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ACTA Nº 03/2015 1 

 2 

Aos vinte e quatro dias do mês de Setembro, do ano dois mil e quinze, reuniu, em sessão 3 

ordinária, a Assembleia da União das Freguesia de Bombarral e Vale Covo, no edifício 4 

sede da autarquia, rua Luís de Camões nº 2, na vila do Bombarral, pelas vinte e uma 5 

horas (21.00h), de acordo com a convocatória do dia 17/09/2015, com a seguinte ordem 6 

de trabalhos: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 7 

1 – Apreciação da informação da atividade bem como da situação financeira da União 8 

das Freguesias;--------------------------------------------------------------------------------------------- 9 

2 – Apreciação e votação da 2ª Revisão orçamental de 2015. ------------------------------------ 10 

Compareceram: ------------------------------------------------------------------------------------------- 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 Socialista (PS): Sérgio Manuel da Silva Duarte, Nuno Alexandre Gomes 16 

Vicente, Luísa Alexandra Gonzaga Teixeira da Silva e José Eduardo Alexandrino; ------- 17 

Pelo Partido Social (PPD/PSD): Fernando Russo Abreu e António Antão Martins 18 

Ventura, em substituição de Olga Cristina Carvalho Duarte Simão. -------------------------- 19 

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

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

Pela Coligação Democrática Unitária (CDU): António Cândido Rosado Mil-Homens e 22 

Ana Paula Carreira da Silva Santos. ----------------------------------------------------------------- 23 

Pelo executivo das Juntas 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 

O Presidente da Mesa da Assembleia (PMA) abriu a sessão, cerca das vinte e uma horas 30 

e quinze minutos sugerindo aos eleitos que o período dedicado a outros assuntos de 31 
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interesse para a autarquia passassem para o fim da ordem de trabalhos. Havendo a 32 

concordância da assembleia iniciou-se, a mesma, com a retificação e aprovação da ata 33 

da sessão anterior. ---------------------------------------------------------------------------------------- 34 

Período da ordem dos trabalhos. ---------------------------------------------------------------------- 35 

Retificações à ata nº 2 de 2015. ------------------------------------------------------------------------- 36 

O eleito Nuno Alexandre Gomes Vicente sugeriu uma retificação na página nº 1, alínea 37 

13, da palavra “Presidente”, por uma questão de coerência, uma vez que estava escrita 38 

com letra minúscula. A eleita Ana Maria da Cruz Fontoura da Silva propôs a emenda 39 

da palavra “há”, para “à”, página nº 2, linha 45. Não havendo mais retificações passou-40 

se à aprovação. A ata foi aprovada por maioria com doze (12) votos a favor e uma 41 

abstenção. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 42 

Análise do ponto nº 1 da convocatória - Apreciação da informação da atividade bem 43 

como da situação financeira da União das Freguesias. -------------------------------------------- 44 

O PMA passou a palavra ao órgão executivo para, este, tecer as considerações que 45 

achasse por convenientes sobre o documento. ------------------------------------------------------- 46 

O tesoureiro, Joaquim Marcos Henriques, começou por pedir desculpa, aos membros da 47 

assembleia, pelo lapso constante no ponto 4 - Transferências correntes - do quadro 48 

resumo das despesas, que em vez da dotação de 21.050,00 euros passa a ser de 21.550,00 49 

euros. Aliás, os novos quadros resumos das despesas e receitas, distribuídos aos eleitos, 50 

evidenciam essa correção. Esta alteração também teve lugar, na mesma rubrica mas na 51 

percentagem do grau de execução de 72,12% para 70,45%. Continuou a sua exposição 52 

explicando de forma sucinta as várias rubricas dos quadros resumos e terminou 53 

referindo que a 31 de Agosto o saldo, em caixa, era de 29.880,66 euros. ---------------------- 54 

Quanto à atividade desenvolvida de Julho a Setembro, ela centrou-se mais nas ações de 55 

desenvolvimento, conservação, manutenção e reparação nas localidades e lugares da 56 

União das Freguesias. Salientou ainda, a candidatura via ANAFRE da modernização 57 

administrativa ao programa “SAMA”, que tem a ver com a área da informática. A 58 

União das Freguesias já recebeu 2 equipamentos correspondentes ao programa. O 59 

equipamento está ligado a uma plataforma que se chama e-freguesias, onde constam os 60 

serviços partilhados do estado. A instalação deste equipamento vai permitir que a Junta 61 

ou os utentes em modo self serviço acedam a marcação de consultas, isenção às taxas 62 
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moderadoras, no portal da saúde, IMTT, Portal das finanças, Segurança Social, etc. 63 

Outra inovação tem a ver com o portal das Freguesias, www.efreguesias.pt onde 64 

brevemente os cidadãos bombarralenses registados poderão em qualquer parte do globo 65 

aceder 365 dias por ano, 24 horas por dia a informações ou pedidos dirigidos à junta. O 66 

programa não teve qualquer custo. Aproveitou a oportunidade para falar na exposição 67 

dos quadros, pintura em aguarela, expostos no salão nobre da autarquia. O tema dos 68 

quadros são as várias igrejas da União das freguesias do Bombarral e Vale Covo. 69 

Concluiu dizendo que os quadros são património da autarquia. -------------------------------- 70 

A este propósito, o eleito António Paulo Venâncio comentou se o património/quadros era 71 

nosso ou se não seria da fábrica da igreja? O tesoureiro, Joaquim Marcos Henriques, 72 

respondeu que o património/quadros é, efetivamente, da autarquia. -------------------------- 73 

Intervenções. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 74 

O eleito, Nuno Alexandre Gomes Vicente, perguntou, em relação ao programa “SAMA” 75 

o quê que já foi feito ou pensa fazer em termos de divulgação da plataforma. -------------- 76 

O tesoureiro, Joaquim Marcos Henriques, referiu que a melhor divulgação é a de 77 

quando os utentes forem aos serviços respetivos e, estes, não os atenderem e informarem 78 

que podem aceder aos serviços através da autarquia. Mas, a autarquia depois de 79 

implantar todos os serviços irá fazer a divulgação por meio dos placards disponíveis na 80 

União das Freguesias e também on-line. Não iniciamos ainda a divulgação porque o 81 

sistema ainda está muito instável e carece de parametrização. A identificação dos 82 

cidadãos será feita através do cartão de cidadão. Refira-se que a autarquia ajudará as 83 

pessoas a fazerem os contactos e ultrapassar as dificuldades. ----------------------------------- 84 

A eleita, Ana Paula Carreira da Silva Santos, referindo-se às atividades desenvolvidas, 85 

referindo-se aos trabalhos efetuados ao longo da avenida Luís Henriques. Questionou se 86 

eram necessários dois funcionários, durante dois dias, para cortar árvores numa 87 

propriedade e proceder a limpezas. Segundo o seu ponto de vista, a autarquia não tem 88 

que fazer cortes de árvores ou outros trabalhos nas propriedades privadas; isso, 89 

concluiu, deve ser da responsabilidade do proprietário. ------------------------------------------ 90 

Depois, referindo-se à situação financeira verificou que as atividades constantes do 91 

protocolo estão a ser cumpridas. E as outras, questionou? --------------------------------------- 92 

http://www.efreguesias.pt/
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O tesoureiro, Joaquim Marcos Henriques, respondendo à primeira questão disse que 93 

ainda bem que a eleita tinha reparado no que se tinha feito. Contudo, os elementos do 94 

órgão executivo da Junta acreditam nos seus trabalhadores que se empenham no 95 

trabalho que fazem e que, por vezes até pecam por excesso de zelo, como foi o caso de 96 

levarem tudo a eito. A avenida Luís Henriques vai desde a Sandman até à rotunda da 97 

Caniceira e segue, em termos de limpeza, até ao agrupamento de escolas de Fernão Pó. 98 

Sendo uma área muito extensa é natural que ocupe duas pessoas com o propósito de 99 

terminar o trabalho o mais rápido possível. A Junta não beneficia proprietários. O que 100 

faz, às vezes, é providenciar a limpeza que alguns proprietários demoram anos a fazer e, 101 

entretanto a população reclama. ----------------------------------------------------------------------- 102 

Em resposta à situação financeira e ao cumprimento das atividades, o tesoureiro referiu 103 

que as outras atividades também estão a ser cumpridas e para tal basta consultar a Lei 104 

75/2013, para constatar esse facto com as competências que lhe são atribuídas. ------------ 105 

Esgotado o ponto número um o PMA passou, de seguida, ao 2º ponto da ordem de 106 

trabalhos. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 107 

2.- Apreciação e votação da 2ª Revisão Orçamental de 2015. ------------------------------------ 108 

O tesoureiro, Joaquim Marcos Henriques, começou por dizer que o órgão executivo 109 

tinha pedido à Assembleia para efetivar o acordo de execução com a Câmara Municipal 110 

(CM). De facto, a 2ª revisão está aqui a traduzir o que propusemos. O valor aceite é de 6 111 

800,00 euros e é para ser aplicado na conservação e beneficiação de caminhos, 112 

arruamentos e instituições sem fins lucrativos. ----------------------------------------------------- 113 

Não havendo intervenções procedeu-se à votação tendo sido, a 2ª Revisão Orçamental de 114 

2015 aprovada por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------- 115 

3.- Outros assuntos de interesse para a autarquia.-------------------------------------------------- 116 

A eleita, Ana Paula Carreira da Silva Santos, entregou à mesa uma Moção - Sobre a 117 

Situação dos Refugiados e Imigrantes na Europa. O PMA após dar entrada da moção 118 

leu-a para a assembleia. Depois da leitura foi posta a Moção a votação tendo-se obtido o 119 

seguinte resultado:----------------------------------------------------------------------------------------- 120 

- Seis votos a favor (PS e CDU) e sete abstenções (PPD/PSD e CDS/PP). A Moção foi 121 

aprovada por maioria. ----------------------------------------------------------------------------------- 122 
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E, nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, cerca das vinte e duas 123 

horas e cinco minutos (22:05h), da qual se lavrou a presente ata e eu 124 

________________________________________1ª secretaria a escrevi. ------------------------ 125 

 126 

 O Presidente da Mesa da Assembleia                                   127 

 128 

_________________________________ 129 

 130 

O 1º Secretário(a) 131 

 132 

_________________________________ 133 

 134 

O 2º Secretário(a) 135 

 136 

_________________________________   137 


