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MANDATO 2017-2021 1 

ACTA Nº 1/2019 - ASSEMBLEIA DA  2 

UNIÃO DE FREGUESIAS DE BOMBARRAL E VALE COVO 3 

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

----------Aos Vinte e seis dias do mês de Abril do ano de dois mil e dezanove, nesta 5 

Sede da União das freguesias de Bombarral e Vale Covo, na Rua Luís de Camões nº 2, 6 

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 

Joaquim Marcos Rodrigues Henriques, Catarina Isabel Pinheiro Vilão Simões, Luís José 11 

Coelho Pereira Bernardino, Olga Cristina Carvalho Duarte Simão, Rui Jorge Silva 12 

Gomes, Ana Paula Carreira da Silva Santos, Manuel Maravilhas de Amorim, Fernando 13 

Paulo Borges da Silva, Frederica Daniela Saramago Silva e Catia Isabel dos Santos 14 

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

presidente, Nuno Ricardo Ferreira Figueiredo, tesoureiro, Maria Conceição Espírito 16 

Santo, secretaria, José Eduardo Alexandrino, vogal e Luísa Alexandra Gonzaga Teixeira 17 

da Silva, vogal.--------------------------------------------------------------------------------------------- 18 

----------Assuntos antes da ordem do dia: ----------------------------------------------------------19 

---------- O Presidente da Assembleia entrega as respostas aos pedidos de parecer 20 

sobre a execução orçamental e entrega esse documento aos representantes dos 21 

grupos parlamentares. Questiona a todos os presentes se há algum assunto antes da 22 

ordem do dia. O Presidente da União de freguesias aproveita para fazer uma breve 23 

descrição das comemorações do 25 de Abril e comunicar que estas, organizadas em 24 

conjunto com a União Cultural e Recreativa do Bombarral, correram muito bem.------ 25 
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----------Ordem de trabalhos: -------------------------------------------------------------------------- 26 

1 – Aprovação da ata da sessão anterior:---------------------------------------------------------  27 

----------Foram feitas as alterações necessárias e colocada à votação a ata da sessão 28 

anterior, a mesma é aprovada por maioria, ficando de fora da votação os eleitos 29 

Frederica Daniela Saramago Silva e Rui Jorge Silva Gomes, por não terem estado 30 

presentes na última assembleia. --------------------------------------------------------------------- 31 

2 – Apreciação da informação da atividade bem como da situação financeira da 32 

União de freguesias :------------------------------------------------------------------------------------ 33 

----------O Presidente da União de Freguesias faz a descrição do que foi feito desde a 34 

última assembleia até agora. Faz também uma análise das despesas e receitas, que 35 

estão descritas nos documentos entregues. A eleita Catarina Simões questiona onde 36 

foram colocadas as cabines de passageiros e aproveita para fazer a correção de 37 

munícipes para fregueses. O eleito Joaquim Marcos Henriques esclarece que, para a 38 

colocação de cabines de passageiros junto às estradas nacionais é necessário fazer 39 

um pedido às infraestruturas de Portugal. Diz também que a colocação de bancos, 40 

floreiras, etc. não é da competência das juntas e sim um embelezamento e 41 

benfeitorias, por isso é importante tentar que haja um intercâmbio com a câmara, 42 

para que a junta não saia prejudicada. Informa também que a placa à saída do Vale 43 

Covo não está visível. Aproveita para agradecer ao executivo os melhoramentos do 44 

piso da pista do Falcão que permitiram melhores condições para os treinos do Simão 45 

Almeida, miúdo valecovense que está inscrito nos nacionais de moto 4. Relembra que 46 

na última reunião falaram da ponte que ruiu no Camarão e gostava de saber como 47 

está essa situação. --------------------------------------------------------------------------------------- 48 

----------O Presidente da União de Freguesias informa que já solicitou à Câmara, que 49 

tem os meios para verificar o que é necessário para proceder à sua reparação. 50 
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Descreve também outras situações em que pretende ter a ajuda da Câmara. Sobre a 51 

ponte do Camarão, se a Câmara fizer a sua reparação, tudo bem, se isso não acontecer 52 

vão pedir a quem a partiu, pois sabem de quem se trata. A eleita Cátia Rodrigues 53 

questiona se o alcatroamento é da responsabilidade da Junta. O Presidente da União 54 

de freguesias esclarece que não. -------------------------------------------------------------------- 55 

3 – Apreciação e votação da Conta de Gerência relativa ao ano de 2018. -------------- 56 

----------O Presidente da União de Freguesias faz a descrição da conta de gerência 57 

relativa ao ano de 2018 e compara com mandato anterior. O eleito Joaquim Marcos 58 

Henriques questiona o presidente em que é que se baseia para afirmar que este 59 

último ano foi dos melhores, diz que pelo contrário foi o pior ano económico desde 60 

2014, em PPI é o pior ano comparativamente ao mandato anterior. O Eleito Joaquim 61 

Marcos fez a comparação dos documentos e apresenta um quadro comparativo, para 62 

confirmar as suas afirmações:  63 

ANO RECEITA % DESPESA % PPI – INVESTIMENTO % PPI – ACÇÕES MAIS RELEVANTES % 

2018 95.26% 81.76% 65.52% 87.68% 

2017 97.90% 97.61% 98.02% 98.02% 

2016 101.34% 89.06% 71.31% 91.32% 

2015 99.88% 90.76% 95.13% …..% 

2014 104.34% 84.85% 71.57% …..% 

Afirma ainda que o relatório deverá sempre ser da responsabilidade do executivo, o 64 

tratamento de dados é que não.----------------------------------------------------------------------65 

---------O Presidente da União de freguesias afirma que não se guia por percentagens, 66 

mas por valores em euros. Por outro lado, a não execução de todo o valor em 2018 67 

não invalida fazer um maior investimento em outro ano sem ser no 1º ano do 68 

mandato, e que é sua intenção continuar a investir, aumentando as despesas de 69 

capital e tentando ao máximo diminuir as despesas correntes, justificando as suas 70 
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anteriores declarações com a apresentação de valores constantes de mapa 71 

comparativo dos diversos valores constantes das contas de gerência dos últimos anos 72 

de gestão da UFBVC: 73 

RESULTADOS DAS CONTAS DE GERENCIA  

ANO 2014 2015 2016 2017 2018 

            

SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 17.690,79 42.381,86 21.309,51 25.925,34 1.214,56 

            

RECEITAS CORRENTES 207.865,48 184.520,49 188.528,04 196.891,16 200.411,03 

RECEITAS DE CAPITAL 0,00 800,00 800,00 800,00 1.260,00 

TOTAL DE RECEITAS 207.865,48 185.320,49 189.328,04 197.691,16 201.671,03 

DESPESAS CORRENTES 162.666,71 160.827,13 159.855,94 181.254,25 147.004,04 

DESPESAS DE CAPITAL 19.805,75 45.632,29 24.780,15 41.220,22 26.055,46 

TOTAL DE DESPESAS 182.472,46 206.459,42 184.636,09 222.474,47 173.059,86 

SALDO P/ GERENCIA SEGUINTE 42.381,86 21.309,51 25.925,34 1.214,56 28.611,17 

            

INVESTIMENTO + SALDO DA GERENCIA 62.187,61 66.941,80 50.705,49 42.434,78 54.666,63 

----------Posta a votação do ponto 3, o mesmo foi aprovado por maioria com uma 74 

abstenção da eleita Cátia Rodrigues.---------------------------------------------------------------- 75 

4 – Apreciação do Inventário dos bens, direitos e obrigações patrimoniais e 76 

respetiva avaliação. ------------------------------------------------------------------------------------ 77 

----------O eleito Joaquim Marcos Henriques informa que fez uma análise ao inventário 78 

e que não está descrito o que foi adquirido pela Junta, mas que deve estar tudo 79 

correctamente descrito e dá o exemplo dos mapas anteriores.------------------------------80 

----------O Presidente da União de Freguesias esclarece que o inventário foi feito pela 81 

firma, mas que vai questionar o porquê de não estar tudo descrito, só podendo haver 82 

um lapso na impressão dos mapas, pois os bens propriedade da UFBVC estão todos à 83 

responsabilidade do executivo e ao dispor dos serviços e dos fregueses.-----------------84 
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O eleito Joaquim Marcos Henriques felicita o Executivo pela aquisição de uma jarra 85 

em cerâmica, fabricada da CBL - Cerâmica Bombarralense, Lda em 1948, e que 86 

segundo informações de entendidos, será peça única, com assinatura de Luis Ferreira 87 

da Silva e originária da nossa terra.------------------------------------------------------------------ 88 

5 – Análise e aprovação da 1ª Revisão do Orçamento e do Plano Plurianual de 89 

Investimentos para o ano económico de 2019. ------------------------------------------------- 90 

----------O Presidente da UFBVC fez uma breve análise. O eleito Joaquim Marcos 91 

Henriques questionou a que se refere os outros investimentos e o equipamento 92 

urbano. O Presidente da UFBVC esclareceu que Equipamento urbano são as floreiras 93 

e outras cabines. Os outros investimentos dizem respeito à requalificação de espaços 94 

com a ajuda da câmara, ainda não está especifico o que será. Sem mais nada a 95 

acrescentar foi posto à aprovação o ponto 5, o mesmo foi aprovado por unanimidade. 96 

----------Feita a aprovação de todos os pontos em minuta, os mesmos foram aprovados 97 

por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------- 98 

Sem outros assuntos a acrescentar foi dada como encerrada a assembleia pelas 99 

23h14, da qual se lavrou a presente ata e eu ________________________________ 100 

1ª secretaria da Mesa da Assembleia a minutei e escrevi. ------------------------------------ 101 

 102 

Presidente: ___________________________________________________________ 103 

 104 

2º Secretario: _________________________________________________________ 105 


