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Assembleia da União das Freguesia de Bombarral e Vale Covo 1 

 2 

ACTA Nº 02/2014 3 

Aos vinte e sete (27) dias do mês de Junho, do ano dois mil e catorze, 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 16/06/2014, do corrente ano, com a 7 

seguinte ordem de trabalhos: --------------------------------------------------------------------------- 8 

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

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

2 – Autorização para a abertura de procedimento concursal para o preenchimento de 11 

dois postos de trabalho por tempo indeterminado para a carreira de Assistente 12 

Operacional.    13 

3 – Outros assuntos de interesse da autarquia. 14 

Pela Mesa da Assembleia de Freguesia: Eduardo João de Sousa e Andrade Viana Costa 15 

(PPD/PSD), na qualidade de presidente, Ana Maria da Cruz Fontoura da Silva 16 

(PPD/PSD) na qualidade de 1ª secretária e António Paulo Rodrigues Venâncio, na 17 

qualidade de 2º secretário. (PPD/PSD) --------------------------------------------------------------- 18 

Pelo Partido Social Democrata (PPD/PSD): Maria do Rosário G. Talaia Godinho em 19 

substituição de Olga Cristina Carvalho Duarte Simão e Fernando Russo Abreu -----------  20 

Pelo Partido Socialista (PS): Sérgio Manuel da Silva Duarte, Nuno Alexandre Gomes 21 

Vicente, Luísa Alexandra Gonzaga Teixeira da Silva e Germano Marcos Henriques 22 

Simões em substituição de José Eduardo Alexandrino; ------------------------------------------- 23 

Pelo Centro Democrático Social (CDS/PP): Rui Jorge da Silva Gomes e Maria Otília 24 

Henriques da Silva em substituição de Carlos Manuel Carvalho Duarte; -------------------- 25 

Pela Coligação Democrática Unitária (CDU): Ana Paula Carreira da Silva Santos e 26 

António Cândido Rosado Mil-Homens --------------------------------------------------------------- 27 

Pelo executivo das Juntas de Freguesia (J.F.) ------------------------------------------------------- 28 

António Feliciano Júnior, na qualidade de Presidente, Joaquim Marcos Rodrigues 29 

Henriques, na qualidade de tesoureiro, Catarina Isabel Pinheiro Vilão Simões, na 30 

qualidade de secretária, Luís José Coelho Pereira Bernardino e Carlos Manuel 31 

Carvalho Duarte em substituição de Mariana do Rosário Gomes Francisco Costa, na 32 

qualidade de vogais.---------------------------------------------------------------------------------------  33 

Período de antes do início da ordem de trabalhos: ------------------------------------------------ 34 

O Presidente da Mesa da Assembleia (PMA) abriu a sessão, cerca das vinte e uma horas 35 

e quinze minutos. Logo de seguida leu o expediente referindo que tinha recebido um 36 

convite, do Município do Bombarral, para participar nas comemorações do centenário 37 

do concelho, que se iniciaram no dia 26 do corrente mês ----------------------------------------- 38 

Período da ordem dos trabalhos: ---------------------------------------------------------------------- 39 

 Apreciação e votação da acta da sessão anterior. -------------------------------------------------- 40 

Rectificações. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 41 
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O PMA referiu que as frases das linhas 47 a 50, das páginas um e dois estão repetidas 42 

pelo que se deve promover a respectiva rectificação. A eleita Ana Paula Carreira da 43 

Silva Santos pediu a rectificação das frases insertas nas linhas 78 a 82, página nº 2, pois 44 

não traduziam com veracidade o que havia dito. A eleita Maria do Rosário Talaia 45 

Godinho, emendou a frase “devo informar”, na linha 103, página nº 3, por informou. 46 

Outras rectificações foram sugeridas nas linhas 137, 138 e 139, página nº 3 - acerca do 47 

cumprimento da lei nº 8/2012, de 21 de Fevereiro - e linha 205, página nº 5, “desde que o 48 

programa informático o permita”. --------------------------------------------------------------------49 

--Rectificada a acta passou-se de imediato à votação, tendo-se obtido o seguinte 50 

resultado: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 51 

- A acta nº 1 foi aprovada por maioria com nove (9) votos a favor e quatro (4) 52 

abstenções. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 53 

1. Apreciação da informação da actividade bem como da situação financeira da União 54 

das Freguesias. --------------------------------------------------------------------------------------------- 55 

O PMA deu a palavra ao órgão executivo para este se pronunciar sobre o documento em 56 

análise e dirigindo-se à assembleia referiu serem dois (2) os documentos para serem 57 

apreciados em simultâneo. ------------------------------------------------------------------------------ 58 

O tesoureiro, Joaquim Marcos Henriques, fez um resumo sucinto quer da actividade 59 

desenvolvida quer da situação financeira na União das Freguesias. Destacou as obras de 60 

manutenção e conservação das estradas e valetas, limpeza e manutenção de jardins, e a 61 

pulverização das ruas com herbicida. Relativamente à parte financeira a análise 62 

permite-nos concluir que a Junta obteve uma execução orçamental onde as despesas são 63 

superiores às receitas, o que se traduz numa diminuição do volume monetário para a 64 

gerência seguinte comparando com o saldo da gerência anterior. ------------------------------ 65 

Intervenções. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 66 

A eleita Ana Paula Carreira da Silva Santos referiu que os documentos do resumo 67 

orçamenta e do relatório de consultadoria, de 31 de Maio de 2014, continuam a vir 68 

assinados pelo técnico que os elabora quando deviam ser assinados pelo presidente da 69 

autarquia. Também referiu que que há locais no Casalinho, onde habita, como nos casos 70 

da rua principal, do largo da igreja e nos lavadouros parece não ter havido intervenção 71 

com herbicida. --------------------------------------------------------------------------------------------- 72 

O eleito Sérgio Manuel da Silva Duarte perguntou porque é que pertencendo a estrada 73 

do Casal das Pegas à jurisdição da Câmara a Junta é que está a reparar. -------------------- 74 

O eleito Germano Marcos Henriques Simões solicita a intervenção da Junta junto da 75 

Câmara, para esta arranjar a estrada que vai para as Pegas uma vez que já se encontra 76 

danificada há mais de dois anos. ----------------------------------------------------------------------- 77 

O eleito António Cândido R. Mil-Homens perguntou se o saldo de gerência tem de ser 78 

apresentado, tecnicamente, da forma como está no relatório de consultadoria. 79 

Perguntou, também, se no Bombarral não há nenhuma empresa de consultadoria. Falou 80 

no estado de degradação em que se encontra o muro da Portela e, caso a solução não 81 

passe pela Junta esta deve pressionar a Câmara para o efeito. --------------------------------- 82 

Respostas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  83 
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O tesoureiro Joaquim Marcos Henriques respondendo a todas as questões, começou por 84 

dizer: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 85 

- Os documentos, resumo orçamental e relatório de consultadoria, revelam o estado 86 

financeiro da autarquia. O não estarem assinados, deve-se somente ao facto de serem 87 

documentos técnico, e representam os lançamento nas rubricas por parte da empresa 88 

que nos dá consultadoria e são só de apreciação, já que reflete a atividade do período em 89 

causa. Entretanto, fica o reparo e na próxima apreciação poderemos rubrica-los. 90 

Relativamente à pulverização feita nas aldeias com herbicida, é evidente que a Junta fez 91 

o trabalho e pode prová-lo. Agora, não enjeitamos que possa ter havido falhas pontuais, 92 

porque quem determina essa ação e a sua eficácia são as condições atmosféricas.---------- 93 

A Junta está a proceder a um arranjo junto á estrada do Casal das Pegas porque diz 94 

respeito a um acesso de um prédio rústico. ----------------------------------------------------------95 

------------Concorda com o eleito Germano Marcos Henriques, uma vez que a estrada 96 

que vai para as Pegas ainda se encontra por arranjar. A autarquia já levantou esse 97 

problema por várias vezes na assembleia Municipal. --------------------------------------------- 98 

O saldo de gerência está apresentado dessa forma porque está de acordo com o período 99 

transacto. Podemos não apresentar com a designação “gerência seguinte”, mas a 100 

designação apresentada “ SGS” está correta, uma vez que estamos a apresentar o 101 

documento em 31 de Maio de 2014, mas essa designação também poderá ser alterada. 102 

Quanto a haver ou não no Bombarral uma empresa de consultoria no âmbito das 103 

finanças locais, não sei. O que sei é que de acordo com as exigências da lei do POCAL e 104 

das Finanças Locais esta está habilitada, já que dá apoio a muitas Freguesias a nível 105 

nacional. Aliás, a Junta só faz contratos com empresas através de concursos. Mas fica a 106 

mensagem e irei saber se existe a nível local, empresas que possam nos dar apoio na área 107 

financeira, e que trabalham com o POCAL. Em relação ao muro da Portela a Junta tem 108 

tido uma ação pró-ativa, já entregou um orçamento para uma intervenção com uma 109 

empresa especializada neste género de problemas mais, alertou a Câmara para o que 110 

possa vir a acontecer caso não seja feita uma intervenção célere. ------------------------------ 111 

Não havendo mais intervenções passou-se de imediato ao ponto nº 2 da convocatória. --- 112 

2 – Autorização para a abertura de procedimento concursal para o preenchimento de 113 

dois postos de trabalho por tempo indeterminado para a carreira de Assistente 114 

Operacional. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 115 

O PMA deu a palavra ao órgão executivo para este explicar a abertura do concurso. O 116 

tesoureiro Joaquim Marcos Henriques, sucintamente, explicou que o que se pretende é 117 

que o órgão legislativo autorize a abertura do procedimento concursal para o 118 

preenchimento de dois postos de trabalho, já existentes conforme mapa de pessoal 119 

apresentado em Assembleia de Dezembro; um a contrato que está a terminar, outro que 120 

transitou da anterior Junta de Freguesia de Vale Covo.  121 

Depois de alguns esclarecimentos, o ponto nº 2 foi posto a votação tendo sido aprovado 122 

por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------------- 123 

3. Outros assuntos de interesse da autarquia. ------------------------------------------------------- 124 



 

4 

 

O eleito António Cândido Rosado Mil-Homens referiu-se ao local onde a feira funciona. 125 

Nos últimos dois meses tem sido uma bandalheira, pois como o campo de jogos tem 126 

estado enlameado os feirantes montam as tendas na rua e isso incomoda os moradores 127 

na vizinhança. A Junta não pode pressionar a Câmara para esta arranjar outro local? -- 128 

O tesoureiro Joaquim Marcos Henriques referiu que neste momento é difícil ele dar a 129 

sua opinião sobre uma localização definitiva. O ideal seria que todos contribuíssemos 130 

para encontrar uma solução. --------------------------------------------------------------------------- 131 

O PMA solicitou à assembleia a aprovação em minuta de todos os pontos da acta para 132 

produzir efeitos imediatos. A aprovação em minuta foi feita por unanimidade. ------------ 133 

E, nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a reunião, cerca das vinte e duas 134 

horas e quinze minutos (22:25h), da qual se lavrou a presente acta e eu 135 

___________________________1ª Secretária da Mesa da Assembleia a minutei e escrevi.  136 

 137 

 138 

 139 

 140 

 141 

O Presidente da Mesa da Assembleia   O 2º Secretário 142 

________________________________  ___________________________ 143 


