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MANDATO 2017-2021 1 

ACTA Nº 4 / 2019 - ASSEMBLEIA DA  2 

UNIÃO DE FREGUESIAS DE BOMBARRAL E VALE COVO 3 

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

----------Aos dezanove dias do mês de Dezembro 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 21h30. ----------------------------------------------------------------------- 8 

----------Presentes, a 1ª Secretaria Jessica Anna Ligeia Van Acker, o 2º secretário Mário 9 

Rui Silvestre Ribeiro, os membros Frederica Heliodoro da Silva, Fernando Paulo 10 

Borges da Silva, Manuel Maravilha de Amorim, Cátia Isabel dos Santos Rodrigues, 11 

Germano Simões, Fátima Simão, Catarina Isabel Pinheiro Vilão Simões, Luís José 12 

Coelho Pereira Bernardino, Ana Paula Carreira da Silva Santos, Carlos Manuel 13 

Carvalho Duarte, bem como todos os elementos do executivo, Sérgio Manuel Silva 14 

Duarte, presidente, Nuno Ricardo Ferreira Figueiredo, tesoureiro, Maria Conceição 15 

Espírito Santo, secretaria, José Eduardo Alexandrino, vogal e Luísa Alexandra Gonzaga 16 

Teixeira da Silva, vogal.---------------------------------------------------------------------------------- 17 

----------O presidente da assembleia Luis Manuel Leandro Nobre justificou a falta por 18 

motivos de vida particular. A membro da assembleia Olga Cristina Carvalho Duarte 19 

faltou, e depois de contactada informou que dirigiu email a pedir substituição, mas 20 

para email já fora de uso. O membro da assembleia Joaquim Marcos Rodrigues 21 

Henriques justificou a falta por motivos de vida particular e pediu a sua substituição. 22 

De acordo com a legislação em vigor a 1ª secretária Jessica Anna Ligeia Van Acker 23 

assumiu o lugar de presidente da assembleia, tendo convidado o membro da 24 

assembleia Fernando Paulo Borges da Silva para assumir o lugar de 2º secretário, 25 
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ficando o 2º secretario Mario Rui Ribeiro a desempenhar as funções inerentes ao 1º 26 

secretário, completando assim a mesa da Assembleia de freguesia nesta sessão.------ 27 

----------Assuntos antes da ordem do dia: ----------------------------------------------------------28 

----------A eleita Ana Paula Carreira da Silva Santos referiu que a aprovação da ata da 29 

sessão anterior não deveria fazer parte da ordem de trabalhos. O presidente da União 30 

de freguesias e a presidente da assembleia Jessica Anna Ligeia Van Acker referiram 31 

que sempre foi assim, mas poderia ser rectificado na próxima assembleia.- 32 

----------Ordem de trabalhos: -------------------------------------------------------------------------- 33 

1 – Aprovação da ata da sessão anterior:---------------------------------------------------------  34 

----------Foram feitas as alterações necessárias e colocadas à votação a ata da sessão 35 

anterior, a mesma foi aprovada por maioria, ficando de fora das votações os eleitos 36 

Fátima Simão e Mário Rui Silvestre Ribeiro, por não terem estado presentes na 37 

assembleia de vinte de Setembro. ------------------------------------------------------------------ 38 

2 – Apreciação da informação da atividade bem como da situação financeira da 39 

União de freguesias :------------------------------------------------------------------------------------ 40 

----------O Presidente da União de Freguesias fez uma breve descrição da actividade 41 

desenvolvida desde a última sessão. Referiu a obra realizada mediante a celebração 42 

de um contrato interadministrativo com o município do Bombarral no espaço 43 

contíguo à igreja do Cintrão. A colocação de mais 2 floreiras cedidas pela Câmara 44 

Municipal, a recuperação e manutenção dos caminhos rurais e a aplicação de 45 

herbicida para controlo das ervas. Foi realizada a aquisição pelo executivo da União 46 

de freguesias de uma máquina para a limpeza de passeios e corte de ervas, e que 47 

permite igualmente retirar a terra dos passeios, tendo sido iniciada a sua utilização 48 

na localidade do Cintrão. Referiu ainda que foi realizado o corte de relva e 49 

manutenção dos espaços verdes junto de diversos loteamentos na localidade do Vale 50 
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Covo, assim como foi tida maior atenção no controlo e limpeza das ervas em certas 51 

zonas desta localidade. Como é habitual, foram realizadas outras actividades pela 52 

União de freguesias, nomeadamente o abastecimento semanal de água ao canil. 53 

Quanto à situação financeira o Presidente da União de Freguesias mencionou que o 54 

grau de execução das receitas correntes foi de 96,73 %, e dos dados disponíveis, pode 55 

verificar-se um desempenho relevante, de onde se pode constatar a boa gestão dos 56 

dinheiros públicos nesta Autarquia. Em relação às despesas o grau de execução foi de 57 

74,91 % até 30 de Novembro, havendo 36 476,84 euros gastos em despesas de 58 

capital. Este valor é um bom prenúncio que estão a ser utilizadas as verbas disponíveis 59 

em despesas de capital em vez de despesas correntes.---------------------------------------- 60 

----------A eleita Ana Paula Carreira da Silva Santos mencionou que o objectivo da 61 

União de freguesias não é ter lucro mas garantir as melhores condições possíveis aos 62 

seus fregueses. Referiu ainda que a junta podia ainda fazer mais mas gostaria de 63 

salientar a elevada execução orçamental. -------------------------------------------------------- 64 

----------O eleito Luis Bernardino questionou se os trabalhadores da área da limpeza 65 

da Câmara Municipal tinham realizado trabalhos para a União de freguesias. ---------- 66 

----------O Presidente da União de Freguesias respondeu que tem havido uma boa 67 

colaboração de trabalho com o Município, nomeadamente com o pessoal da área dos 68 

asfaltamentos, o que permitiu a acção conjunta de regularização do piso para o 69 

alcatroamento da Estrada dos Penicheiros, nas Gamelas e o arranjo em duas das 70 

estradas naquela zona. Nomeadamente na estrada a poente da Bambilocas, e numa 71 

outra que vai da Casa Escola Agrícola para o Casal da Salgueirinha, em que após a 72 

colocação de tout venant pela União de freguesias, os colaboradores do município 73 

procederam a compactação do piso com a passagem do cilindro.---------------------------74 

---------O vogal José Eduardo Alexandrino referiu que foi solicitado à Câmara Municipal 75 
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colaboração para a intervenção na estrada para o Sanguinhal, pois era necessária 76 

maquinaria pesada para realizar a sua limpeza. ------------------------------------------------- 77 

---------O eleito Luis Bernardino referiu que a União de Freguesias recebe dinheiro da 78 

câmara municipal para realizar trabalhos e além disso a Câmara Municipal ainda faz 79 

o serviço.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 80 

----------O vogal José Eduardo Alexandrino referiu que há uma colaboração de parte a 81 

parte, o que é de salutar. O contrário é que seria mau. --------------------------------------- 82 

----------O eleito Luis Bernardino questionou o executivo se no documento de 83 

execução financeira já vinha reflectida a aquisição da máquina. ---------------------------- 84 

----------O Presidente da União de Freguesias respondeu que não, pois a máquina só 85 

chegou no início do mês de Dezembro. No entanto, salientou que esta é uma máquina 86 

simples e que se pretende que seja operada pelo funcionário que normalmente 87 

presta serviço na área da freguesia de Vale Covo Carlos Alberto Honorato. ------------- 88 

----------Antes da apreciação e votação do ponto 3 da ordem de trabalhos - Apreciação 89 

e votação das Grandes Opções do Plano, da Proposta de Orçamento e Mapa de 90 

Pessoal para o ano de 2019, a eleita Ana Paula Carreira da Silva Santos mencionou 91 

que os diversos documentos deste ponto deveriam ser votados separadamente. O 92 

Presidente da União de Freguesias respondeu que sempre foi assim, estes 93 

documentos sempre foram colocados à votação e à discussão em conjunto, uma vez 94 

que estão interligados, tudo isto por assim ser desde o início do mandato, assim como 95 

é a opção tomada pela Assembleia Municipal. Se a legislação não proibir, não tem 96 

nada contra a discussão e votação em separado. ----------------------------------------------- 97 

3 – Apreciação e votação das Grandes Opções do Plano, da Proposta de Orçamento 98 

e Mapa de Pessoal para o ano de 2020------------------------------------------------------------ 99 
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----------O Presidente da União de Freguesias apresentou o documento orçamento, 100 

plano plurianual de acções e investimento para 2020. Referiu que o cálculo das 101 

receitas teve em conta a média dos últimos 24 meses, assim como as despesas. O 102 

executivo tem intenção de executar diversas intervenções em espaço público, 103 

ajardinamentos, continuar a apoiar as colectividades e, dentro das possibilidades da 104 

união de freguesias, apoiar acções de intervenção social junto com a Câmara 105 

Municipal, nomeadamente na reparação de uma habitação e intervenção para a 106 

adaptar a pessoa deficiente. Além disso, serão realizadas diversas actividades 107 

culturais, tais como a iluminação de Natal, comemorações do 25 de Abril, actividades 108 

do fecho ano escolar, entre outras. Vai ser dado continuidade ao acordo com a escola 109 

e o Circulo de Cultura, e em parceria com as outras freguesias do município do 110 

Bombarral, para os alunos do 1º ciclo terem acesso a aulas de música.-------------------- 111 

----------O eleito Luis Bernardino questionou o executivo se o acordo referido não teria 112 

que ter sido aprovado pela assembleia da união de freguesias. ----------------------------- 113 

----------O Presidente da União de Freguesias referiu que este documento não é um 114 

protocolo, mas assim um acordo de parceria, não sendo necessário a aprovação da 115 

assembleia da união de freguesias. ----------------------------------------------------------------- 116 

----------A eleita Fátima Simão questionou se esse acordo abrangia também o pré-117 

escolar.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 118 

----------O Presidente da União de Freguesias respondeu que neste momento é apenas 119 

o 1º ciclo, mas possivelmente no futuro, poderá ser alargado ao pré-escolar.----------- 120 

----------O Presidente da União de Freguesias passou a descrever o documento Mapa 121 

de Pessoal, mencionando que existe um procedimento concursal a decorrer para criar 122 

o lugar para mais 1 assistente técnico para o espaço do cidadão existente no edifício 123 

da união de freguesias em Vale Covo. Para assistente operacional temos 1 lugar 124 
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ocupado e está a decorrer igualmente um procedimento concursal para 2 lugares, 125 

que irá estar válido por 18 meses. ------------------------------------------------------------------- 126 

 ----------A eleita Ana Paula Carreira da Silva Santos questionou que havendo uma 127 

colaboradora a prestar serviço nas instalações do Vale Covo, alguns dias por semana 128 

porque é que mesmo assim os fregueses para verem resolvidos os seus assuntos ainda 129 

têm de se dirigir às instalações no Bombarral. Essa situação foi lhe reportada por um 130 

freguês de Vale Covo.------------------------------------------------------------------------------------ 131 

 ----------O Presidente da União de Freguesias referiu que há 3 semanas houve um 132 

problema no sistema informático da delegação de Vale Covo, tendo o mesmo colidido 133 

com a normal ligação ao servidor da sede no Bombarral. Foi um problema informático 134 

que entretanto ficou resolvido. Mencionou ainda que a abertura do espaço do 135 

cidadão vai permitir que a delegação de Vale Covo tenha um funcionamento normal. 136 

Terá diversos serviços, nomeadamente o pagamento da água, renovar o cartão do 137 

cidadão e carta de condução, marcação de consultas, pedidos para a realização de 138 

fogueiras, carregamento de telemóveis, etc. Logo que tenhamos a pessoa com a 139 

formação iremos informar a população sobre os diversos serviços disponíveis. 140 

Pretende-se assim prestar mais serviços à população e assim ir dar uso a um espaço 141 

que de outra forma iria se degradando.------------------------------------------------------------ 142 

----------A eleita Ana Paula Carreira da Silva Santos vai informar da situação à pessoa 143 

que a interpelou e congratulou-se, tendo dado os parabéns ao executivo pela criação 144 

de um posto de trabalho sempre no sentido de dar melhores condições aos fregueses 145 

da União de Freguesias.--------------------------------------------------------------------------------- 146 

----------O eleito Luis Bernardino referiu que não ia discutir as opções do orçamento 147 

pois são questões políticas. Queria apenas questionar porque é que nos últimos 148 
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documentos na rúbrica acordos adicionais existe uma diferença de 4500 euros para 149 

2250 euros. É porque a Câmara Municipal ainda não procedeu ao pagamento?-------- 150 

----------O Presidente da União de Freguesias respondeu que é a dívida do acordo 151 

anterior com a Câmara Municipal, que foi celebrado em 2019 e que apesar de estar 152 

concluída a obra, ainda não foi paga a última ainda tranche (50%). Numa das últimas 153 

reuniões de Câmara Municipal (e posterior aprovação em Assembleia Municipal) ficou 154 

estabelecido um aumento de valores a distribuir pelas freguesias. Isso levou a que a 155 

UFBVC tenha ainda este ano, um acréscimo de 5550 euros. Já foi emitida a guia de 156 

receita deste valor.--------------------------------------------------------------------------------------- 157 

----------O Presidente da União de Freguesias informou que no seguimento do que foi 158 

solicitado na última assembleia de freguesia, no sentido da resolução do problema da 159 

ponte da Moita Boa, se deslocou ao local com um técnico da Câmara Municipal para 160 

avaliar a situação. Foi encontrada uma forma de solucionar a situação, tendo sido 161 

encontrada uma forma de colaboração em que a Câmara Municipal pagou o betão e 162 

a UFBVC a mão de obra e outros materiais, tendo a via ficado ligeiramente mais larga.- 163 

----------A eleita Ana Paula Carreira da Silva Santos referiu que no orçamento, o 164 

executivo da União de Freguesias estava a ser coerente, com o documento 165 

apresentado. Referiu ainda que é uma questão de prioridades, não podendo ser 166 

apenas uma gestão de uma conta corrente. Não tem nada contra os valores 167 

apresentados, mas sim com as opções políticas do documento, sendo que na sua 168 

opinião, as pessoas têm que vir sempre em primeiro lugar e não os números.---------- 169 

----------Feita a votação deste ponto o mesmo foi aprovado por maioria, com duas 170 

abstenções das eleitas Ana Paula Carreira da Silva Santos e Fátima Simão.--------------- 171 

----------A presente deliberação foi aprovada em minuta por unanimidade para que 172 

possa produzir efeitos imediatos.-------------------------------------------------------------------- 173 
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----------Sem outros assuntos a acrescentar, foi dada como encerrada a assembleia 174 

pelas 23h00, da qual se lavrou a presente ata, e eu 175 

_______________________________________________________ 1º secretário da 176 

Mesa da Assembleia a minutei e escrevi. ---------------------------------------------------------- 177 

 178 

Presidente: ___________________________________________________________ 179 

 180 

2º Secretário: _________________________________________________________ 181 

 182 


