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MANDATO 2017-2021 1 

ACTA Nº 4/2018 - ASSEMBLEIA DA  2 

UNIÃO DE FREGUESIAS DE BOMBARRAL E VALE COVO 3 

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

----------Aos Vinte e sete dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, 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 21h13. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 8 

----------Presentes O Presidente Luís Manuel Leandro Nobre, a 1ª Secretaria Jessica 9 

Anna Ligeia Van Acker, o 2º Secretario Mário Rui Silvestre Ribeiro, os membros 10 

Frederica Daniela Saramago Heliodoro da Silva, Fernando Paulo Borges da Silva, 11 

Manuel Maravilha de Amorim, Cátia Isabel dos Santos Rodrigues, Joaquim Marcos 12 

Rodrigues Henriques, Catarina Isabel Pinheiro Vilão Simões, Luis José Coelho Pereira 13 

Bernardino, Luís Manuel Biscaia Almeida e Ana Paula Carreira da Silva Santos, bem 14 

como os elementos do executivo, Sérgio Manuel Silva Duarte, presidente, Maria 15 

Conceição Espírito Santo, secretaria e José Eduardo Alexandrino, vogal. Faltaram o 16 

membro Carlos Manuel Carvalho Duarte por se encontrar doente e a aguardar 17 

atendimento nas urgências do hospital distrital de Caldas da Rainha e os membros do 18 

Executivo Nuno Ricardo Ferreira Figueiredo e Luísa Alexandra Gonzaga Teixeira da 19 

Silva. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 

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

-------- O eleito Joaquim Marcos Henriques questiona sobre a situação do saneamento 22 

da estrada do Vale Pato, caso a situação não se resolva terá de fazer uma queixa ao 23 

ministério do ambiente. -------------------------------------------------------------------------------- 24 

----------Ordem de trabalhos: -------------------------------------------------------------------------- 25 
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1 – Aprovação da ata da sessão anterior:---------------------------------------------------------  26 

---------- Colocada a votação a ata da sessão anterior a mesma é aprovada por 27 

unanimidade. É feita a votação em minuta e é aprovada por unanimidade.  28 

2 – Apreciação da informação da atividade bem como da situação financeira da 29 

União de freguesias :------------------------------------------------------------------------------------ 30 

---------- O Presidente da União de Freguesias fala sobre a situação do funcionário que 31 

estava a trabalhar na Junta, não era o que inicialmente pensava pois este só queria 32 

trabalhar com as máquinas. Já tem outra pessoa desde 2 de Junho que parece ser o 33 

adequado. O Presidente da União de Freguesias informa que já adquiriram o corta 34 

caniços e vai ser pago a primeira parte (30%). --------------------------------------------------- 35 

------- A eleita Cátia Rodrigues pede para que a Junta fale com a Câmara para que esta 36 

autorize que seja feito uma puxada para fornecer água ao Amigo Fiel. ------------------- 37 

------- O Presidente da União de Freguesias diz que ninguém da Câmara tem a certeza 38 

de que lá passe água.  ---------------------------------------------------------------------------------- 39 

------- A eleita Cátia Rodrigues afirma que sim. ---------------------------------------------------40 

------- O Presidente da União de Freguesias diz que vai voltar a falar no assunto. ------- 41 

------- O eleito Joaquim Marcos Henriques questiona se há algum problema com o 42 

acordo de execução, uma vez que é pago em 10 meses, já deviriam ter recebido mais. 43 

-------- O Presidente a União de Freguesias explica que é a partir de Março, por isso 44 

receberam Março, Abril e Maio. ---------------------------------------------------------------------  45 

------- O Eleito Luís Biscaia pede que nas atividades desenvolvidas tenham mais 46 

detalhe, por exemplo nos caminhos rurais ou nas reuniões com as coletividades, quais 47 

os assuntos e os motivos dessas mesmas reuniões. --------------------------------------------48 

--------- O Presidente da União de Freguesias descreveu o que foi feito e prometeu que 49 

vai tentar descriminar melhor. ----------------------------------------------------------------------- 50 
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3 – Outros assuntos de interesse para a União de Freguesias. ----------------------------- 51 

---------- A eleita Catarina Simões questiona se o funcionário que está a fazer as férias 52 

da Ana Margarida está a recibos verdes. O Presidente da União de Freguesias 53 

esclareceu que sim. ------------------------------------------------------------------------------------- 54 

E, nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a reunião pelas 21h58, da qual 55 

se lavrou a presente ata e eu 1ª secretaria da Mesa da Assembleia a minutei e escrevi. 56 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 57 

 58 

Presidente: ___________________________________________________________ 59 

 60 

2º Secretario: _________________________________________________________ 61 


