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Assembleia da União das Freguesia de Bombarral e Vale Covo 1 

 2 

ACTA Nº 03/2014 3 

Aos trinta dias do mês de Setembro, do ano dois mil e catorze, reuniu, em sessão 4 

ordinária, a Assembleia da União das Freguesia de Bombarral e Vale Covo, no edifício 5 

sede da autarquia, rua Luís de Camões nº 2, na vila do Bombarral, pelas vinte e uma 6 

horas (21.00h), de acordo com a convocatória do dia 18/09/2014, do corrente ano, com a 7 

seguinte ordem de trabalhos: --------------------------------------------------------------------------- 8 

1 – Apreciação da informação da actividade bem como da situação financeira da União 9 

das Freguesias;--------------------------------------------------------------------------------------------- 10 

2 – Outros assuntos de interesse da autarquia. ----------------------------------------------------- 11 

Pela Mesa da Assembleia de Freguesia: Eduardo João de Sousa e Andrade Viana Costa 12 

(PPD/PSD), na qualidade de presidente, Ana Maria da Cruz Fontoura da Silva 13 

(PPD/PSD) na qualidade de 1ª secretária e António Paulo Rodrigues Venâncio 14 

(PPD/PSD), na qualidade de 2º secretário.----------------------------------------------------------- 15 

Pelo Partido Social Democrata (PPD/PSD): Olga Cristina Carvalho Duarte Simão e 16 

Fernando Russo Abreu ---------------------------------------------------------------------------------- 17 

Pelo Partido Socialista (PS): Sérgio Manuel da Silva Duarte, Nuno Alexandre Gomes 18 

Vicente, Luísa Alexandra Gonzaga Teixeira da Silva e José Eduardo Alexandrino; ------- 19 

Pelo Centro Democrático Social (CDS/PP): Rui Jorge da Silva Gomes e Carlos Manuel 20 

Carvalho Duarte; ----------------------------------------------------------------------------------------- 21 

Pela Coligação Democrática Unitária (CDU): Ana Paula Carreira da Silva Santos e 22 

António Cândido Rosado Mil-Homens --------------------------------------------------------------- 23 

Pelo executivo da Junta de Freguesia (J.F.) ------------------------------------------------------- 24 

António Feliciano Júnior, na qualidade de Presidente, Joaquim Marcos Rodrigues 25 

Henriques, na qualidade de tesoureiro, Catarina Isabel Pinheiro Vilão Simões, na 26 

qualidade de secretária, Luís José Coelho Pereira Bernardino e Mariana do Rosário 27 

Gomes Francisco Costa, na qualidade de vogais.--------------------------------------------------- 28 

Período de antes do início da ordem de trabalhos: ------------------------------------------------ 29 
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O Presidente da Mesa da Assembleia (PMA) abriu a sessão, cerca das vinte e uma horas 30 

e quinze minutos. Em seguida, solicitou ao órgão executivo que se pronunciasse sobre a 31 

oferta de livros que a autarquia fez a cada um dos eleitos.---------------------------------------- 32 

O tesoureiro, Joaquim Marcos Henriques, referiu que o Sport Clube Escolar 33 

Bombarralense solicitou um apoio publicitário de forma a custear a compra dos sacos 34 

que vão levar a publicação do livro e o cascol respeitante aos cem anos da colectividade. 35 

Referiu também que é uma recordação para todos nós, tanto mais que, de certo modo, 36 

coincide com o centenário do concelho. A Junta resolveu adquirir em troca do apoio 37 

publicitário, vinte (20) livros para oferecer aos membros da assembleia (13), aos 38 

membros do órgão executivo (5), um à funcionária administrativa da Junta e reservou 39 

um para seu arquivo. ------------------------------------------------------------------------------------- 40 

O eleito Sérgio Manuel da Silva Duarte agradeceu em nome do PS e o Presidente da 41 

Mesa da Assembleia agradeceu em nome dos eleitos referindo que é uma boa recordação 42 

pois alia factos históricos quer da colectividade quer do concelho. ----------------------------- 43 

A eleita Ana Paula Carreira da Silva Santos, solicitou à mesa a entrada de uma moção, 44 

tendo a mesma sido votada por unanimidade dos eleitos presentes no acto (12) cujo teor 45 

se prende com o encerramento do tribunal do Bombarral. A moção depois de lida pelo 46 

PMA foi também aprovada por unanimidade, e será anexada à presente acta. ------------- 47 

Rectificações. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 48 

O eleito Nuno Alexandre Gomes Vicente, detectou uma incorrecção na linha 88, do 49 

seguinte teor: a frase “documentos técnico” deve ser rectificada para “documentos 50 

técnicos”. Rectificada a acta passou-se de imediato à votação, tendo-se obtido o seguinte 51 

resultado: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 52 

- A acta nº 2 foi aprovada por maioria com dez votos a favor e duas abstenções. -----------  53 

O eleito Fernando Russo Abreu não tomou parte nas votações quer da moção quer da 54 

acta da sessão anterior, uma vez que esteve ausente da bancada durante aquele período. 55 

Período da ordem dos trabalhos: ---------------------------------------------------------------------- 56 

 1. Apreciação da informação da actividade bem como da situação financeira da União 57 

das Freguesias. --------------------------------------------------------------------------------------------- 58 

O PMA deu a palavra ao órgão executivo para este se pronunciar sobre o documento em 59 

análise. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 60 
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O tesoureiro, Joaquim Marcos Henriques, fez um resumo sucinto da actividade 61 

desenvolvida. Destacou as obras de manutenção e conservação das estradas e valetas, 62 

limpeza e manutenção de jardins, e a pulverização das ruas com herbicida. 63 

Relativamente à parte financeira referiu que na assembleia anterior fora questionado 64 

sobre se no Bombarral não havia nenhuma empresa de contabilidade que pudesse dar 65 

assessoria no âmbito do POCAL. Pois, após ter feito as diligências necessárias constatou 66 

que no concelho não há empresas que possam dar aquela assessoria, dada a 67 

especificidade da matéria. O relatório de consultadoria apresentado reflecte a actividade 68 

desenvolvida pela autarquia até 31 de Agosto do presente ano, acrescentando que o 69 

órgão executivo rubricou os documentos de acordo com o que tinha sido solicitado na 70 

assembleia anterior. --------------------------------------------------------------------------------------  71 

Intervenções. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 72 

O eleito Nuno Alexandre Gomes Vicente referiu ter detectado um erro no texto da 73 

página 2 – Relatório de Consultadoria- na descrição da rubrica 02. Julga que na 74 

aquisição de bens e serviços, quadro resumo das despesas, a percentagem do grau de 75 

execução é de 53,07% e não de 43,28%, conforme consta. Depois de um debate sobre o 76 

assunto, entre Nuno Vicente, Sérgio Duarte, Paulo Venâncio e o tesoureiro Joaquim 77 

Marcos Henriques, este prometeu rever a situação e informar na próxima assembleia. --- 78 

O eleito, António Cândido Rosado Mil-Homens, referindo-se ao quadro resumo da 79 

receita, rubrica 01- Impostos directos- a quê que se devia a diferença entre as previsões 80 

corrigidas (1.460,00 €) e o realizado (6.871,72€). De igual modo quis saber quais as 81 

origens das transferências correntes (rubrica 06-quadro resumo das receitas). ------------- 82 

O tesoureiro, Joaquim Marcos Henriques, referindo-se aos impostos indirectos, disse 83 

que os 6.971,72 € são provenientes do IMI. A nova lei da Finanças Locais atribuiu às 84 

freguesias 1% do IMI cobrado pela Câmara nos prédios urbano e 100% nos rústicos. O 85 

montante que nós recebemos reflecte o que nos foi pago até 31 de Agosto do corrente 86 

ano. No que respeita às transferências correntes, o montante previsto tem a ver com as 87 

receitas provenientes do Fundo de Financiamento das Freguesias (FFF), protocolos, 88 

acordos e recenseamento eleitoral. -------------------------------------------------------------------- 89 

A eleita Ana Paula Carreira da Silva Santos referiu que tinha muita dificuldade em 90 

entender os documentos do relatório de consultoria, pois acha que estes são pouco 91 

explícitos: por exemplo, não sabe a quê que se refere a rubrica 09-receitas de capital- 92 
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previsão corrigida de 2.000,00€. Observou, também, que uma vez que a rubrica 04 – 93 

Taxas, Multas e outras penalidades – constitui uma fatia importante da receita, faz com 94 

que os cidadãos sejam mais penalizados. Por fim, solicitou ao PMA que os resultados 95 

das votações dos documentos em análise viessem descriminados. ------------------------------ 96 

O tesoureiro, Joaquim Marcos Henriques, referiu que os 2.000,00€ da venda de bens de 97 

investimento se refere à venda de “covais”. Disse ainda que um coval não é vendido mas 98 

sim concessionado. Neste caso estamos a falar de um bem de capital. ------------------------ 99 

O eleito, António Cândido Rosado Mil-Homens, observou o seguinte:------------------------ 100 

- Vou bater na mesma tecla. Se calhar é muito mais fácil virem as rubricas mais 101 

descriminadas, para que as pessoas as entendam. Concluiu dizendo que é de difícil 102 

análise e pergunta se o que propõe é viável. --------------------------------------------------------- 103 

O tesoureiro, Joaquim Marcos Henriques, referiu que a apresentação do documento de 104 

consultoria, no modelo vigente, não é da responsabilidade da autarquia. Desde que as 105 

autarquias foram obrigadas a apresentar as contas pelo modelo do POCAL é isso que 106 

tem vindo a fazer. Se as rubricas podem ou não ser mais discriminadas, não sei, no 107 

momento, responder a isso, concluiu. ----------------------------------------------------------------- 108 

Concluídas as intervenções referentes ao ponto nº 1, passou-se de imediato ao último 109 

ponto da convocatória – Outros assuntos de interesse da autarquia. -------------------------- 110 

O eleito, Sérgio Manuel da Silva Duarte, perguntou se a Junta tinha gasto algum 111 

dinheiro no parque de estacionamento anexo ao edifício da autarquia. Perguntou, 112 

também, se a Junta tinha sido informada quando o parque fechou e se, no caso presente 113 

há algum período de tempo previsto para o funcionamento. ------------------------------------ 114 

O presidente, António Feliciano Júnior, referiu que o proprietário Joaquim Pimentel 115 

informou a Junta aquando do encerramento do parque. Daí em diante não houve mais 116 

qualquer informação. ------------------------------------------------------------------------------------ 117 

O tesoureiro, Joaquim Marcos Henriques, informou a assembleia acerca situação do 118 

Parque temático, que se espera venha a ser implementado no território da Freguesia do 119 

Bombarral e Vale Covo. A avaliação de impacte ambiental esteve patente, para consulta 120 

pública, até 19 de Setembro de 2014. O licenciamento do projecto só poderá ser 121 

concedido após declaração de impacte ambiental favorável ou favorável condicionada, 122 

emitida pela autoridade de AIA ou pelo Secretário de Estado do Ambiente, ou decorrido 123 

o prazo para a sua emissão. Acrescentou que este projecto é vital para o território da 124 
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Freguesia e do Concelho quer em termos económicos, quer em termos sociais pelos 125 

postos de trabalho que vão ser criados diretos ou indiretos. ------------------------------------- 126 

E, nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, cerca das 23:15 horas, 127 

da qual se lavrou a presente acta, que eu, ________________________________________ 128 

1ª Secretária da Mesa da Assembleia de Freguesia a minutei e escrevi.------------------------ 129 

 130 

 131 

 132 

 133 

O Presidente da Mesa da Assembleia   O 2º Secretário 134 

________________________________  ___________________________ 135 


