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MANDATO 2017-2021 1 

ACTA Nº 3/2018 - 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 dezoito, 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 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, Carlos Manuel Carvalho Duarte, Olga Cristina Carvalho Duarte Simão 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 os vogais José Eduardo Alexandrino e  17 

Alexandra Gonzaga Teixeira da Silva, vogal.------------------------------------------------------- 18 

---------- O Presidente da Assembleia pediu a todos os presentes que fosse feito um 19 

minuto de silêncio em memória do falecido, José Maria Marques Silva, funcionário 20 

da junta.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 

Período antes da Ordem do dia----------------------------------------------------------------------- 22 

---------- A Eleita Cátia Rodrigues agradeceu a presença do Presidente da União de 23 

Freguesias na apresentação do livro CLEO de Sandra Pestana, cujo produto da venda 24 

do mesmo, foi doado à Associação “Bom Gato” pela autora. Aproveitou também 25 
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para falar na situação dos gatos na rua e pedir para que o Presidente possa 26 

anteceder junto da Câmara. -------------------------------------------------------------------------- 27 

---------- O Eleito Joaquim Marcos Henriques questionou qual a razão que levou o 28 

Presidente da Assembleia a não marcar a reunião combinada na última Assembleia 29 

para o grupo de trabalho. Questionou o Presidente da União de Freguesias sobre o 30 

saneamento no Vale Pato, obra esta que deve ser feita no verão, e sobre a obra de 31 

requalificação, junta à escola do Vale Covo. Refere também que na Rua dos Olhos 32 

Marinhos existe uma deformação no pavimento, consequência das obras de 33 

construção de uma moradia. É de lamentar esta situação, pois este arruamento 34 

tinha sido arranjado há pouco tempo. Refere ainda que, na estrada da Mina, em 35 

Famões, tem o alcatrão partido e é necessário arranjar, são cerca de 2m2 estragados. 36 

Por fim, falou sobre a fonte do Vale Covo (junto ao Cintrão), a água não está em 37 

condições, apresenta falta de limpeza. ------------------------------------------------------------ 38 

---------- O Presidente da União de freguesias responde sobre o saneamento do Vale 39 

Pato, diz que o projeto já está feito e o processo está todo a ser tratado. Sobre o 40 

Largo de São Vicente, pediu a colaboração ao engenheiro João Martins, este acha 41 

que o passeio deve continuar, a estrada quando alcatroada o piso sobe, o 42 

Presidente da Junta diz que sugeriu rebaixar o passeio, se a Câmara alcatroar, a 43 

estrada e o passeio ficarão ao mesmo nível, o engenheiro ficou de rever o projeto. 44 

Sobre a estrada de Olhos Marinhos esclarece que não está por dentro do assunto, 45 

mas vai averiguar. Na estrada da Mina vai tentar resolver até esta ser alcatroada, vai 46 

também resolver a questão da limpeza da fonte. ----------------------------------------------- 47 

---------- O Presidente da Assembleia sabe que ficou de marcar uma reunião e não o 48 

fez e por esse motivo pede desculpa. Questiona se concordam que se continue com 49 

o antigo regimento. ------------------------------------------------------------------------------------- 50 
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---------- A Eleita Ana Paula Santos não vê problema em continuar com o antigo 51 

regime. Aproveita para pedir que os documentos para as assembleias cheguem mais 52 

cedo, para que os possa analisar antes das reuniões. ------------------------------------------ 53 

---------- O Eleito Joaquim Marcos Henriques opina que o antigo regime poderia ser 54 

alterado em dois ou três pontos, no entanto se o Presidente da Assembleia acha que 55 

se deve manter não se opõe. ------------------------------------------------------------------------- 56 

---------- O Presidente da Assembleia confirma assim que fica o regimento antigo a 57 

ser utilizado. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 58 

---------- A Eleita Ana Paula Santos felicita pelas comemorações do 25 de Abril. Refere 59 

que no Casal do Cotovia falta um abrigo para o autocarro, cerca de 15 crianças 60 

esperam pelo autocarro sem qualquer proteção. ----------------------------------------------- 61 

---------- O Presidente da União de Freguesias diz que vai analisar esta situação, 62 

aproveita para agradecer a todos os que contribuíram para as comemorações do 25 63 

de Abril e espera que no próximo ano seja ainda melhor. ------------------------------------ 64 

---------- O Presidente da Assembleia pede que seja incluído na ordem de trabalhos 65 

um novo ponto, revisão orçamental. Foi colocado à votação, tendo sido o mesmo 66 

aprovado por unanimidade, o ponto 6 passa assim para o ponto 7 e foi acrescentado 67 

o ponto 6. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 68 

----------Ordem de trabalhos: -------------------------------------------------------------------------- 69 

1 – Aprovação da ata da sessão anterior:---------------------------------------------------------  70 

---------- O Presidente da Assembleia questiona se alguém tem alguma coisa a 71 

acrescentar à ata da sessão anterior. A eleita Ana Paula Santos pede que seja 72 

acrescentada uma frase na página 5. O eleito Joaquim Marcos Henriques alerta para 73 

a falta do nome dos presentes na assembleia. Feita a votação da ata, a mesma é 74 

aprovada por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------- 75 
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2 – Apreciação da informação da atividade bem como da situação financeira da 76 

União de freguesias :------------------------------------------------------------------------------------ 77 

---------- O Presidente da União de Freguesias faz um resumo de tudo o que foi feito 78 

até à data, bem como o que é necessário comprar e qual a situação financeira atual.  79 

- O eleito Luís Bernardino questiona quais as estradas e locais que tiveram 80 

intervenção. – O eleito Joaquim Marcos Henriques refere que seria interessante 81 

nomear as estradas e locais intervencionados. – O Presidente da União de 82 

Freguesias menciona os locais intervencionados e diz que no futuro assim será. ------ 83 

------- O Eleito Joaquim Marcos Henriques refere que na página 3, ponto 3 a frase 84 

está escrita ao contrário. Aproveita para congratular a continuidade de anexar as 85 

posições orçamentais. Refere ainda que a receita referente ao cemitério está no 86 

orçamento, no entanto ainda não há protocolo. ------------------------------------------------ 87 

3 – Apreciação e votação da Conta de Gerência relativa ao ano de 2017:--------------- 88 

---------- O eleito Joaquim Marcos Henriques refere o seu contentamento pelo 89 

desempenho do mandato anterior, nomeadamente no último ano e aproveita para 90 

desejar muito sucesso. --------------------------------------------------------------------------------- 91 

- O Presidente da União de Freguesias diz que a maior percentagem de execução do 92 

exercício a apreciar é do executivo anterior, no entanto já neste mandato houve 93 

uma receita que não estava prevista que ajudou a ultrapassar quaisquer dificuldades 94 

económicas de última hora. -------------------------------------------------------------------------- 95 

- A eleita Ana Paula questiona a que se refere os prémios e condecorações com um 96 

valor de mais de mil euros. Lamenta também que 40% das ajudas sejam para a 97 

paróquia do Bombarral. -------------------------------------------------------------------------------- 98 

- O Presidente da União de freguesias diz não saber, pois são referentes ao mandato 99 

anterior. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 100 
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- O eleito Joaquim Marcos Henriques esclarece que diz respeito a uma prova de 101 

atletismo. Aproveita para dizer à eleita Ana Paula Santos que consulte o site da 102 

Junta, pois essas informações estão lá disponibilizadas. Esclarece que o apoio à 103 

Paróquia se refere exclusivamente aos Vicentinos. ---------------------------------------------104 

- A eleita Ana Paula Santos refere que não quer continuar a ser tratada assim, não é 105 

obrigada a consultar o site, e tem o direito de pedir esclarecimentos, pede que seja 106 

feito um pedido de desculpas. ------------------------------------------------------------ 107 

- O Presidente da Assembleia pede a todos que se contenham, e que se mantenha o 108 

respeito nesta Assembleia. ----------------------------------------------------------------------------109 

- O eleito Joaquim Marcos Henriques pede que tudo fique em ata, refere ainda que 110 

se alguém lhe faltar ao respeito sabe que medidas tomar. -----------------------------------111 

- O Presidente da Assembleia passa então à votação. É aprovado com maioria, com 112 

um voto contra da eleita Ana Paula Santos. Posta a votação em minuta, a mesma é 113 

aprovada por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------- 114 

4 – Apreciação e votação da nova versão do acordo de Execução celebrado entre o 115 

Município e as Freguesias do Concelho: ---------------------------------------------------------- 116 

---------- O Presidente da União de Freguesias refere que a Assembleia da Roliça não 117 

aprovou este acordo e sugeriu algumas alterações. A Câmara fez as devidas 118 

alterações e mandou o novo acordo, vem a assembleia para que seja aprovada a 119 

versão definitiva que comtempla algumas das exigências da freguesia da Roliça. ------120 

- Posta a votação pelo Presidente de Assembleia, o mesmo foi aprovado por 121 

unanimidade. Feita a votação em minuta foi aprovado por unanimidade. --------------- 122 

5 – Apreciação e votação da revisão do mapa de pessoal da UFBVC: -------------------- 123 

---------- O Presidente da União de freguesias relatou as dificuldades a nível de 124 

pessoal que tem vindo a encontrar, com a doença do funcionário Sr. José Maria Silva 125 



 

 

 

 

 

 
Assembleia da União das Freguesias de Bombarral e Vale Covo 

6 

 

e que culminaram com o falecimento do colaborador em causa. Esta situação levou 126 

a um acumular de trabalho, que terá de ser solucionado o mais rápido possível. 127 

Referiu que a Junta tem tido a colaboração de um novo colaborador, a “recibo 128 

verde” e por isso vão iniciar os procedimentos normais para a abertura do lugar 129 

agora a criar. ----------------------------------------------------------------------------------------------130 

- O segundo secretário Mário Ribeiro questiona se não há possibilidade de se 131 

recorrer a um POC. --------------------------------------------------------------------------------------132 

- O Presidente a União de freguesias diz ser muito difícil encontrar um POC para 133 

manuseamento de máquinas. ------------------------------------------------------------------------ 134 

- Posto o ponto á votação, foi o mesmo é aprovado por unanimidade. Posta a 135 

votação em minuta, é aprovado por unanimidade. --------------------------------------------- 136 

6 – Revisão Orçamental: ------------------------------------------------------------------------------ 137 

----------O Presidente da União de freguesias explica que para a aquisição do corta 138 

caniços é necessário mais verba e por isso o orçamento tem de ser revisto. ------------139 

- O eleito Luís Bernardino diz que esperava a correção do orçamento inicialmente 140 

aprovado, nomeadamente a verba do cemitério, porque está ilegal, pois até à data 141 

não está previsto quando irá ser atribuída essa verba. ----------------------------------------142 

- O Presidente a União de freguesias pensou em alterar, mas foi informado que 143 

estaria para breve. --------------------------------------------------------------------------------------144 

- Posta a votação pelo presidente da Assembleia a mesma é aprovada por maioria, 145 

com um voto contra da eleita Ana Paula Santos. Feita a votação em minuta a mesma 146 

é aprovada por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------ 147 

7 – Outros assuntos de interesse para a União de Freguesias: ----------------------------- 148 

-------- O eleito Joaquim Marcos Henriques pede que seja atualizado o site, 149 

nomeadamente as atas do executivo.-------------------------------------------------------------- 150 
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 151 

E, nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a reunião pelas 23h, da qual se 152 

lavrou a presente ata e eu _____________________________________________ 153 

1ª secretaria da Mesa da Assembleia a minutei e escrevi.------------------------------------ 154 

 155 

Presidente: ___________________________________________________________ 156 

 157 

2º Secretario: _________________________________________________________ 158 


