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ACTA Nº 01/2016 2 

 3 

Aos vinte e um dias do mês de Abril, do ano dois mil e dezasseis, reuniu, em sessão ordinária, 4 

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

autarquia, rua Luís de Camões nº 2, na vila do Bombarral, pelas vinte e uma horas (21.00h), 6 

de acordo com a convocatória do dia 11/04/2016, com a seguinte ordem de trabalhos: ---------- 7 

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

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

2 – Apreciação do inventário dos bens, direitos e obrigações patrimoniais e respetiva----------- 10 

-avaliação; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 

3 – Apreciação e votação da Conta de Gerência do ano 2015: --------------------------------------- 12 

4 – Análise e aprovação da 1ª Revisão do Orçamento e do Plano plurianual de -------------------13 

Investimentos para o ano económico de 2016; --------------------------------------------------------- 14 

Compareceram: --------------------------------------------------------------------------------------------- 15 

Pela Mesa da Assembleia de Freguesia: Eduardo João de Sousa e Andrade Viana Costa 16 

(PPD/PSD), na qualidade de presidente, António Paulo Rodrigues Venâncio, (PPD/PSD) na 17 

qualidade de 2º secretário e António Antão Martins Ventura (PPD/PSD), em substituição da 18 

1ª secretária Ana Maria da Cruz Fontoura da Silva.---------------------------------------------------- 19 

Pelo Partido Socialista (PS): Sérgio Manuel da Silva Duarte, Nuno Alexandre Gomes 20 

Vicente, Luísa Alexandra Gonzaga Teixeira da Silva e José Eduardo Alexandrino; ------------- 21 

Pelo Partido Social (PPD/PSD): Olga Carvalho Duarte Simão e Fernando Russo Abreu.--------  22 

Pelo Centro Democrático Social (CDS/PP): Rui Jorge da Silva Gomes e Carlos Manuel 23 

Carvalho Duarte; ------------------------------------------------------------------------------------------- 24 

Pela Coligação Democrática Unitária (CDU): Elísio Pereira Gomes, em substituição de Ana 25 

Paula Carreira da Silva Santos. --------------------------------------------------------------------------- 26 

Pelo executivo das Juntas de Freguesia (J.F.) ---------------------------------------------------------- 27 

António Feliciano Júnior, na qualidade de Presidente, Joaquim Marcos Rodrigues Henriques, 28 

na qualidade de tesoureiro, Catarina Isabel Pinheiro Vilão Simões, na qualidade de secretária,  29 
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Luís José Coelho Pereira Bernardino e Mariana do Rosário Gomes Francisco Costa, na 32 

qualidade de vogais.---------------------------------------------------------------------------------------- 33 

Faltas de comparência. Não compareceu António Cândido Rosado Mil-Homens (CDU), pelo 34 

que a assembleia funcionou com doze (12) elementos. ----------------------------------------------- 35 

Período de antes do início da ordem de trabalhos: ------------------------------------------------- 36 

Leitura do expediente. ------------------------------------------------------------------------------------- 37 

O Presidente da Mesa da Assembleia (PMA) abriu a sessão, cerca das vinte e uma horas e 38 

quinze minutos. --------------------------------------------------------------------------------------------- 39 

 Em seguida, disse que não havia expediente mas dois pedidos de substituição; um da eleita 40 

Ana Maria da Cruz Fontoura da Silva e outro da eleita Ana Paula Carreira da Silva Santos a 41 

pedirem a sua substituição. -------------------------------------------------------------------------------- 42 

Outros assuntos de interesse da autarquia. -------------------------------------------------------------- 43 

Não houve intervenções dos eleitos da Assembleia nesta área. -------------------------------------- 44 

Período da ordem de trabalhos. --------------------------------------------------------------------------- 45 

Antes do Presidente da Mesa da Assembleia (PMA) ter posto a ata a aprovação, fez a leitura 46 

do art.º 34, ponto nº 3, do Código do Procedimento Administrativo, publicado no Diário da 47 

República, 1ª Série nº4, de 07 de Janeiro de 2015, que refere o seguinte:--------------------------- 48 

“Não participam na aprovação da ata os membros que não tenham estado presentes na reunião 49 

a que esta respeita.”----------------------------------------------------------------------------------------- 50 

Apreciação, retificação e aprovação da ata da sessão anterior. -------------------------------------- 51 

Depois de um curto período para apreciação a ata foi posta a votação tendo-se apurado o 52 

seguinte resultado:------------------------------------------------------------------------------------------ 53 

A ata foi aprovada por maioria com nove (9) votos a favor.------------------------------------------ 54 

1. Apreciação da Informação da atividade bem como da situação financeira da 55 

União das Freguesias;---------------------------------------------------------------------------- 56 

Situação financeira. --------------------------------------------------------------------------------------- 57 

O eleito, Nuno Alexandre Gomes Vicente, fez uma referência sobre os quadros resumo 58 

elaborados, congratulando-se com o facto do órgão executivo ter atendido as propostas do  59 
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Partido Socialista (PS). No quadro resumo das despesas, código 03-Juros e outros encargos – 61 

a dotação realizada foi de 10€, as despesas pagas de 10€, o grau de execução de 5,00% e 62 

despesas pagas 0,03%. Gostaria de ser esclarecido sobre as percentagens desta rubrica.--------- 63 

O tesoureiro, Joaquim Marcos Henriques, numa primeira análise referiu que a percentagem do 64 

grau de execução (5%) resulta do quociente entre a despesa paga e a dotação atual. Mas, para 65 

melhor explicação do assunto, solicitava a intervenção do técnico, Miguel Lopes. O técnico 66 

Miguel Lopes referiu que a percentagem de 0,03% refere-se ao total das despesas pagas e a 67 

dotação realizada é aquela que está comprometida. --------------------------------------------------- 68 

Não havendo mais intervenções passou-se de imediato ao ponto nº 2 da convocatória. --------- 69 

2. Apreciação do Inventário dos bens, direitos e obrigações patrimoniais e respetiva 70 

avaliação; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 71 

O PMA referiu que, tal como os documentos anteriores, este é para se fazer uma apreciação. - 72 

Não havendo intervenções passou-se de imediato ao ponto nº 3 da convocatória. ---------------- 73 

3. Apreciação e votação da Conta de Gerência do ano de 2015. --------------------------- 74 

Não havendo intervenções, passou-se de imediato à votação obtendo-se o seguinte resultado: 75 

sete (7) votos a favor, 5 do PPD/PSD e 2 do CDS/PP, 1 contra da CDU e 4 abstenções do PS. 76 

A Conta de Gerência foi aprovada por maioria dos votos expressos.) ------------------------------ 77 

Passou-se de imediato ao ponto nº 4 da convocatória.------------------------------------------------- 78 

4. Análise e aprovação da 1ª Revisão do Orçamento e do Plano Plurianual de 79 

Investimentos para o ano económico de 2016. --------------------------------------------- 80 

Intervenções. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 81 

O eleito, Nuno Alexandre Gomes Vicente questionou o executivo sobre o aumento, no 82 

orçamento da despesa, da rubrica do Subsídio de Férias e de Natal. -------------------------------- 83 

O tesoureiro Joaquim Marcos Henriques respondeu que na altura da elaboração do orçamento 84 

não foi feita qualquer previsão sobre a reposição de subsídios e salários. Mas esta situação 85 

decorre da própria gestão. --------------------------------------------------------------------------------- 86 

Aproveitou a oportunidade para falar também do reforço da verba para a requalificação dos 87 

sanitários públicos, que urge fazer e que está em orçamento para 2016. Explicou que no ano  88 
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económico de 2014 a Junta teve um saldo de quarenta e tal mil euros o que nos levou a 90 

adquirir um tractor e a pagá-lo na íntegra.--------------------------------------------------------------- 91 

O saldo com que transitámos de 2015 é de 20.758,53 euros e permite-nos reforçar a rubrica da 92 

requalificação dos sanitários. Referiu que a Junta tem feito uma boa gestão, esta de acordo 93 

com as intervenções da assembleia. ---------------------------------------------------------------------- 94 

Solicitada a intervenção do técnico, Miguel Lopes, para mais explicações, este referiu que 95 

antes não estava previsto a atualização dos vencimentos e agora fez-se o ajuste necessário 96 

para contemplar os subsídios de férias e de natal. ----------------------------------------------------- 97 

Posto o documento a votação, obteve-se o seguinte resultado: Onze (11) votos a favor. Cinco 98 

(5) PPD/PSD, quatro (4) PS, dois (2) CDS/PP e um voto contra da CDU. O documento foi 99 

aprovado por maioria. -------------------------------------------------------------------------------------- 100 

A pedido do executivo procedeu-se à votação de todos os pontos em minuta. Resultado da 101 

votação; a votação foi por unanimidade, (12 votos).--------------------------------------------------- 102 

Antes do encerramento da reunião, o tesoureiro, Joaquim Marcos Henriques, congratulou-se 103 

com a presença do eleito Sérgio Manuel da Silva Duarte desejando-lhe um rápido e pleno 104 

restabelecimento da doença que o afetou.--------------------------------------------------------------- 105 

E, nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, cerca das 21:40 horas, da qual 106 

se lavrou a presente ata que eu, _______________________________a Secretariei e escrevi.  107 

 O Presidente da Mesa da Assembleia                                 108 

 109 

_________________________________ 110 

 111 

O 2º Secretário 112 

 113 

________________________________ 114 

 115 


