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MANDATO 2017-2021 1 

ACTA Nº 2 / 2021 - ASSEMBLEIA DA  2 

UNIÃO DE FREGUESIAS DE BOMBARRAL E VALE COVO 3 

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

----------Aos trinta dias do mês de Junho do ano de dois mil e vinte e um, 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 da assembleia Luís Manuel Leandro Nobre, a 1ª 9 

secretaria, Jessica Anna Ligei Van Acker, o 2º secretário Mário Rui Silvestre Ribeiro, os 10 

membros, Fernando Paulo Borges da Silva, Manuel Maravilha de Amorim, Germano 11 

Simões, José Mil Homens Ferreira, Joaquim Marcos Rodrigues Henriques, Catarina 12 

Isabel Pinheiro Vilão Simões, Luís José Coelho Pereira Bernardino, Olga Cristina C.D. 13 

Simão e Rui Jorge da Silva Gomes, bem como os elementos do executivo, Sérgio 14 

Manuel Silva Duarte, presidente, Nuno Ricardo Ferreira Figueiredo, tesoureiro, Maria 15 

Conceição Espírito Santo, secretaria, José Eduardo Alexandrino, vogal.-------------------- 16 

-----------Os membros Ana Paula Carreira da Silva Santos, Frederica Heliodoro da Silva 17 

e Carlos Manuel Carvalho Duarte pediram a substituição, justificando a falta por 18 

motivos de vida particular. O membro Elísio Gomes não apresentou justificação para 19 

a sua ausência. -------------------------------------------------------------------------------------------- 20 

----------Assuntos antes da ordem do dia: ----------------------------------------------------------  21 

----------Por não haver mais assuntos passou-se de imediato à ordem de trabalhos.---- 22 

----------Ordem de trabalhos: -------------------------------------------------------------------------- 23 

1 – Intervenção do público (nos termos do nº 1 do artigo 49 da Lei 75/2013 de 12 de 24 

Setembro):-------------------------------------------------------------------------------------------------  25 
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----------Não havendo presente público para usar da palavra, o presidente da 26 

assembleia da UFBVC passou para o ponto 2 da ordem de trabalhos. --------------------- 27 

2 – Período antes da ordem do dia (nos termos do artigo 52º da Lei 75/2013 de 12  28 

de Setembro):---------------------------------------------------------------------------------------------  29 

----------O membro da assembleia Joaquim Marcos Henriques constatou, e no sentido 30 

de promover a transparência das contas da UFBVC, que foi entregue a informação 31 

financeira, mapa de fornecedores, como tem sido solicitado e como já tinha sido 32 

fornecido na assembleia anterior. Mais sugeriu que a última assembleia deste 33 

mandato fosse marcada antes das eleições autárquicas e que, se possível, estivesse 34 

presente o representante da empresa de contabilidade para prestar algum 35 

esclarecimento adicional. Finalizou a sua intervenção congratulando toda a 36 

assembleia da UFBVC pelo 107º aniversário do concelho do Bombarral. ----------------- 37 

3 – Aprovação da ata da sessão anterior:--------------------------------------------------------- 38 

----------Foram feitas as alterações necessárias e colocada à votação a ata da sessão 39 

anterior (Ata nº1/2021), tendo a mesma sido aprovada por maioria, ficando fora da 40 

votação os eleitos José Ferreira e Rui Jorge da Silva Gomes, por não terem estado 41 

presentes na referida assembleia.-------------------------------------------------------------------- 42 

4 - Apreciar informação escrita do presidente da U.F. Bombarral e Vale Covo acerca 43 

da atividade desta e da situação financeira da freguesia (nos termos da alínea e) do 44 

nº 2 do artigo 9º da Lei 75/2013 de 12 de Setembro):-----------------------------------------45 

---------O Presidente da União de Freguesias fez uma breve referência aos documentos 46 

fornecidos. Adicionalmente, referiu que neste momento o executivo da UFBVC está a 47 

recolher diversos orçamentos relativos às diferentes partes da obra do armazém da 48 

UFBV, de forma a abrir um procedimento concursal para adjudicação da obra. Mais 49 

referiu que apesar de neste momento a UFBVC ter dinheiro suficiente para fazer a 50 
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obra de construção civil, será previsível colocar esta obra repartida no orçamento 51 

deste ano e do próximo ano.--------------------------------------------------------------------------  52 

----------O eleito Joaquim Marcos Rodrigues Henriques alertou para que se tenha em 53 

consideração se a lei não impõe que após a marcação da data das eleições, nos 60 54 

dias que antecedem as mesmas, o executivo entra em administração corrente, não 55 

podendo adjudicar nenhuma obra.------------------------------------------------------------------56 

----------O presidente da UFBVC agradeceu o alerta e irá verificar o que a lei diz nesta 57 

matéria.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 58 

----------Sem outros assuntos a acrescentar foi dada como encerrada a assembleia 59 

pelas 21h30, da qual se lavrou a presente ata e eu 1ª Secretaria Jessica Anna Ligei Van 60 

Acker da Mesa da Assembleia a minutei e escrevi. -------------------------------------------- 61 

Presidente: ___________________________________________________________ 62 

1ª Secretária: _________________________________________________________ 63 


