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MANDATO 2017-2021 1 

ACTA Nº 4 / 2020 - ASSEMBLEIA DA  2 

UNIÃO DE FREGUESIAS DE BOMBARRAL E VALE COVO 3 

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

----------Aos vinte e oito dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e vinte, 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 21h00. ---------------------------------------------------------------------------------- 8 

----------Presentes, o Presidente da assembleia Luis Manuel Leandro Nobre, 1ª 9 

Secretaria Jessica Anna Ligeia Van Acker, o 2º secretário Mário Rui Silvestre Ribeiro, 10 

os membros Frederica Heliodoro da Silva, Fernando Paulo Borges da Silva, Manuel 11 

Maravilha de Amorim, Germano Simões, Joaquim Marcos Rodrigues Henriques, 12 

Catarina Isabel Pinheiro Vilão Simões, Luís José Coelho Pereira Bernardino, Carlos 13 

Manuel Carvalho Duarte, Luís Biscaia de Almeida, bem como os elementos do 14 

executivo, Sérgio Manuel Silva Duarte, presidente, via Zoom, por se encontrar em 15 

isolamento profilático, Nuno Ricardo Ferreira Figueiredo, tesoureiro, Maria Conceição 16 

Espírito Santo, secretaria, José Eduardo Alexandrino, vogal e Luísa Alexandra Gonzaga 17 

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

-----------Os membros Ana Paula Carreira da Silva Santos, pediu a substituição, mas o 19 

elemento a seguir na lista, Elísio Gomes, convocado não compareceu nem pediu 20 

substituição. A D. Olga Cristina Carvalho Duarte Simão pediu a substituição, 21 

justificando a falta por motivos de vida particular.---------------------------------------------- 22 

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

Aprovação da ata da sessão anterior:--------------------------------------------------------------  24 
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----------Foram feitas as alterações necessárias e colocada à votação a ata da sessão 25 

anteriores (Ata nº3/2020), tendo a mesma sido aprovada por maioria, ficando fora da 26 

votação os eleitos Carlos Manuel Carvalho Duarte e Luis Biscaia, por não terem estado 27 

presente na referida assembleia.--------------------------------------------------------------------- 28 

----------Por não haver mais assuntos passou-se de imediato à ordem de trabalhos.---- 29 

----------Ordem de trabalhos: -------------------------------------------------------------------------- 30 

1 – Intervenção do público:---------------------------------------------------------------------------  31 

----------Não havendo presente público para usar da palavra, o presidente da 32 

assembleia da UFBVC passou para o ponto 2 da ordem de trabalhos. --------------------- 33 

2 – Período antes da ordem do dia:-----------------------------------------------------------------  34 

----------O membro da assembleia Luis Biscaia referiu que como não é habitual vir às 35 

assembleias da União de Freguesias de Bombarral e Vale Covo, teve interesse em se 36 

inteirar do que tem sido feito recentemente através da consulta do site da UFBVC, 37 

tendo verificado que não estavam disponíveis as Atas da Assembleia e as Atas das 38 

reuniões do executivo posteriores a 17/09/2020. Assim, referiu que não conseguiu 39 

fazer o trabalho de casa, mais referindo que é importante que a informação existente 40 

no site esteja atualizada. Mais mencionou que consultou área relativa ao projeto “Na 41 

minha Rua”, não tendo encontrado nenhumas ocorrências. --------------------------------- 42 

----------O Presidente da UFBVC Sérgio Duarte respondeu que o executivo tem tido 43 

reuniões para desenvolver e atualizar o site da união de freguesias, tendo já agendada 44 

uma reunião com a empresa gestora do site. Quanto ao projeto “Na minha Rua” 45 

nunca chegou nenhuma mensagem, tendo os fregueses colocado as questões por 46 

email e os assuntos sido encaminhados e resolvidos pela união de freguesias ou pela 47 

câmara municipal. --------------------------------------------------------------------------------------- 48 
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----------O Presidente da Assembleia da UFBVC Luis Nobre entregou ao eleito Joaquim 49 

Marcos Rodrigues Henriques os documentos por este solicitado na anterior 50 

assembleia de freguesia.-------------------------------------------------------------------------------- 51 

----------O eleito Joaquim Marcos Rodrigues Henriques agradeceu terem facultado a 52 

informação solicitada, apesar de entender que esta deveria ter sido fornecida há mais 53 

tempo, indo posteriormente analisar a documentação e se for necessário solicitar 54 

algum esclarecimento adicional.---------------------------------------------------------------------- 55 

----------O eleito Joaquim Marcos Rodrigues Henriques referiu que a sinalética a indicar 56 

a localidade Vale Covo, à saída da A8, ainda está no chão, assim como a sinalética a 57 

indicar o lugar Casal do Urmal. Alertou para o estado deteriorado da roda dos 58 

lavadouros em Famões, para o estado de sujidade da cabine de passageiros do 59 

Estorninho, para a necessidade de lavagem da sinalética nas entradas da união de 60 

freguesias e a necessidade de reabrir as valetas do caminho junto do Porto de Torres. 61 

Terminou reconhecendo o esforço que tem sido feito pela união de freguesias para 62 

manter os caminhos transitáveis.--------------------------------------------------------------------    63 

----------O vogal da UFBVC José Eduardo Alexandrino referiu que até 30 de Novembro 64 

todos os caminhos estavam transitáveis. A partir daí começou a haver alguma 65 

deterioração das valetas devido ao tempo chuvoso. Mais referiu que foi adquirido um 66 

limpa valetas e que já se reiniciou os trabalhos de regularização das mesmas, sendo 67 

sempre o objectivo deste executivo fazer o melhor possível, dentro do orçamento.--- 68 

----------O eleito Joaquim Marcos Rodrigues Henriques mencionou que a deterioração 69 

dos caminhos é muitas vezes da responsabilidade dos madeireiros.------------------------ 70 

----------O Presidente da UFBVC Sérgio Duarte referiu que nessas situações tem-se 71 

entregue toda a documentação à GNR e são realizadas tentativas de contacto com os 72 

proprietários das empresas.--------------------------------------------------------------------------- 73 
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3 – Apreciação informação escrita do presidente da União de Freguesias Bombarral 74 

e Vale Covo acerca da actividade desta e da situação financeira da freguesia (nos 75 

termos da alínea e) do nº 2 do artigo 9º da Lei 75/2013 de 12 de Setembro):----------76 

---------O Presidente da União de Freguesias fez uma breve descrição das actividades 77 

desenvolvidas desde a última sessão e uma breve apresentação do documento 78 

relativo à informação financeira. Mencionou o móvel novo existente na sala da 79 

assembleia que foi adquirido para expor diversas peças referentes às actividades que 80 

a união de freguesias realizou ou participou e instou os membros da assembleia a 81 

darem a sua opinião sobre o mesmo.---------------------------------------------------------------  82 

----------O eleito Joaquim Marcos Rodrigues Henriques sugeriu que a sala de 83 

assembleia não fosse utilizada para sessões de formação, de forma a proteger o 84 

espólio da união de freguesias.-----------------------------------------------------------------------  85 

----------O eleito Luis Bernardino mencionou que o móvel é bonito, mas que existia na 86 

parede um quadro da antiga escola primária que relembrava a antiga valência do 87 

edifício, que deveria ser preservado e valorizado. ---------------------------------------------- 88 

----------O Presidente da União de Freguesias garantiu que o quadro irá ser colocado 89 

noutro local e este encontra-se protegido.-------------------------------------------------------- 90 

----------O eleito Joaquim Marcos Rodrigues Henriques questionou sobre a execução 91 

do novo pontão do Sítio das Chaves e a sua localização.--------------------------------------- 92 

----------O vogal da UFBVC José Eduardo Alexandrino explicou a localização e o 93 

trabalho que está a ser realizado em colaboração com a Câmara Municipal do 94 

Bombarral. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 95 

----------O eleito Joaquim Marcos Rodrigues Henriques teceu diversas considerações 96 

relativamente ao documento sobre a situação financeira, tendo referido que a taxa 97 

execução na despesa em pessoal teve um acréscimo de 22 %. A taxa de execução da 98 
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despesa foi de 76 %, referindo que faz-se pouco, mas que se tem muito dinheiro. 99 

Terminou a sua intervenção questionando acerca de uma dívida assumida e não 100 

paga.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 101 

----------O Presidente da União de Freguesias referiu que esse valor é dos pagamentos 102 

dos vencimentos dos funcionários que ainda faltam ser pagos até ao final do ano. 103 

Mais referiu que nos 3 anos do actual mandato já foi superado o investimento 104 

realizado nos 4 anos do anterior mandato.-------------------------------------------------------- 105 

4 – Aprovação das Grandes Opções do Plano e Orçamento para o ano de 2021 (nos 106 

termos da alínea a) do nº 1 do artigo 9º da Lei 75/2013 de 12 de Setembro):----------107 

----------O Presidente da União de Freguesias apresentou o documento, referindo que 108 

foi o orçamento idealizado pelo executivo, estando neste incluído a execução de um 109 

armazém/estaleiro para a colocação de todos os veículos e materiais pertencentes à 110 

união de freguesias, solicitando a aprovação do mesmo pela assembleia de freguesia.- 111 

----------O eleito Joaquim Marcos Rodrigues Henriques mencionou ter ficado 112 

desiludido por o documento do orçamento apresentar apenas as contas mãe, não 113 

indicando o que envolvia a aquisição do quê, não sabendo se este orçamento não está 114 

ferido por ilegalidades. Mais referiu que a construção do armazém representa ¼ do 115 

orçamento da união de freguesias e que a assembleia de freguesia deveria ter sido 116 

ouvida antes da proposta ter sido levada à assembleia municipal para aprovação.----- 117 

----------O membro da assembleia Luis Biscaia questionou acerca do valor de 30 000 118 

euros existente na rúbrica transferência de capital. Mais referiu o valor de 34 000 119 

euros de despesas em pessoal em regime de avença, mencionando que não se deveria 120 

promover o trabalho precário e sim investir em capital humano. Terminou a sua 121 

intervenção questionando que acções a união de freguesias tem realizado em termos 122 
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sociais nestes tempos de pandemia, nomeadamente em termos de apoio às 123 

colectividades e associações.-------------------------------------------------------------------------- 124 

----------O Presidente da União de Freguesias referiu que a verba de 30 000 euros 125 

corresponde à verba que a Câmara Municipal do Bombarral vai ceder para a 126 

realização do armazém. Esta verba não é um acordo de execução, mas sim um apoio 127 

financeiro. Mais referiu que em relação às despesas de pessoal temos que abrir um 128 

procedimento e considerar 14 meses de vencimento. Finalizou a sua intervenção 129 

referindo que as colectividades têm recebido apoio da união de freguesias através da 130 

atribuição de subsídios e sempre que tenham necessidades adicionais de ajuda a 131 

união de freguesias tem estado sempre disponível para os apoiar. Não estando estes 132 

valores totalmente espelhados no orçamento, não impede que este, quando 133 

necessário, seja alterado.------------------------------------------------------------------------------- 134 

----------O eleito Joaquim Marcos Rodrigues Henriques realçou que este é o último 135 

orçamento apresentado por este executivo aos fregueses e que, da forma como ele 136 

está exposto, não se consegue vislumbrar o que vai ser feito em detalhe. Mais referiu 137 

que algumas das propostas que foram apresentadas na última campanha eleitoral 138 

não foram realizadas, nem é possível vislumbrar com este orçamento, se vão 139 

entretanto ser executadas. Felicitou a sabedoria do actual executivo da união de 140 

freguesias de manter uma boa interligação com a Câmara Municipal do Bombarral. 141 

Finalizou referindo que não vão (bancada do PSD) votar a favor do orçamento por não 142 

haver uma maior clareza dos itens que fazem parte das rúbricas.--------------------------- 143 

----------O membro da assembleia Luis Biscaia referiu que com base na nota 144 

introdutória do documento do orçamento ficou com a ideia que este seria mais 145 

esclarecedor. Mais referiu que a forma que o orçamento está apresentado é um 146 

cheque em branco, sem grande detalhe, não sendo possível votar a favor de um 147 
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orçamento que não se sabe bem o que é. Finalizou referindo que o grande projecto 148 

apresentado é apenas a construção de um armazém, que corresponde a 1/5 de todo 149 

o valor do orçamento.----------------------------------------------------------------------------------- 150 

----------O Presidente da União de Freguesias referiu que o orçamento espelha o que 151 

o executivo da união de freguesias tem intenção de realizar, não se reduzindo apenas 152 

à construção do armazém.----------------------------------------------------------------------------- 153 

----------O vogal da UFBVC José Eduardo Alexandrino referiu que ninguém do executivo 154 

passa cheques em branco ao presidente da união de freguesias, sendo sempre 155 

consultados antes da realização de qualquer investimento. Mais referiu que 156 

reconhece que existe lugar para melhorias relativamente aos procedimentos 157 

administrativos, mas que o principal objectivo deste executivo é prestar um bom 158 

serviço aos fregueses, como é demonstrado pelos melhoramentos realizados nas 159 

povoações da união de freguesia.-------------------------------------------------------------------- 160 

-----------Feita a votação deste ponto o mesmo foi aprovado por maioria, com 8 votos 161 

a favor, 4 votos contra dos eleitos Joaquim Marcos Rodrigues Henriques, Catarina 162 

Isabel Pinheiro Vilão Simões, Luís José Coelho Pereira Bernardino, Luis Biscaia e zero 163 

abstenções, a proposta supra.------------------------------------------------------------------------ 164 

----------A presente deliberação foi aprovada em minuta por unanimidade para que 165 

possa produzir efeitos imediatos.-------------------------------------------------------------------- 166 

5 – Aprovação do Mapa do pessoal para 2021;-------------------------------------------------- 167 

----------O Presidente da União de Freguesias apresentou o documento, referindo que 168 

foi incluído 1 posto de trabalho devido à obrigatoriedade de provisionar o vencimento 169 

total para o ano. ------------------------------------------------------------------------------------------ 170 

----------O eleito Joaquim Marcos Rodrigues Henriques questionou qual é vencimento 171 

hora do pessoal a recibo verde.----------------------------------------------------------------------- 172 
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----------O Presidente da União de Freguesias respondeu ser de 6 euros por hora, no 173 

caso do trabalhador que colabora com união de freguesias há mais tempo.------------- 174 

-----------Feita a votação deste ponto o mesmo foi aprovado por unanimidade a 175 

proposta supra.------------------------------------------------------------------------------------------- 176 

----------A presente deliberação foi aprovada em minuta por unanimidade para que 177 

possa produzir efeitos imediatos.-------------------------------------------------------------------- 178 

6 – Apreciação de devolução de parcela de terreno onde se encontram implantados 179 

os lavadouros públicos em Casalinho, terreno esse cedido gratuitamente (no 180 

mandato 1980-1982) pelo Sr José Carlos Ricardo Lopes;-------------------------------------- 181 

----------O Presidente da União de Freguesias referiu que o Sr José Carlos Ricardo Lopes 182 

alega que o terreno não está a ser utilizado e que se encontra ao abandono, 183 

requerendo à UFBVC a sua restituição. O presidente referiu que a alegação está 184 

incorrecta, pois os referidos lavadouros têm sido zelados pela união de freguesias. 185 

Mais referiu que após reunião do executivo, o mesmo deliberou que a resolução deste 186 

assunto seria da competência da assembleia de freguesia, tendo incluído o mesmo na 187 

ordem de trabalhos.------------------------------------------------------------------------------------- 188 

 ----------O eleito Joaquim Marcos Rodrigues Henriques referiu que essa decisão 189 

compete ao executivo da união de freguesias e questionou se a população foi 190 

auscultada sobre o assunto.---------------------------------------------------------------------------  191 

----------O Presidente da União de Freguesias referiu que a intenção era auscultar 192 

primeiro as opiniões dos membros da assembleia de freguesia. Mais referiu que após 193 

saber a apreciação dos membros da assembleia iria auscultar a população.------------- 194 

----------O Presidente da Assembleia de Freguesia da UFBVC sugeriu questionar a 195 

população se este espaço ainda é útil. Mais questionou sobre qual a dimensão do 196 

terreno.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 197 
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----------O eleito Joaquim Marcos Rodrigues Henriques referiu que a dimensão do 198 

terreno é irrelevante. O que seria importante determinar legalmente é de quem é a 199 

posse do terreno, qual o valor das benfeitorias realizadas pela freguesia e quais foram 200 

os termos da cedência.---------------------------------------------------------------------------------- 201 

----------O Presidente da Assembleia de Freguesia sugeriu que a população fosse 202 

auscultada por emissão de edital e saber com o presidente da freguesia da altura 203 

quais foram as condições da cedência.-------------------------------------------------------------- 204 

7 – Tomar conhecimento do contrato de comodato a celebrar com o Município de 205 

Bombarral para a cedência de terreno para implantação de um armazém/estaleiro 206 

da UFBVC.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 207 

----------O Presidente da União de Freguesias apresentou o documento de contrato de 208 

comodato a celebrar com a Câmara Municipal do Bombarral para cedência de terreno 209 

para a construção do armazém. Mais referiu que já foi iniciado o levantamento das 210 

despesas para a construção do armazém com 300 m2, nomeadamente para a limpeza 211 

do terreno, faltando apenas o custo do suporte do terreno. Após a entrega do 212 

projecto pelo arquitecto Rui Viola, será realizado o pedido de orçamento 213 

correspondente. ----------------------------------------------------------------------------------------- 214 

----------O eleito Joaquim Marcos Rodrigues Henriques questionou se o contrato foi 215 

apresentado e aprovado em Assembleia Municipal.-------------------------------------------- 216 

----------O Presidente da União de Freguesias respondeu que sendo contrato de 217 

comodato não foi necessário ser aprovado em assembleia municipal, este assunto foi 218 

presente a Assembleia Municipal para a aprovação, apensa e só, do apoio/subsídio 219 

dos 30.000 euros.----------------------------------------------------------------------------------------- 220 

----------O eleito Joaquim Marcos Rodrigues Henriques referiu que na cláusula 4ª do 221 

contrato de comodato não estão evocadas as razões para poder haver denúncia do 222 
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contrato. Mais referiu que a cláusula 5ª prevê a restituição do terreno para a câmara 223 

municipal após o término do contrato, que é um período de 50 anos. No seu entender 224 

deveriam ser acauteladas as razões que possibilitariam a reversão da posse do 225 

terreno.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 226 

----------O membro da assembleia Luis Biscaia referiu concordar com o eleito Joaquim 227 

Henriques, pois daqui a 50 anos não sabemos quem vai cá estar, devendo na cláusula 228 

4ª serem clarificadas as razões para a denúncia do contrato.--------------------------------- 229 

----------O Presidente da União de Freguesias respondeu que a situação do contrato 230 

de comodato será uma solução provisória, estando previsto que a propriedade do 231 

terreno passe para a união de freguesias a curto prazo. --------------------------------------- 232 

----------Sem outros assuntos a acrescentar foi dada como encerrada a assembleia 233 

pelas 23h00, da qual se lavrou a presente ata e eu 1ª Secretaria Jessica Anna Ligeia 234 

Van Acker da Mesa da Assembleia a minutei e escrevi. ---------------------------------------- 235 

Presidente: ___________________________________________________________ 236 

1º Secretária: _________________________________________________________ 237 


