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MANDATO 2017-2021 1 

ACTA Nº 2 / 2020 - ASSEMBLEIA DA  2 

UNIÃO DE FREGUESIAS DE BOMBARRAL E VALE COVO 3 

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

----------Aos vinte e cinco dias do mês de Junho do ano de dois mil e vinte, nesta Sede 5 

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

Vila de Bombarral, reuniu a Assembleia da União de Freguesias em reunião ordinária 7 

pelas 22h00. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 8 

----------Presentes, o Presidente da assembleia Luis Manuel Leandro Nobre, o 2º 9 

secretário Mário Rui Silvestre Ribeiro, os membros Frederica Heliodoro da Silva, 10 

Fernando Paulo Borges da Silva, Manuel Maravilha de Amorim, Germano Simões, 11 

Alexandra Lopes, Joaquim Marcos Rodrigues Henriques, Catarina Isabel Pinheiro Vilão 12 

Simões, Luís José Coelho Pereira Bernardino, Ana Paula Carreira da Silva Santos, Olga 13 

Cristina Carvalho Duarte Simão, Rui Jorge da Silva Gomes, bem como os elementos 14 

do executivo, Sérgio Manuel Silva Duarte, presidente, José Eduardo Alexandrino, 15 

vogal e Luísa Alexandra Gonzaga Teixeira da Silva, vogal. Faltaram os membros do 16 

executivo Nuno Ricardo Figueiredo e Maria  Conceição Ferreira Espirito Santo.--------- 17 

-----------A 1ª Secretaria Jessica Anna Ligeia Van Acker, a membro Cátia Isabel dos 18 

Santos Rodrigues e o membro Carlos Manuel Carvalho Duarte pediram a substituição, 19 

justificando a falta por motivos de vida particular. O presidente da assembleia 20 

convidou o membro da assembleia Frederica Heliodoro da Silva para ocupar o lugar 21 

de 1º secretário, para completar a mesa. ---------------------------------------------------------- 22 

----------Assuntos antes da ordem do dia: ----------------------------------------------------------  23 

----------Por não haver assuntos passou-se de imediato à ordem de trabalhos.----------- 24 

----------Ordem de trabalhos: -------------------------------------------------------------------------- 25 



 

 

 

 

 

 
Assembleia da União das Freguesias de Bombarral e Vale Covo 

2 

 

1 – Aprovação da ata da sessão anterior:---------------------------------------------------------  26 

----------Por ainda não estar reduzida a escrito a ata da reunião anterior não foi tratado 27 

este ponto. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 28 

2 – Apreciação da informação da atividade bem como da situação financeira da 29 

União de Freguesias :----------------------------------------------------------------------------------- 30 

----------O Presidente da União de Freguesias fez uma breve descrição da actividade 31 

desenvolvida desde a última sessão referindo que por lapso no documento Atividade 32 

Desenvolvida entre 01.04.2020 e 31.05.2020, houve uma duplicação de alguma 33 

informação proveniente do documento anterior. -----------------------------------------------  34 

----------O eleito Joaquim Marcos Rodrigues Henriques referiu que detectou tal 35 

situação, e chamou a atenção para que apesar de que a actividade ser sempre um 36 

pouco semelhante, esta não é igual. Referiu também a designação incorrecta de 37 

munícipes em vez de fregueses. Fez também menção a algumas situações por si 38 

detectadas e que solicitou atenção ao executivo, nomeadamente as fontes e 39 

fontanários da união de freguesias. Como exemplo referiu a fonte das Gamelas que 40 

tinha erva alta, a fonte das Barreiras que tem a estrutura de ferro podre e a fonte dos 41 

Casais (Vale Covo) que necessita de limpeza do terreno envolvente à mina. Solicitou 42 

intervenção por parte da união de freguesias para junto da câmara municipal (visto 43 

que é da responsabilidade da câmara municipal) arranjar a tampa para o 44 

poço/reservatório, pois é uma situação que coloca em risco a segurança pública. -----45 

----------O vogal José Eduardo Alexandrino mencionou que é um problema, mas 46 

também é verdade que sempre que são colocadas tampas de protecção, estas têm 47 

sido roubadas. Tem que ser encontrada uma solução mais duradoura.--------------------48 

----------O eleito Joaquim Marcos Rodrigues Henriques referiu que na estrada da Moita 49 

Boa foi realizada uma grande extensão de alcatroamento, tendo ficado a placa de 50 
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referência do lugar danificada. Mais referiu que foi realizada obra de colocação de 51 

passeios junto à casa do presidente da câmara, mas a união de freguesias pagou o 52 

material para a empreitada. Apesar de a câmara municipal em outros anos ter dado 53 

o material para a empreitada e o munícipe pagava a mão de obra, entende que se 54 

abriu um precedente para todos os fregueses solicitarem passeios à porta de casa. 55 

Também não entende a razão do alcatroamento da rua e colocadas valetas de 56 

cimento onde mora o filho do Vereador Vitor Fonseca e à frente da casa dos pais do 57 

vice-presidente ter sido realizado um espaço ajardinado, pois sendo o dinheiro de 58 

todos os fregueses todos têm de ser beneficiados.----------------------------------------------59 

----------O Presidente da União de Freguesias respondeu que relativamente a alguma 60 

informação que consta do documento Atividade Desenvolvida entre 01.04.2020 e 61 

31.05.2020 não é um erro de duplicação. Por exemplo, a capinagem e limpeza da 62 

escola do Bombarral foi realmente realizada duas vezes nos últimos 6 meses. Em 63 

relação às fontes e fontanários vamos avaliar a situação. Quanto às intervenções 64 

efectuadas pela Câmara como os referidos pelo membro Joaquim Marcos Henriques, 65 

não se vai pronunciar, pois da parte da Câmara ninguém o contactou para opinar 66 

nessas acções.  Quanto à execução dos passeios em frente à casa do presidente da 67 

Câmara, só tem a referir que a UFBVC não pagou, nem vai pagar 1 m2 de pedra de 68 

calçada nem qualquer valor de mão-de-obra relativa aquele serviço.----------------------69 

----------A eleita Catarina Simões questionou sobre a limpeza das localidades do Brejo 70 

e Silveira já que não aparece referência no documento das mesmas.----------------------71 

----------O Presidente da União de Freguesias referiu que foi realizada uma intervenção 72 

na fonte do Brejo, de forma a rentabilizar e facilitar o acesso à água por parte dos 73 

agricultores. As acções de limpeza das referidas localidades vai ser realizada 74 

brevemente.-----------------------------------------------------------------------------------------------75 
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----------O eleito Joaquim Marcos Rodrigues Henriques referiu que quando assinalou a 76 

repetição da descrição das actividades no documento referia-se à limpeza do campo 77 

de futebol e não à limpeza da escola. Mais questionou sobre a limpeza do terreno 78 

envolvente à escola das Gamelas, que foi cedida à União de Freguesias de Bombarral 79 

e Vale Covo.------------------------------------------------------------------------------------------------80 

----------O Presidente da União de Freguesias Sérgio Duarte referiu que não tem 81 

conhecimento desta cedência, apesar de já ter solicitado o documento que faz 82 

referência a esta cedência junto aos serviços da câmara municipal do Bombarral.-----83 

----------O eleito Joaquim Marcos Rodrigues Henriques prontificou-se em fornecer o 84 

referido documento ao executivo da união de freguesias.------------------------------------- 85 

----------O vogal José Eduardo Alexandrino referiu que apesar dessa situação não estar 86 

clarificada a união de freguesias tem procedido à limpeza do espaço.---------------------87 

----------O eleito Joaquim Marcos Rodrigues Henriques mencionou que relativamente 88 

ao documento de informação financeira faltava o documento mapa de fornecedores.- 89 

3 – Apreciação e votação para a celebração de contrato interadministrativo a 90 

celebrar entre a União de Freguesias e o Município de Bombarral para a delegação 91 

de competências :---------------------------------------------------------------------------------------- 92 

----------O Presidente da União de Freguesias Sérgio Duarte apresentou o contrato 93 

interadministrativo entre a União de Freguesias e a Câmara Municipal para a 94 

requalificação do largo da Portela, em conformidade do que tem sido feito nos 95 

últimos anos. A anterior requalificação foi unicamente realizada pela Junta de 96 

freguesia, sendo esta mais onorosa, a União de freguesias estabeleceu um acordo 97 

com a Câmara Municipal, para que aquela Autarquia nos apoie com 5.500,00 €, pois 98 

o valor total previsto para a execução da intervenção é de cerca de 14 980 euros.-----99 

----------O eleito Joaquim Marcos Rodrigues Henriques questionou se este documento 100 
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não é uma ratificação, já que a obra já se iniciou. Mais questionou, se, tendo em conta 101 

o valor da obra ser superior a 10 000 euros, esta obra não carecia a solicitação de mais 102 

orçamentos. Referiu ainda que no orçamento detectou um erro na menção da 103 

entidade, que por lapso está freguesia de Santa Catarina.-------------------------------------104 

------O Presidente da União de Freguesias respondeu que a obra já se iniciou, pois esta 105 

intervenção é da competência desta UFBVC, sendo que apenas recorreu ao apoio do 106 

Município para rentabilizar os dinheiros da freguesia. Até agora ainda não foi gasto 107 

valores relevantes. A intervenção não acarretas despesas de mais de 10.000,00 € a 108 

qualquer das empresas que ali irão intervir. Este orçamento, serve apenas para que o 109 

Executivo da UFBVC tenha noção dos valores a gastar com a obra, e para servir de 110 

indicativo para o apoio do município, pois só com valores reais e devidamente 111 

fundamentados poderá ser dado apoio. O orçamento apresentado pela empresa 112 

Mauriscava, foi apresentado a pedido do Executivo única e exclusivamente com o 113 

objectivo de servir de indicativo para apresentar o pedido de apoio à Câmara. A obra 114 

será executada por administração direta, e nunca iremos ultrapassar os limites 115 

fixados no Código dos Contratos Públicos. Sobre o erro constante do orçamento 116 

quanto ao dono da obra, apenas se trata de um lapso, pois os trabalhos nele 117 

constante e descritos são efectivamente da obra de requalificação do Largo da Fonte 118 

no lugar da Portela.--------------------------------------------------------------------------------------119 

----------O eleito Joaquim Marcos Rodrigues Henriques questionou qual é o custo da 120 

obra.---------------------------------------------------------------------------------------------------------121 

----------O Presidente da União de Freguesias respondeu que o valor será muito 122 

próximo do valor do orçamentado, sendo que apenas no final da obra poderá 123 

responder exatamente ao montante total da intervenção.------------------------------------124 

---------- Feita a votação deste ponto o mesmo foi aprovada por maioria, com 7 votos 125 
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a favor e com 6 abstenções dos eleitos Joaquim Marcos Rodrigues Henriques, 126 

Catarina Isabel Pinheiro Vilão Simões, Luís José Coelho Pereira Bernardino, Ana Paula 127 

Carreira da Silva Santos, Olga Cristina Carvalho Duarte Simão e Rui Gomes a proposta 128 

supra.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 129 

----------A presente deliberação foi aprovada em minuta por unanimidade para que 130 

possa produzir efeitos imediatos.-------------------------------------------------------------------- 131 

4 – Apreciação e votação da alteração / nova versão do acordo de Execução 132 

celebrado entre o Município e as Freguesias do Concelho :---------------------------------- 133 

----------O Presidente da União de Freguesias apresentou o documento, mencionando 134 

que houve um reforço das verbas atribuídas às freguesias e que o valor foi distribuído 135 

proporcionalmente por estas, após reuniões realizadas entre as freguesias e o 136 

vereador com este pelouro. --------------------------------------------------------------------------- 137 

----------O eleito Joaquim Marcos Rodrigues Henriques salientou que o documento 138 

refere apenas o montante total e não os valores da distribuição proporcional que vai 139 

ser realizada.-----------------------------------------------------------------------------------------------140 

----------Feita a votação deste ponto o mesmo foi aprovada por maioria, com 13 votos 141 

a favor, a proposta supra.------------------------------------------------------------------------------142 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 143 

----------A presente deliberação foi aprovada em minuta por unanimidade para que 144 

possa produzir efeitos imediatos.--------------------------------------------------------------------  145 

----------Sem outros assuntos a acrescentar foi dada como encerrada a assembleia 146 

pelas 22h45, da qual se lavrou a presente ata e eu Mário Rui Silvestre Ribeiro 2º 147 

secretário da Mesa da Assembleia a minutei e escrevi. ---------------------------------------- 148 

 149 

Presidente: ___________________________________________________________ 150 
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2º Secretário: _________________________________________________________ 151 


