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MANDATO 2017-2021 1 

ACTA Nº 2/2017 - ASSEMBLEIA DA  2 

UNIÃO DE FREGUESIAS DE BOMBARRAL E VALE COVO 3 

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

----------Aos vinte e um dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e dezassete, 5 

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

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

reunião ordinária pelas 21h00.-----------------------------------------------------------------------8 

-----------Presentes O Presidente Luis 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 Borges da Silva, 11 

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

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

Bernardino, Olga Cristina Carvalho Duarte Simão, Carlos Manuel Carvalho Duarte e 14 

Ana Paula Carreira da Silva Santos, bem como os elementos do executivo, Sérgio 15 

Manuel Silva Duarte, presidente, Nuno Ricardo Ferreira Figueiredo, tesoureiro, 16 

Maria Conceição Espírito Santo, secretaria e Luísa Alexandra Gonzaga Teixeira da 17 

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

----------Período antes da Ordem do dia------------------------------------------------------------- 19 

----------O Presidente da Assembleia questiona se algum dos membros da Assembleia 20 

ou alguém do publico presente tem algum assunto que queira apresentar neste 21 

período antes da ordem do dia. Como ninguém dos presentes mostrou vontade de 22 

colocar questões, passou-se á aprovação da ata da sessão de 12 de Setembro de 23 

2017.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 
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O Presidente da Assembleia de freguesia questionou se alguém tinha alguma 25 

questão a levantar sobre o conteúdo da ata. Como nada tivesse sido sugerido 26 

alterar, foi a mesma posta à votação, sendo que foi a mesma aprovada por 27 

unanimidade.---------------------------------------------------------------------------------------------- 28 

----------Ordem de trabalhos:-------------------------------------------------------------------------- 29 

1 – Apreciação da informação da atividade bem como da situação financeira da 30 

União de Freguesias:------------------------------------------------------------------------------------  31 

----------O eleito Joaquim Marcos Henriques questionou qual a razão porque as 32 

iluminações de Natal este ano estavam menos conseguidas do que em anos 33 

anteriores, principalmente no que diz respeito ao edifício da delegação do Vale 34 

Covo. O presidente do Executivo informou que esta alteração se deveu ao fato de 35 

não estar disponível o executivo de gastar um valor que lhe parecia elevado com as 36 

iluminações de Natal, optando-se por deslocar as ornamentações no Largo da Igreja, 37 

no Vale Covo para a frente da igreja onde se torna mais visível. O Sr. Joaquim 38 

Marcos Henriques acha que deveria ter sido mantida a iluminação no edifício da 39 

delegação e não num espaço religioso.-------------------------------------------------------------40 

Pelo presidente da União de freguesias foi descrita sumariamente a atividade 41 

desenvolvida ao longo do período de tempo que medeia a tomada de posse e esta 42 

Assembleia. -----------------------------------------------------------------------------------------------43 

Pela eleita Ana Paula Santos foi questionado se a junta já tinha procedido ao corte 44 

de arvoredo e caniço na estrada de acesso ao Casal Vale, que estavam a dificultar os 45 

serviços municipais de procederem ao alcatroamento da via de acesso aquele 46 

aglomerado urbano. O Presidente da junta informou que o corte dos caniços foi 47 

efetuado pelos colaboradores da junta e que um dos confinantes com o 48 
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arrumamento não deixou que fosse os trabalhadores da junta a efetuar o corte dos 49 

cedros, mas comprometeu-se ele a fazer este desbaste.-------------------------------------- 50 

2 – Apreciação e votação da Conta de Gerência Intercalar:---------------------------------- 51 

----------O presidente da União de freguesias apresentou as contas da freguesia 52 

relativas ao período de 01 de Janeiro a 20 de Outubro de 2017, portanto diz respeito 53 

ao anterior executivo e que este documento é da autoria da empresa que presta 54 

acessória contabilística à Autarquia. O eleito Joaquim Marcos Henriques fez menção 55 

à boa gestão dos dinheiros públicos que o Executivo anterior conseguiu, salientando 56 

os valores de despesas de capital conseguidos. Foi abordado a questão dos valores 57 

relativos ao acordo de execução do mandato anterior, ficando esclarecido que irá 58 

ser feita uma transferência de verbas em falta por parte do Município. O presidente 59 

da Assembleia colocou o documento à votação tendo sido o mesmo aprovado por 60 

maioria com doze votos a favor e uma abstenção da eleita da CDU.----------------------- 61 

3 – Apreciação e votação da minuta de Acordo de Execução para a Delegação de 62 

competências a celebrar com o Municipio de Bombarral, conforme lei nº 75/2013, 63 

de 12.09:--------------------------------------------------------------------------------------------------- 64 

----------O senhor Presidente da União de freguesias apresentou a minuta do acordo 65 

de execução para o mandato 2017/2021. Informou que a presente proposta foi o 66 

resultado de reuniões que o Vice Presidente, Nuno Vicente, na qualidade de 67 

responsável pelo pelouro das freguesias, marcou para a discussão do assunto. Não 68 

será o melhor dos acordos, mas segundo o Vereador é o possível de momento e irá 69 

ser melhorado ao longo do período da sua execução. Para a limpeza de vias e 70 

espaços públicos municipais, sarjetas e sumidouros: Corte – 29.800 € e Limpeza de 71 

aldeias – 13.000 €, Promover a manutenção de espaços envolventes das escolas – 72 

6.000 €, gerir e assegurar a manutenção dos espaços verdes – 16.000 €, totalizando 73 
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um valor anual de 64.800 €. O acordo será em tudo quase igual ao anterior no seu 74 

clausulado, tendo sido alterado o conteúdo do anexo II que poderá trazer alguns 75 

constrangimentos à freguesia, mas que, no caso das novas competências ali 76 

delegadas, nomeadamente a alínea a) do nº 3, poderá sempre ser fundamentada 77 

com o disposto no artigo 132º da Lei 75/2013, por ali ser explicito que estas 78 

delegações apenas servirão para “pequenas” reparações.------------------------------------ 79 

----------O eleito Sr. Joaquim Marcos Henriques reclamou do pouco espaço de tempo 80 

para analisar a minuta do acordo, mas pelo que sabe o atraso no envio da minuta 81 

teve origem na  Câmara e não por culpa do executivo da Junta. Classificou o acordo 82 

de mau acordo, por além de não haver aumento das receitas e achar que o aumento 83 

de competências poderá trazer constrangimentos à gestão da União de freguesias, 84 

criando um aumento de despesas em relação ao mandato anterior.-----------------------  85 

----------O eleito Sr. Luis Bernardino referiu que tem o presente acordo por um bom 86 

acordo, e dentro do que for possível deve o executivo exigir ao Municipio o 87 

aumento das verbas a transferir anualmente na mesma percentagem do aumento 88 

de competências que pretende transferir.--------------------------------------------------------- 89 

----------Não havendo mais intervenções foi o documento posto à votação, foi o 90 

mesmo aprovado por unanimidade.----------------------------------------------------------------91 

----------O PMA solicitou a aprovação em minuta deste ponto para que possa 92 

produzir efeitos imediatos. O ponto foi aprovado por unanimidade.-----------------------  93 

4 – Apreciação e votação da minuta do Contrato Interadministrativo de delegação 94 

de competências, a celebrar com o Município de Bombarral para a cedência do 95 

Cemitério de S. Brás:------------------------------------------------------------------------------------ 96 

----------Pelo presidente foi apresentado a proposta de minuta do contrato a celebrar 97 

entre a União de freguesias e o Município de Bombarral para a cedência do 98 
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cemitério de S. Brás. O eleito Joaquim Marcos Henriques propôs que por a minuta 99 

enviada pelos serviços municipais ser bastante vaga e inconclusiva sugeria que este 100 

ponto fosse retirado da ordem de trabalhos. Esta proposta foi aceite, ficando para 101 

uma próxima sessão a sua apreciação, com um minuta mais pormenorizada e 102 

esclarecedora das competências de cada Autarquia.------------------------------------------- 103 

5 – Apreciação e votação da alteração à Tabela de Taxas:----------------------------------- 104 

----------Pelo presidente da União de freguesias apresentou e justificou as alterações 105 

propostas, que tem por base a adaptação da Tabela de Taxas à possibilidade de 106 

gestão do cemitério de S. Brás e a aplicação de taxas idênticas às praticadas pelo 107 

Município. No que diz respeito às taxas existentes não sofreram alterações, exceto 108 

as relativas à aquisição de covais e de jazigos e mausoléus no Cemitério de Vale 109 

Covo, de forma a aproximar os valores dos praticados nos outros cemitérios do 110 

concelho. O eleito Joaquim Marcos Henriques alertou que não está de acordo com a 111 

possibilidade de gestão do cemitério do Bombarral pela União de freguesias por ser 112 

um espaço que abrange uma área bastante sensível e que não é certo que venha a 113 

dar grandes receitas à freguesia, mas que não iria colocar qualquer obstáculo a esta 114 

possível decisão. A eleita Ana Paula Santos salientou que não concorda com a 115 

alteração dos valores aplicados no cemitério de Vale Covo, uma vez que este serve 116 

uma povoação mais pequena e é um espaço que requer menos despesas com 117 

manutenção. Pelo PMA foi posto o ponto à votação, tendo a proposta sido aprovada 118 

por maioria com onze votos a favor, um voto contra da eleita Ana Paula Santos e 119 

uma abstenção da eleita Cátia Rodrigues.--------------------------------------------------------- 120 

Posta à votação a aprovação em minuta deste ponto, foi a mesma aprovada por 121 

unanimidade.---------------------------------------------------------------------------------------------- 122 
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6 – Apreciação e votação das Grandes opções do Plano, da Proposta de Orçamento 123 

e Mapa de Pessoal para o ano de 2018:----------------------------------------------------------- 124 

----------O presidente da União de freguesias apresentou os documentos, salientando 125 

que a elaboração dos mesmos assentou numa grande preocupação na contenção de 126 

despesas, pois pretende-se no decurso do ano de 2018 efetuar investimento num 127 

equipamento de corta caniços necessário aos trabalhos a desenvolver pela união de 128 

freguesias, tanto nos caminhos rurais como dentro da vila e nas estradas municipais, 129 

onde conforme o acordo de execução estes trabalhos terão de ser assegurados pela 130 

junta. A eleita Ana Paula Santos perguntou qual a razão do aumento do valor global 131 

dos documentos apresentados, tendo o Presidente da União de freguesias 132 

respondido que o mesmo se deve à inclusão das verbas relativas às receitas do 133 

cemitério de S. Brás. O eleito Joaquim Marcos Henriques chamou à atenção que não 134 

deveria ter sido incluído a receita proveniente do cemitério de S. Brás, sem que 135 

antes tivesse havido a aprovação da Câmara Municipal desta delegação e 136 

competências. Lamentou ainda a não continuação do protocolo com os Vicentinos. 137 

O Presidente da União de freguesias disse que concorda, mas que da parte do 138 

Vereador do pelouro das Juntas há o compromisso de que este acordo é para ser 139 

assinado. Quanto ao protocolo com os Vicentinos, o presidente da união de 140 

freguesias informou que o protocolo não irá acabar, mas sim irá ser revisto 141 

adaptando-se à realidade da junta e ficando o compromisso de que quando houver 142 

necessidades prementes de a autarquia colaborar com a instituição. Porque a 143 

gestão de dinheiros públicos é de elevada responsabilidade, o executivo optou por 144 

renegociar o protocolo, tendo por base também a falta de apresentação de 145 

relatórios por parte da instituição. O eleito Joaquim Marcos Henriques disse que 146 

sempre foram apresentados relatórios indicativos das ações e ajudas que a 147 
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instituição levava a efeito. O eleito Luís Bernardino questionou se a união de 148 

freguesias continua a apoiar a GAP. O presidente respondeu que continua e 149 

continuará sempre a apoiar estas iniciativas, ajudando quem mais precisa e 150 

colaborando com as pessoas que sempre tem demonstrado boa vontade e que 151 

pretende fazer o bem a quem mais precisa. Foram ainda feitas mais algumas 152 

considerações aos documentos tendo sido esclarecidas todas as questões pelo 153 

presidente. Pelo eleito Luís Bernardino foi perguntado porque razão não está 154 

presente o responsável pelo apoio contabilístico à Autarquia, tendo sido respondido 155 

pelo presidente da união de freguesias que achou por bem não solicitar a presença 156 

do técnico em causa por achar desnecessário, mas que da próxima vez não vai faltar 157 

o apoio técnico. Pelo Presidente foi dado realce à vontade do executivo de intervir 158 

em espaços públicos degradados e de mau aspeto que tem de dar lugar a espaços 159 

verdes e de lazer. Posto à votação dos documentos, Grandes opções do Plano, 160 

Orçamento e Mapa de pessoal para o ano de 2018, foram os mesmos aprovados por 161 

maioria com doze votos a favor e uma abstenção da eleita Ana Paula Santos.---------- 162 

Posta à votação a aprovação em minuta deste ponto, foi a mesma aprovada por 163 

unanimidade.---------------------------------------------------------------------------------------------- 164 

7 – Apreciação do Regimento da Assembleia de Freguesia para o mandato 165 

2017/2021:------------------------------------------------------------------------------------------------ 166 

----------O presidente da União de freguesias apresentou o documento e informou 167 

que o referido regimento regulou as sessões do anterior mandato e que acha que o 168 

mesmo responde às necessidades da Assembleia. Depois de debatido este assunto, 169 

foi sugerido que se marque uma data para apreciação do documento base por parte 170 

dos representantes dos partidos com assento nesta Assembleia, e posteriormente 171 

seja enviado para apreciação e votação deste órgão.------------------------------------------- 172 
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E, nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a reunião pelas 23h30, da qual 173 

se lavrou a presente ata e eu _____________________________________________ 174 

1ª secretaria da Mesa da Assembleia a minutei e escrevi.-------------------------------------  175 

 176 

Presidente: ___________________________________________________________ 177 

 178 

2º Secretario: _________________________________________________________ 179 


