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Assembleia da União das Freguesia de Bombarral e Vale Covo 1 

 2 

ACTA Nº 01/2015 3 

Aos vinte e quatro dias do mês de Abril, do ano dois mil e quinze, 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 15/04/2015, com a seguinte ordem 7 

de trabalhos: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 8 

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

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

2 – Apreciação  do inventário dos bens, direitos e obrigações patrimoniais e respectva--- 11 

avaliação; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 
3 – Apreciação e votação da Conta de Gerência do ano 2014: ----------------------------------- 13 

4 – Análise e aprovação da 1ª Revisão do Orçamento e do Plano plurianual de -------------14 

Investimentos para o ano económico de 2015; ------------------------------------------------------ 15 

5 – Verificar a conformidade dos requisitos relativos ao exercício de funções  a tempo---- 16 

inteiro do Presidente da União das Freguesias. ----------------------------------------------------- 17 
Compareceram: ------------------------------------------------------------------------------------------- 18 

Pela Mesa da Assembleia de Freguesia: Eduardo João de Sousa e Andrade Viana Costa 19 

(PPD/PSD), na qualidade de presidente e António Paulo Rodrigues Venâncio,  20 

(PPD/PSD) na qualidade de 2º secretário. ----------------------------------------------------------- 21 

Pelo Partido Socialista (PS): Sérgio Manuel da Silva Duarte, Nuno Alexandre Gomes 22 

Vicente, Luísa Alexandra Gonzaga Teixeira da Silva e José Eduardo Alexandrino; ------- 23 

Pelo Partido Social  (PPD/PSD):  Olga Carvalho Duarte Simão,  Fernando Russo Abreu 24 

e António Antão Martins Ventura, em substituição de Ana Maria da Cruz Fontoura da 25 

Silva. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26 

Pelo Centro Democrático Social (CDS/PP): Rui Jorge da Silva Gomes e Carlos Manuel 27 

Carvalho Duarte. ------------------------------------------------------------------------------------------ 28 

Pela Coligação Democrática Unitária (CDU):  António Cândido Rosado Mil-Homens e 29 

Ana Paula 30 

Henriques, na qualidade de tesoureiro, Catarina Isabel Pinheiro Vilão Simões, na 31 

qualidade de secretária, Luís José Coelho Pereira Bernardino e Mariana do Rosário 32 

Gomes Francisco Costa, na  qualidade de vogais.--------------------------------------------------- 33 

Período de antes do início da ordem de trabalhos: ------------------------------------------------ 34 

Leitura do expediente. -----------------------------------------------------------------------------------  35 

O Presidente da Mesa da Assembleia (PMA) abriu a sessão, cerca das vinte e uma horas 36 

e quinze minutos. Solicitou a colaboração da eleita Olga carvalho Duarte Simão para 37 

completar a Mesa da Assembleia. --------------------------------------------------------------- 38 

 Em seguida, disse que não havia expediente mas um pedido de substituição da eleita 39 

Ana Maria da Cruz Fontoura da Silva pelo eleito António Antão Martins Ventura. 40 

Solicitou à assembleia a entrega dos questionários que enviou, para os enviar à 41 

ANAFRE. A eleita Ana Paula Carreira da Silva Santos, argumentou que a CDU por não 42 

concordar com o projecto-lei que esteve na base da reforma territorial das Freguesias 43 

não tinha tido tempo para estudar o questionário e responder. O PMA disse à eleita que 44 

se esse era o argumento, então podia entregar o inquérito na semana seguinte. ------------- 45 

O eleito Nuno Alexandre Gomes Vicente referiu que gostaria de ficar com os dados 46 

relativos ao resultado do inquérito. O PMA disse que isso só podia acontecer se a 47 

ANAFRE canalizasse os resultados para a autarquia. -------------------------------------------- 48 
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Outros assuntos de interesse da autarquia. 49 

A eleita Ana Paula Correia da Silva Santos apresentou, à mesa da assembleia, uma 50 

moção, que se anexa á acta, sob o título – Por ocasião do 41º ANIVERSÁRIO DA 51 

REVOLUÇÃO DE ABRIL-, que o PMA, depois de dar entrada, leu e submeteu á 52 

aprovação da assembleia tendo-se verificado o seguinte resultado. Seis votos a favor (4 53 

do PS e 2 da CDU), quatro votos contra (2 do PPD/PSD e 2 do CDS/PP) e três 54 

abstenções (3 PPD/PSD). A moção foi aprovada por maioria. ----------------------------------- 55 

Não havendo mais intervenções passou-se de imediato ao período da ordem de 56 

trabalhos. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 57 

Período da ordem de trabalhos. ------------------------------------------------------------------------ 58 

Análise, rectificação e aprovação da acta nº 04/2014. --------------------------------------------- 59 

O PMA, dirigindo-se à assembleia, referiu ter detectado alguns erros na redacção da 60 

acta, mencionou-os e promoveu a respectiva rectificação. Depois de rectificada, a acta, 61 

foi posta a aprovação tendo-se obtido o seguinte resultado:-------------------------------------- 62 

Onze votos a favor e duas abstenções. A acta foi aprovada por maioria. --------------------- 63 
1. Apreciação da Informação da actividade bem como da situação financeira da União 64 

das Freguesias;------------------------------------------------------------------------------------ 65 

O PMA solicitou ao órgão executivo que se pronunciasse sobre o documento em análise. 66 

O tesoureiro do órgão executivo, Joaquim Marcos Henriques, explicou, de uma forma 67 

sucinta, os objectivos e concretizações do documento, ficando a aguardar, para informar 68 

a assembleia, por quaisquer dúvidas ou informações. --------------------------------------------- 69 

Intervenções. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 70 

A eleita, Ana Paula Carreira da Silva Santos, referiu que se devia evitar o uso dos 71 

herbicidas para a limpeza e manutenção das vias. Quis saber de que forma foi prestado 72 

apoio ou patrocínio ao programa “Promoção e Prevenção das Doenças 73 

Cardiovasculares” promovido pela Santa Casa da Misericórdia do Bombarral. ------------ 74 

O PMA referiu que os herbicidas aplicados, actualmente, são produtos homologados  e, 75 

como tal, hoje a sua aplicação é mais profissional. Por outro lado, como é que se podem 76 

introduzir máquinas nos passeios e outros locais para se combater as infestantes? Disse, 77 

também, que na assembleia havia pessoas que se podiam pronunciar melhor sobre o 78 

tema em análise. ------------------------------------------------------------------------------------------- 79 

O órgão executivo, através do tesoureito, Joaquim Marcos Henriques, registou a 80 

preocupação da eleita Ana Paula, mas ela pode ter a certeza de que a Junta pugna pela 81 

preservação do ambiente. Relativamente à segunda questão posta pela eleita Ana Paula, 82 

a Junta concedeu um apoio financeiro, garantindo um ponto de electricidade, em várias 83 

localidades, para o carro que faz os exames. Embora esse apoio tenha terminado em 84 

2014, a prevenção continua a ser feita, pelo menos, uma vez por mês. ------------------------ 85 

O eleito, José Eduardo Alexandrino, reconhece o excelente trabalho feito pela União das 86 

Freguesias, nos caminhos que ele tinha questionado na assembleia anterior. Do mesmo 87 

modo que critica também reconhece quando o trabalho é bem feito. -------------------------- 88 

O tesoureiro, Joaquim Marcos Henriques, agradeceu as palavras do eleito e também a 89 

sua colaboração na identificação dos locais mais danificados. ----------------------------------- 90 

Situação financeira. --------------------------------------------------------------------------------------- 91 

A eleita, Ana Paula Carreira da Silva Santos, quis saber quais foram as aquisições de 92 

bens de capital no valor de 20.150,00 €. -------------------------------------------------------------- 93 

O eleito, Nuno Alexandre Gomes Vicente, salientou o facto de já ter feito a proposta, 94 

caso seja possível, que no quadro resumo das despesas mencionar as despesas realizadas.  95 
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O eleito, Sérgio Manuel da Silva Duarte, sugere que se elimine o quadro das despesas 96 

pagas (%) e se substitua pelo das despesas realizadas. -------------------------------------------- 97 

O tesoureiro, Joaquim Marcos Henriques, quanto à primeira questão, disse que a eleita 98 

Ana Paula se referiu à dotação prevista pela autarquia; contudo a despesa de capital 99 

efectuada foi de 457,70 € e refere-se a uma aquisição de um corta-relva. --------------------- 100 

Quanto à proposta lançada pelo eleito Nuno Vicente e corroborada pelo eleito Sérgio 101 

Duarte ela vai ser objecto de análise por parte do executivo. ------------------------------------ 102 

Não havendo mais intervenções passou-se de imediato ao ponto nº 2 da convocatória. --- 103 

2. Apreciação do Inventário dos bens, direitos e obrigações patrimoniais e 104 

respectiva avaliação; ---------------------------------------------------------------------------- 105 

O PMA referiu que, tal como os documentos anteriores, este é para se fazer uma 106 

apreciação. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 107 

Intervenções. -----------------------------------------------------------------------------------------------  108 

O eleito, Nuno Alexandre Gomes Vicente, salientou que no ano anterior falou nos bens 109 

que não estavam evidenciados, de entre os quais o do edifício da Junta do Vale Covo. Se 110 

é património da Junta devia vir mencionado. ------------------------------------------------------- 111 

O tesoureiro, Joaquim Marcos Henriques, respondeu que a caderneta predial da Junta 112 

ainda não está actualizada, pois são três parcelas de terreno ainda não transferidas. --- 113 

O eleito, Nuno Vicente, reforça que devem estar espelhadas evidenciando-se que ela 114 

assenta sobre três parcelas. ----------------------------------------------------------------------------- 115 

O tesoureiro, joaquim Marcos Henriques, referiu que é de se considerar a proposta.----- 116 

3. Apreciação e votação da Conta de Gerência do ano de 2014. -------------------------- 117 

O tesoureiro, Joaquim Marcos Henriques, fez um preve resumo da conta de gerência e 118 

documentação anexa (relatório de gestão e dívidas a terceiros). A autarquia atingiu 119 

quase todos os objectivos propostos. Na receita o grau de execução foi de 104, 34% e na 120 

despesa foi de 84,85%. O saldo para a gerência seguinte é de 41.897,46€. Devo referir 121 

que a dívida a terceiros que está no relatório, não é propriamente uma dívida; ocorreu 122 

um acidente com uma viatura a qual quebrou o pára-brisas que custou aquele montante. 123 

Entretanto, o seguro já pagou os 312, 53€ mencionados. ----------------------------------------- 124 

Intervenções. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 125 

O eleito, Nuno Alexandre Gomes Vicente, salientou o facto do texto, do relatório de 126 

gestão, ser igual ao ano anterior. No entanto não inclui um mapa específico das 127 

movimentações (ou reconciliações ?) bancárias. Em relação à execução orçamental não 128 

acha muito correcto fazer comparações com o do ano transacto. Terminou a sua 129 

intervenção dizendo que nada mais tinha a acrescentar. ----------------------------------------- 130 

O tesoureiro, Joaquim Marcos Henriques, respondeu desconhecer se era obrigatório 131 

apresentar um mapa das movimentações bancárias mas, se for obrigatório o executivo 132 

não tem qualquer problema em o apresentar. Relativamente à segunda questão é uma 133 

opinião do eleito e ele respeita-a. ---------------------------------------------------------------------- 134 

Não havendo mais intervenções passou-se de imediato à votação, obtendo-se os seguintes 135 

resultados: 136 

_ Sete votos a favor (5,PPD/PSD e 2 (CDS/PP) e seis abstenções (4, PS e 2 CDU). O 137 

documento foi aprovado por maioria dos votos expressos. --------------------------------------- 138 

4. Análise e aprovação da 1ª Revisão do Orçamento e do Plano Plurianual de 139 

Investimentos para o ano económico de 2015. --------------------------------------------- 140 

O tesoureiro, Joaquim Marcos Henriques, fez uma breve explicação sobre os 141 

documentos em análise, salientando  que a Lei assim obriga uma vez que haja alterações 142 

ao plano inicialmente proposto. No fundo é a distribuição do saldo de gerência para o 143 
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ano seguinte por várias rubricas. A rubrica mais saliente no orçamento da despesa é o 144 

da aquisição de um tractor (26500,00€). -------------------------------------------------------------- 145 

Intervenções. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 146 

O eleito, Sérgio Manuel da Silva Duarte, perguntou se a autarquia não tinha tentado um 147 

acordo com a Cãmara Municipal para esta adiantar a verba para aquisição total do 148 

tractor, à semelhança do que uma Junta de Freguesia tinha feito para resolver uma 149 

questão no imediato. -------------------------------------------------------------------------------------- 150 

O tesoureiro, Joaquim Marcos Henriques, disse conhecer essa situação mas nós não 151 

seguimos essa via. Aproveitou a oportunidade para agradecer a colaboração do eleito, 152 

Sérgio Duarte, na execução de muitos documentos, nomeadamente fazendo parte do júri 153 

para a contratação de dois (2) elementos para a Junta. -------------------------------------------154 

Posto o documento a votação o mesmo foi aprovado com onze votos ( 5 do PSD, 4 PS e 2 155 

CDS) a favor e duas abstenções (2, CDU). ----------------------------------------------------------- 156 

5. Verificar a conformidade dos requisitos relativos ao exercício de funções a tempo 157 

inteiro do Presidente da união das Freguesias. -------------------------------------------- 158 

Depois de verficados os requisitos o PMA solicitou ao plenário a aprovação, em minuta, 159 

de todos os pontos da acta. A assembleia aprovou o pedido por unanimidade. -------------- 160 

 161 

E, nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, cerca das 22:20 horas, 162 

da qual se lavrou a presente acta que eu _______________________________a 163 

Secretariei e escrevi. -------------------------------------------------------------------------------------- 164 

 165 

 166 

 167 

 O Presidente da Mesa da Assembleia                                  O 2º Secretário(a) 168 

_______________________________   _________________________ 169 


