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MANDATO 2017-2021 1 

ACTA Nº 5/2018 - ASSEMBLEIA DA  2 

UNIÃO DE FREGUESIAS DE BOMBARRAL E VALE COVO 3 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4 

----------Aos Vinte e quatro dias do mês de Setembro do ano de dois mil e dezoito, 5 

nesta Sede da União das freguesias de Bombarral e Vale Covo, na Rua Luís de Camões 6 

nº 2, na Vila de Bombarral, reuniu a Assembleia da União de freguesias em reunião 7 

ordinária pelas 21h10. ----------------------------------------------------------------------- 8 

----------Presentes O Presidente Luís Manuel Leandro Nobre, a 1ª Secretaria Jessica 9 

Anna Ligeia Van Acker, o 2º Secretario Mário Rui Silvestre Ribeiro, os membros 10 

Frederica Daniela Saramago Heliodoro da Silva, Fernando Paulo Silva, Manuel 11 

Maravilha de Amorim, Cátia Isabel dos Santos Rodrigues, Joaquim Marcos Rodrigues 12 

Henriques, Catarina Isabel Pinheiro Vilão Simões, Luis José Coelho Pereira Bernardino, 13 

Carlos Manuel Carvalho Duarte, Olga Carvalho Duarte, Ana Paula Carreira da Silva 14 

Santos, bem como todos os elementos do executivo, Sérgio Manuel Silva Duarte, José 15 

Eduardo Alexandrino, Nuno Ricardo Ferreira Figueiredo, Maria Conceição Espirito 16 

Santo e Luísa Alexandra Gonzaga Teixeira da Silva.---------------------------------------------- 17 

----------Assuntos antes da ordem do dia: ----------------------------------------------------------18 

---------O eleito Joaquim Marcos Henriques questiona qual o banco horas de 19 

funcionários para a junta. Há ou não há acordo de execução. ------------------------------- 20 

No âmbito do património – equipamentos – teve a informação que o funcionário da 21 

junta abalroou duas viaturas e teve um acidente com o corta caniços, quer saber se é 22 

ou não verdade, e se sim, o que realmente aconteceu, se não terá sido mau 23 

manuseamento. Em relação as rodovias que tiveram o corte dos caniços, as mesmas 24 

não foram limpas. O Presidente da União de freguesias confirma que é verdade, mas 25 
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que o Secretario do Executivo informará melhor o que na realidade aconteceu em 26 

relação ao acidente. O eleito Nuno Figueiredo explica que a alfaia oscila, o que é 27 

normal, apanhou dois carros, foi um acidente. --------------------------------------------------28 

---------- O eleito José Eduardo confirma que tudo o que foi descrito aconteceu, o 29 

funcionário é um excelente trabalhador, mas tem tido alguns azares. Pode ter sido 30 

realmente falta de atenção, mas não o culpa, pois, os acidentes acontecem. O corta 31 

caniços tem sido de difícil adaptação, com o tempo pensa que será mais fácil. Algumas 32 

canas e ervas ficam na estrada, é verdade, posteriormente já andaram funcionários, 33 

da câmara e junta a limpar algumas estradas. É impossível limpar no imediato, mas 34 

estão a fazer o melhor possível. O eleito Joaquim Marcos Henriques diz não querer 35 

criticar ninguém, mas depressa e bem não há quem. Não há duvida que o trabalho 36 

está a ser feito, e bem feito, pois constata-se que alguns dos caminhos rurais da nossa 37 

freguesia, estão bem cuidados e com o piso em muito bom estado, a manutenção e 38 

regularização dos mesmo tem sido bem feita, mas será necessário fazer as coisas com 39 

mais calma, o que aconteceu não é apenas um acidente, mas sim falta de 40 

concentração. --------------------------------------------------------------------------------------------- 41 

----------A eleita Cátia Rodrigues diz que é urgente um sítio para os gatos, não se tem 42 

a noção dos gatos de rua, há muita reprodução de gatos, há várias colónias que não 43 

estão esterilizadas nem a tomar a pilula, não está a ser controlado, só dentro do 44 

Bombarral até ao final do ano serão à volta de 200 gatos. É necessário fazer melhorias 45 

no canil e fazer a ligação da água, em um ano de mandato não há grandes alterações. 46 

Fala também na falta de despejo dos caixotes do lixo, chegam a estar 3 dias sem serem 47 

despejados. Pede novamente que a Junta anteceda junto da câmara. O presidente da 48 

união de freguesias diz que vai falar com os responsáveis sobre estes assuntos. ------- 49 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 50 
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----------Ordem de trabalhos: -------------------------------------------------------------------------- 51 

1 – Aprovação da ata da sessão anterior:---------------------------------------------------------  52 

----------Foram feitas umas pequenas alterações e colocada à votação a ata da sessão 53 

anterior, a mesma é aprovada por unanimidade. Os eleitos Olga Simão e Carlos Duarte 54 

não entraram na votação, uma vez que não estiveram presentes na última 55 

assembleia. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 56 

2 – Apreciação da informação da atividade bem como da situação financeira da 57 

União de freguesias :------------------------------------------------------------------------------------ 58 

----------O Presidente da União de Freguesias tentou descriminar melhor os caminhos 59 

onde têm sido feitas as intervenções de regularização e manutenção do bom estado 60 

dos pisos. Informa que se partiu uma parte de uma ponte no Camarão, vão em 61 

conjunto com a câmara levar um engenheiro civil para tentar resolver o problema. 62 

Em relação à informação financeira, estão todos os dados feitos, vão tentar continuar 63 

a fazer o melhor possível. O eleito Joaquim Marcos Henriques refere que onde tem o 64 

saldo da gerência anterior devia ser posto outra designação, não pode aparecer 65 

assim, a 31 de dezembro esse saldo já passou a ser utilizado. Refere ainda que o 66 

dinheiro atribuído, as verbas para as instituições, devia ter sido publicitado em edital, 67 

é de lei e até é bom para o executivo. O presidente da união de freguesias diz não ter 68 

conhecimento dessa legislação. ------------------------------------------------------- 69 

3 – Apreciação e votação da minuta para a celebração de contrato 70 

Interadministrativo a celebrar entre a União de freguesias e o Município de 71 

Bombarral para a delegação de competências para a requalificação de espaço junto 72 

à Rua 6 de Outubro para ajardinamento. ------------------------- 73 

----------O presidente da união de freguesias informa que têm sido feitas reuniões de 74 

trabalho com o vereador com o pelouro das uniões de freguesias, Vice Presidente 75 
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Nuno Vicente, com a finalidade de a junta fazer as obras com o apoio da câmara, 76 

nomeadamente a requalificação de espaço junto à Rua 6 de Outubro para 77 

ajardinamento e a requalificação do largo da igreja em Vale Covo, colocando mais 78 

uma paragem de passageiros, compor o largo com mais flores e modernizar. No 79 

contrato interadministrativo aqui presente para aprovação, consta só a requalificação 80 

de espaço junto à Rua 6 de Outubro, em que será atribuído um valor de 4.500,00€ 81 

como contrapartida para esta delegação de competências. O eleito Joaquim Marcos 82 

Henriques saúda qualquer obra feita, mas informa que para o largo da Igreja do Vale 83 

Covo existe um projeto aprovado que nunca foi posto a concurso. Pergunta se foi 84 

consultado esse projeto. O presidente da união de freguesias diz que, segundo tem 85 

vindo a constatar esse projeto vai ser difícil de executar neste mandato, se a câmara 86 

quiser posteriormente realizar o projeto, tudo o que vai ser colocado pode ser 87 

reaproveitado, para o mesmo local ou para outro. Neste momento tem de ser 88 

aproveitada a ajuda da câmara. O eleito Joaquim Marcos Henriques informa ainda 89 

que na OESTECIM há um valor de um milhão de euros onde este projeto está 90 

contemplado. Foi posto à votação a aprovação da delegação de competências, e 91 

consequente aprovação da minuta do contrato a celebrar entre as partes, sendo este 92 

ponto aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------------93 

--------Posta a deliberação a aprovação em minuta foi a mesma aprovada por 94 

unanimidade.---------------------------------------------------------------------------------------------- 95 

4 – Apreciação e votação de moção “Em defesa de uma solução urgente para a linha 96 

do Oeste. ------------------------------------------------------------------------------------------- 97 

----------O presidente da união de freguesias refere que o objetivo é a linha do oeste 98 

não cair no esquecimento, é necessário as linhas serem electrificadas e essa 99 

electrificação pode ser incluída no programa 20/20, a sua aprovação é fundamental 100 
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para pressionar o governo, a linha do oeste faz falta e as autarquias locais estão 101 

atentas. O eleito Luís Bernardino questiona quem apresenta a moção, informa que 102 

tem de haver um proponente, senão não será legal. Foi de acordo de todos que os 103 

grupos partidários propõem esta moção. Foi posto à votação e aprovado por 104 

unanimidade.---------------------------------------------------------------------------------------------- 105 

----------Posta a deliberação a aprovação em minuta foi a mesma aprovada por 106 

unanimidade.----------------------------------------------------------------------------------------------107 

5 – Apreciação e votação de moção “ A favor da Aviação Civil em Monte Real. ----- 108 

----------O presidente a união de freguesias explicou a importância desta solução, 109 

Lisboa fica mais livre e a zona oeste ganha outra solução que não Lisboa. Está em 110 

estudo e há falta de feedback por parte de investidores interessados, no entanto o 111 

presidente do Município de Leiria, Dr. Raul Castro diz que há investidores, mas que 112 

estes têm de ter mais informações para poderem investir. A eleita Ana Paula Santos 113 

informa que para o PCP a questão da gestão pública das estruturas aeroportuárias é 114 

uma questão de princípio. A moção não é clara quanto a esta questão. As 115 

preocupações do PCP acumulam-se quando os estudos encomendados apontam para 116 

uma solução de gestão privada. O PCP entende a discussão da abertura da base aérea 117 

de Monte Real, o tráfego civil num quadro de manutenção das funções de soberania 118 

que a base exerce. Portanto a designação aeroporto da região centro não nos parece 119 

adequada, pois remete para a ideia de um aeroporto internacional que concorreria 120 

com outros existentes ou a construir e além disso poria em causa a função principal 121 

daquela base. Não é esse o entendimento do PCP. A discussão sobre a base aérea de 122 

Monte Real nunca poderá ser feita à custa de outros projetos fundamentais para o 123 

país, nomeadamente a construção de um novo aeroporto internacional, nem à custa 124 

de perda de operacionalidade de estruturas fundamentais da defesa da soberania 125 
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nacional como é o caso da base aérea nacional. A moção é proposta pelos grupos 126 

partidários PS e Bombarral para todos. Foi posta a votação e a mesma foi aprovada 127 

por maioria com uma abstenção da eleita Ana Paula Santos. --------------------------------128 

--------Posta a deliberação a aprovação em minuta foi a mesma aprovada por 129 

unanimidade.---------------------------------------------------------------------------------------------- 130 

6 – Outros assuntos de interesse para a União de Freguesias. ----------------------------- 131 

Sem outros assuntos a acrescentar foi dada como encerrada a assembleia pelas 132 

22h12, da qual se lavrou a presente ata e eu ________________________________ 133 

1ª secretaria da Mesa da Assembleia a minutei e escrevi. ------------------------------------ 134 

 135 

Presidente: ___________________________________________________________ 136 

 137 

2º Secretario: _________________________________________________________ 138 


