------------------------------------- 46 
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O PMA referiu que a Mesa da Assembleia da União das Freguesias não tinha sido, até 47 

há data, informada de qualquer assunto relacionado com o parque temático. Contudo, 48 

solicitava a colaboração do órgão execvutivo se este tivesse qualquer informação. -------- 49 

O tesoureiro Joaquim Marcos Henriques referiu não haver qualquer informação oficial 50 

sobre o assunto. O que se sabe é que é que se desenvolveram duas acções; a primeira foi 51 

sobre o estudo de impacto ambiental que esteve patente ao público; o segundo, é que 52 

deve estar quase a terminar a discussão pública da desanexação do terreno no PDM. ---- 53 

Período da ordem dos trabalhos. ------------------------------------------------------------------- 54 

Não havendo mais intervenções passou-se de imediato à apreciação, rectificação e 55 

aprovação da acta da sessão anterior. -------------------------------------------------------------- 56 

 A acta sofreu duas rectificações, a saber: --------------------------------------------------------- 57 

1ª  Rectificação do nome da eleita Ana Paula Correia da Silva Santos para Ana Paula 58 

Carreira da Silva Santos. ---------------------------------------------------------------------------- 59 

2º Rectificação do texto na parte onde a eleita Ana Paula Carreira da Silva Santos 60 

argumentou que a CDU não podia entregar (o questionário) face ao pouco tempo 61 

disponível para o preenchimento para “argumentou que a CDU,por não concordar com 62 

o projecto-lei de agregação das freguesias, precisava de mais tempo para estudar o 63 

inquérito e responder”. ------------------------------------------------------------------------------ 64 

Após as rectificações a acta foi posta a votação tendo sido aprovada por unanimidade. – 65 

Análise do ponto nº 1 da convocatória - Apreciação da informação da actividade bem 66 

como da situação financeira da União das Freguesias. ------------------------------------------ 67 

O PMA  passou a palavra ao órgão executivo para,este, tecer as considerações que 68 

achasse por convenientes sobre o documento. ---------------------------------------------------- 69 

O tesoureiro Joaquim Marcos Henriques iniciou a intervenção apresentando uma 70 

explicação sobre o acréscimo de uma coluna nova, no mapa das despesas, a qual diz 71 

respeito a todas as despesas que já compromissadas. Referiu que o executivo tinha sido 72 

sensível sugestões feitas  pelos eleitos do PS, Sérgio Duarte e Nuno Vicente e também ---- 73 

 Pela eleita Ana Paula da CDU. -------------------------------------------------------------------- 74 

Após mais algumas explicações dos quadros do documento em análise, o tesoureiro, 75 

Joaquim Marcos Henriques pôs-se á disposição da assembleia para responder a 76 

quaisquer dúvidas. ------------------------------------------------------------------------------------ 77 

O eleito Nuno Alexandre Gomes Vicente agradece ao executivo o facto de ter acolhido a 78 

sugestão do PS. ----------------------------------------------------------------------------------------- 79 

Não havendo mais intervenções, passou-se de imediato ao último ponto da ordem de 80 

trabalhos. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 81 

2 – Autorizar o acordo de execução adicional entre a União das Freguesias e a Câmara 82 

Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 83 

O PMA pediu ao órgão executivo para tecer algumas considerações sobre o documento.  84 

O tesoureiro Joaquim Marcos Henriques referiu ter sido questionado pelo eleito Sérgio 85 

Duarte, na assembleia anterior, e onde respondemos que estávamos a negociar o acordo 86 

com a Cãmara Municipal. A questão que se punha era se a União das Freguesias tinha 87 

ou não capacidade para executar determinados trabalhos. Se assim fosse nós iríamos 88 

firmar um acordo adicional. Portanto houve propostas e contrapropostas até chegarmos 89 

a este acordo. ------------------------------------------------------------------------------------------- 90 

O eleito António Cândido Rosado Mil-homens disse lamentar o atraso da Câmara na 91 

proposta e espera que o acordo satisfaça as competências. ------------------------------------- 92 

A eleita Ana Paula Carreira da Silva Santos pôs a seguinte questão:-------------------------- 93 
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- Suponhamos que a Assembleia de Freguesia aprova o vínculo ao acordo de execução e 94 

a Assembleia Municipal reprova-o. O vínculo deixa de existir?--------------------------------- 95 

O tesoureiro, Joaquim Marcos Henriques explicou que o executivo está a pedir 96 

autorização à Assembleia de Freguesia. Por sua vez a Câmara Municipal também tem 97 

que pedir autorização à Assembleia Municipal. Recorda que ambos os órgãos são 98 

autónomos, não tendo de estar subordinados um ao outro. -------------------------------------- 99 

O eleito Sérgio Duarte recordou que o acordo tem de ser validado por ambos os órgãos. 100 

O eleito Rui Jorge da Silva Gomes quis saber até que data é válido o acordo.--------------- 101 

O tesoureiro, Joaquim Marcos Henriques, respondeu que o acordo é válido até ao fim do 102 

mandato. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 103 

Não havendo mais intervenções passou-se de imediato à votação, tendo o acordo sido 104 

autorizado por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------- 105 

E, nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, cerca das 21:55 horas, 106 

da qual se lavrou a presente acta que eu ________________________________________a 107 

 108 

 Secretariei e escrevi. -------------------------------------------------------------------------------------109 

- 110 

 111 

 112 

 113 

 O Presidente da Mesa da Assembleia                                  O 2º Secretário(a) 114 

_______________________________   _________________________ 115 


