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MANDATO 2017-2021 1 

ACTA Nº 1 / 2021 - ASSEMBLEIA DA  2 

UNIÃO DE FREGUESIAS DE BOMBARRAL E VALE COVO 3 

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

----------Aos vinte e três dias do mês de Abril do ano de dois mil e vinte e um, 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, 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, José 11 

Mil Homens Ferreira, Joaquim Marcos Rodrigues Henriques, Catarina Isabel Pinheiro 12 

Vilão Simões, Luís José Coelho Pereira Bernardino, Rui Jorge da Silva Gomes, Elísio 13 

Gomes, bem como os elementos do executivo, Sérgio Manuel Silva Duarte, 14 

presidente, Nuno Ricardo Ferreira Figueiredo, tesoureiro, Maria Conceição Espírito 15 

Santo, secretaria, José Eduardo Alexandrino, vogal e Luísa Alexandra Gonzaga Teixeira 16 

da Silva, vogal.-- 17 

-----------Os membros Ana Paula Carreira da Silva Santos, Jessica Anna Ligeia Van Acker 18 

e Carlos Manuel Carvalho Duarte pediram a substituição, justificando a falta por 19 

motivos de vida particular. O membro Olga Cristina Carvalho Duarte Simão justificou 20 

a falta por motivos de vida particular. -------------------------------------------------------------- 21 

----------Assuntos antes da ordem do dia: ----------------------------------------------------------  22 

----------O Presidente da Assembleia Luis Manuel Leandro Nobre convidou a membro 23 

da assembleia Frederica Heliodoro da Silva para ocupar o lugar na mesa, em 24 

substituição da 1ª Secretária que como atras se informa justificou a falta.--------------- 25 
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----------O 2º secretário Mário Rui Silvestre Ribeiro propôs um voto de pesar pela 26 

morte do sr. António Feliciano Júnior e pediu um minuto de silêncio a que todos os 27 

membros da assembleia de freguesia apoiaram.------------------------------------------------- 28 

Aprovação da ata da sessão anterior:--------------------------------------------------------------  29 

----------Foram feitas as alterações necessárias e colocada à votação a ata da sessão 30 

anterior (Ata nº4/2020), tendo a mesma sido aprovada por maioria, ficando fora da 31 

votação os eleitos José Ferreira, Rui Jorge da Silva Gomes e Elísio Gomes, por não 32 

terem estado presentes na referida assembleia.------------------------------------------------- 33 

----------Por não haver mais assuntos passou-se de imediato à ordem de trabalhos.---- 34 

----------Ordem de trabalhos: -------------------------------------------------------------------------- 35 

1 – Intervenção do público (nos termos do nº 1 do artigo 49 da Lei 75/2013 de 12 de 36 

Setembro):-------------------------------------------------------------------------------------------------  37 

----------Não havendo presente público para usar da palavra, o presidente da 38 

assembleia da UFBVC passou para o ponto 2 da ordem de trabalhos. --------------------- 39 

2 – Período antes da ordem do dia (nos termos do artigo 52º da Lei 75/2013 de 12  40 

de Setembro):---------------------------------------------------------------------------------------------  41 

----------O membro da assembleia Joaquim Marcos Henriques referiu que no 42 

seguimento da remodelação prevista do site da UFBVC e mencionada na última 43 

assembleia, foi analisar o mesmo e verificou que este tinha algumas alterações, mas 44 

que estavam em falta as atas do executivo e todos os documentos de gestão da 45 

freguesia. Mais referiu que no caso da remodelação do site não estar ainda concluída 46 

deveria haver uma menção de site em manutenção.------------------------------------------- 47 

----------O Presidente da UFBVC Sérgio Duarte respondeu que o site da UFBVC está 48 

neste momento em manutenção e que irá alertar a empresa gestora do mesmo para 49 

as situações referidas.-----------------------------------------------------------------------------------  50 
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----------O membro da assembleia Catarina Isabel Pinheiro Vilão Simões referiu que na 51 

localidade Estorninho existe um espelho caído no chão, ao lado da igreja, que 52 

permitiria melhor visibilidade aos condutores naquele local. Mais referiu que o 53 

espelho no cruzamento da rua Luis de Camões, junto à igreja, também se encontra 54 

danificado, necessitando de ser substituído.------------------------------------------------------ 55 

----------O Presidente da UFBVC Sérgio Duarte prontificou-se a enviar um ofício à 56 

Câmara Municipal do Bombarral a solicitar a reposição de ambas as situações.--------  57 

3 – Apreciar informação escrita do presidente da U.F. Bombarral e Vale Covo acerca 58 

da atividade desta e da situação financeira da freguesia (nos termos da alínea e) do 59 

nº 2 do artigo 9º da Lei 75/2013 de 12 de Setembro):-----------------------------------------60 

---------O Presidente da União de Freguesias fez uma breve descrição das atividades 61 

desenvolvidas desde a última sessão e uma breve apresentação do documento 62 

relativo à informação financeira. Mencionou a finalização das obras do largo da 63 

Portela e colocação de bancos e floreiras em Famões, intervenções nos caminhos 64 

rurais e diversos trabalhos em resposta aos pedidos dos fregueses. Mais referiu um 65 

apoio dado aos Bombeiros Voluntários do Bombarral para a aquisição de um 66 

equipamento para limpeza e desinfeção das viaturas, continuação do apoio ao banco 67 

alimentar e reuniões informais diversas. ----------------------------------------------------------  68 

----------O eleito Joaquim Marcos Rodrigues Henriques felicitou a UFBVC pela obra 69 

realizada no largo da Portela, mas considerou que foi insuficiente, pois toda a parte 70 

inferior, na zona dos lavadouros e tanques não teve qualquer requalificação. Alertou 71 

para o trabalho de aplicação de herbicida realizado pelo funcionário da UFBVC, no 72 

sentido de este ser mais cuidadoso e se necessário aumentar o número de pessoas 73 

para que este trabalho seja bem feito. Questionou quais foram os meios e pessoal 74 

disponibilizados pela UFBVC para apoiar a Proteção Civil e se a roda dos lavadouros 75 
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de Famões tinha sido removida para requalificação. Finalizou a sua intervenção 76 

referindo que relativamente às questões financeiras continuam a faltar os mapas de 77 

pagamentos aos fornecedores e de dívidas aos fornecedores, solicitando ao 78 

presidente da Assembleia da UFBVC que de agora adiante seja disponibilizada esta 79 

documentação para poder melhor analisar os valores, tendo o direito de saber quem 80 

realiza os trabalhos e quanto custa.-----------------------------------------------------------------  81 

----------O Presidente da União de Freguesias referiu que o apoio dado à proteção civil 82 

municipal consistiu na remoção de árvores, utilização de motosserra e cedência de 83 

tanque para abastecimento de água no combate a um incendio. Mais referiu que a 84 

requalificação proposta pelo executivo foi “requalificação do Largo da Portela”, tendo 85 

a zona envolvente uma intervenção prevista no futuro e confirmou que a roda dos 86 

lavadouros de Famões foi para requalificação. Finalizou referindo que a 87 

documentação é elaborada e fornecida pela empresa de contabilidade contratada 88 

pela UFBVC, mas que pode ser solicitado à empresa a referida documentação, no 89 

sentido de promover a total transparência nos números.------------------------------------- 90 

4 – Apreciação e votação da Conta de Gerência relativa ao ano de 2020:--------------- 91 

----------O Presidente da União de Freguesias apresentou os documentos da prestação 92 

de contas, referindo que dos mesmos fazem parte a conta de gerência, o relatório de 93 

gestão, mapas anexos, resumo do diário da tesouraria, mapa de dívidas a terceiros, 94 

mapa de transferências, mapa de síntese de reconciliação bancária, autos de abate e 95 

cadastro de inventário dos bens.---------------------------------------------------------------------96 

----------Foram tecidas algumas considerações sobre os documentos em causa.--------- 97 

----------Feita a votação deste ponto o mesmo foi aprovado por maioria, com uma 98 

abstenção do eleito Elísio Gomes, a proposta supra.------------------------------------------- 99 
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----------A presente deliberação foi aprovada em minuta por unanimidade para que 100 

possa produzir efeitos imediatos.-------------------------------------------------------------------- 101 

5 – Apreciação e votação do inventário dos bens, direitos e obrigações patrimoniais 102 

e respetiva avaliação;----------------------------------------------------------------------------------- 103 

----------O Presidente da União de Freguesias apresentou o mapa com o inventário de 104 

todos os bens da UFBVC fornecido pela empresa de contabilidade contratada. Mais 105 

referiu que no passado a empresa teve problemas na execução deste documento 106 

devido à junção das duas freguesias, por haver diferenças de software, estando neste 107 

momento esses problemas sanados.---------------------------------------------------------------- 108 

----------O eleito Joaquim Marcos Rodrigues Henriques referiu que o referido 109 

documento ainda apresenta lacunas, nomeadamente em termos de interpretação 110 

dos diversos itens que constituem o documento e até omissão de alguns bens que 111 

têm de ser inventariados apesar de não terem valor associado, como é o caso dos 112 

caminhos vicinais. Terminou sugerindo que numa próxima assembleia o responsável 113 

pela elaboração do documento da empresa de contabilidade estivesse presente para 114 

esclarecer as dúvidas existentes.--------------------------------------------------------------------- 115 

-----------Feita a votação deste ponto o mesmo foi aprovado por unanimidade a 116 

proposta supra.------------------------------------------------------------------------------------------- 117 

----------A presente deliberação foi aprovada em minuta por unanimidade para que 118 

possa produzir efeitos imediatos.-------------------------------------------------------------------- 119 

6 – Análise e aprovação da 1ª Revisão do Orçamento e do Plano Plurianual de 120 

Investimentos para o ano de 2021;----------------------------------------------------------------- 121 

----------O Presidente da União de Freguesias apresentou o documento, referindo que 122 

com o saldo de gerência proveniente do ano anterior (51.155,77 €) é necessário 123 

distribuir essa verba, tendo-se reforçado algumas rúbricas.---------------------------------- 124 
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 ----------O eleito Joaquim Marcos Rodrigues Henriques referiu que sendo este um 125 

documento de gestão do executivo da união de freguesias não pretende discutir o 126 

seu conteúdo, tendo questionado apenas o ponto da situação em relação aos 127 

orçamentos para a realização do armazém/estaleiro da UFBVC e às questões 128 

levantadas na última assembleia relativamente ao protocolo de cedência do terreno 129 

pela CMB.---------------------------------------------------------------------------------------------------  130 

----------O Presidente da União de Freguesias referiu que já foi iniciado o levantamento 131 

de orçamentos para a obra e que foi alterada a cláusula referente ao direito de 132 

reversão, mencionando que este só pode ser exercido por comum acordo das partes.- 133 

-----------Feita a votação deste ponto o mesmo foi aprovado por maioria, com uma 134 

abstenção Elísio Gomes, a proposta supra.-------------------------------------------------------- 135 

----------A presente deliberação foi aprovada em minuta por unanimidade para que 136 

possa produzir efeitos imediatos.-------------------------------------------------------------------- 137 

7 – Análise e aprovação do Projecto de Regulamento do Orçamento Participativo da 138 

UFBVC.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 139 

----------O Presidente da União de Freguesias apresentou a proposta de regulamento 140 

para o orçamento participativo, para no ano de 2022 poder ser atribuído uma verba 141 

para o mesmo.--------------------------------------------------------------------------------------------142 

----------Após algumas alterações sugeridas pelo membro da assembleia Joaquim 143 

Marcos Henriques o documento foi a votação.--------------------------------------------------- 144 

-----------Feita a votação deste ponto o mesmo foi aprovado por maioria, com uma 145 

abstenção Elísio Gomes, a proposta supra.-------------------------------------------------------- 146 

----------A presente deliberação foi aprovada em minuta por unanimidade para que 147 

possa produzir efeitos imediatos.-------------------------------------------------------------------- 148 

8 – Análise e aprovação do Regulamento Geral de Espaços e Caminhos Vicinais.----- 149 
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----------O Presidente da Assembleia Luís Nobre, a pedido do Presidente da UFBVC, 150 

retirou este ponto da ata a pedido do presidente da União de Freguesias para futura 151 

discussão.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 152 

----------Sem outros assuntos a acrescentar foi dada como encerrada a assembleia 153 

pelas 23h00, da qual se lavrou a presente ata e eu 2º Secretario Mário Rui Silvestre 154 

Ribeiro da Mesa da Assembleia a minutei e escrevi. -------------------------------------------- 155 

Presidente: ___________________________________________________________ 156 

2º Secretário: _________________________________________________________ 157 


