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MANDATO 2017-2021 1 

ACTA Nº 6/2018 - ASSEMBLEIA DA  2 

UNIÃO DE FREGUESIAS DE BOMBARRAL E VALE COVO 3 

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

----------Aos Vinte e um dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, nesta 5 

Sede da União das freguesias de Bombarral e Vale Covo, na Rua Luís de Camões nº 6 

2, na Vila de Bombarral, reuniu a Assembleia da União de freguesias em reunião 7 

ordinária pelas 21h10. ---------------------------------------------------------------------------------- 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 

Joaquim Marcos Rodrigues Henriques, Catarina Isabel Pinheiro Vilão Simões, Luís 11 

José Coelho Pereira Bernardino, Olga Cristina Carvalho Duarte Simão, Carlos Manuel 12 

Carvalho Duarte, Ana Paula Carreira da Silva Santos, Manuel Maravilhas de Amorim, 13 

Fernando Paulo Borges da Silva, Catia Isabel dos Santos Rodrigues e Germano 14 

Marcos Henriques Simões, bem como todos os elementos do executivo, Sérgio 15 

Manuel Silva Duarte, presidente, Nuno Ricardo Ferreira Figueiredo, tesoureiro, 16 

Maria Conceição Espírito Santo, secretaria, José Eduardo Alexandrino, vogal e Luísa 17 

Alexandra Gonzaga Teixeira da Silva, vogal.------------------------------------------------------- 18 

----------Assuntos antes da ordem do dia: ----------------------------------------------------------19 

----------O Presidente da assembleia agradece a presença de todos e aproveita para 20 

desejar um feliz Natal. ----------------------------------------------------------------------------------21 

----------O eleito Joaquim Marcos Henriques deseja também um feliz Natal a todos e 22 

agradece os documentos fornecidos, que pediu na última assembleia, agradece 23 

também o facto de já terem sido publicitados os subsídios fornecidos pela junta. 24 

Existem ainda documentos em falta nas atas publicadas do executivo. Em relação ao 25 
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hastear da bandeira, na sua opinião o executivo não pode ir contra a própria lei. 26 

Questiona também se é verdade que as pinhas do bairro do Olival foram vendidas, 27 

se sim, onde está o dinheiro. Em relação ao site da junta, diz que nada mudou, não 28 

existem fotos das atividades organizadas pela junta, o Facebook não pode ser o 29 

único “site” utilizado, a informação pode se perder, os acontecimentos que estão no 30 

Facebook podem ser replicados para o site. No Largo de S. Vicente foi feito o 31 

alcatroamento, os sinais foram retirados, mas, não voltaram a pôr. O campo de 32 

futebol do Vale Covo está ocupado pela União de Freguesias, no entanto está a ser 33 

utilizado por terceiros, não está certo. O campo pertence ao clube que está inativo, 34 

não pode ser utilizado por outros, muito menos usado para descargas, não está 35 

certo.--------------------------------------------------------------------------------------------------------36 

----------O presidente da União de freguesias diz que tenciona ter ainda mais 37 

lembranças, fica sempre bem. Em relação ao hastear de bandeira, explica que não 38 

existem funcionários para essa função. Não tem conhecimento da venda de pinhas, 39 

não deu qualquer ordem para essa venda. Comunica que já existe uma nova 40 

imagem da união de freguesias colocada em ata. Sobre o Largo de S. Vicente, os 41 

sinais são da responsabilidade da Câmara, vai questionar sobre essa situação. 42 

Informa que a Junta vai criar um canteiro iluminado, vai ser feito um estudo para 43 

analisar qual a melhor forma. O campo do Vale Covo é utilizado pela junta, serve 44 

como estaleiro. Foi contactado pela câmara para guardarem terra, mas quando viu 45 

que não dava para os jardins mandou parar, assim que tiver melhor tempo a câmara 46 

vai retirar de lá a terra. O eleito Joaquim Marcos Henriques diz não concordar que a 47 

junta não cumpra a lei em relação ao hastear da bandeira e que isso conste em ata 48 

do executivo, o esquecimento tudo bem, acontece, mas não estar em ata contra a 49 
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lei. O presidente da assembleia tem a opinião que deve ser retirada da ata do 50 

executivo, que vai contra a lei, em relação à deliberação do hastear da bandeira. ----- 51 

----------Ordem de trabalhos: -------------------------------------------------------------------------- 52 

1 – Aprovação da ata da sessão anterior:---------------------------------------------------------  53 

----------Foram feitas umas pequenas alterações e colocada à votação a ata da sessão 54 

anterior, a mesma é aprovada por unanimidade. ----------------------------------------------- 55 

2 – Apreciação da informação da atividade bem como da situação financeira da 56 

União de freguesias :------------------------------------------------------------------------------------ 57 

----------O Presidente da União de Freguesias faz a descrição das atividades da junta. 58 

Em relação à informação financeira, os documentos em anexo comprovam tudo o 59 

que tem sido feito. O eleito Joaquim Marcos Henriques no que diz respeito às 60 

atividades desenvolvidas, já tinha pedido para serem mais explícitos, como por 61 

exemplo nas limpezas gerais, dizer o local específico e o que exactamente foi feito. 62 

Sobre as reuniões com as coletividades quais foram. Refere também que ruiu uma 63 

ponte no Camarão, pergunta o que foi feito. Questiona onde está a varredora e 64 

porque não está em funcionamento. Sobre o projeto para a cabine e as floreiras, 65 

questiona se vai ser realizado ou não, se a obra municipal é delegada à junta e se há 66 

um orçamento é esse que tem de ser cumprido. Em relação aos acordos adicionais 67 

questiona porque é que aparecem valores diferentes em dois sítios, refere ainda 68 

que este tipo de irregularidades não pode acontecer. O presidente da união de 69 

freguesias refere quais foram as coletividades com que o executivo reuniu, O Sport 70 

Clube Escolar Bombarralense e a União Cultural e Recreativa do Bombarral. No que 71 

diz respeito à ponte que ruiu, no Camarão, o responsável entrou em contacto com a 72 

junta, esta pediu ajuda à Câmara e com a colaboração do vice-presidente, Nuno 73 

Vicente, ficaram de analisar o que seria o mais adequado a fazer. Sobre o Largo de S. 74 
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Vicente está a tentar que a Câmara ajude nas obras. O eleito Luís Bernardino refere 75 

que o orçamento é sim uma previsão, mas quando é aprovado deixa de o ser. O 76 

eleito Joaquim Marcos Henriques relembra que as regras têm de ser cumpridas, que 77 

tudo tem de ser feito de acordo com a lei e que estes valores não deviam constar no 78 

orçamento enquanto não houvesse acordo, diz que não vai permitir irregularidades 79 

deste tipo, a verba tem de ser sempre correta depois de aprovada. O presidente da 80 

união de freguesias não concorda e diz que sendo uma previsão de receitas que 81 

nada impede que seja superior. ---------------------------------------------------------------------82 

------------------------------ 83 

3 – Apreciação e votação das Grandes Opções do Plano, da Proposta de 84 

Orçamento e Mapa de Pessoal para o ano de 2019. ------------------------------------------85 

----------------- 86 

----------O presidente da união de freguesias faz a descrição da elaboração do 87 

orçamento. O eleito Joaquim Marcos Henriques diz ter reparado que houve verbas 88 

que baixaram drasticamente e que outras estão a ser criadas. No que diz respeito à 89 

documentação entregue questiona o porquê da conta mãe aparecer depois de  90 

outras. Em termos gerais refere que o orçamento diminuiu, talvez devido ao acordo 91 

não consumado, há também uma redução drástica no que diz respeito à conta 92 

pessoal, questiona se há uma razão para isso. Diz que, na sua opinião, deve ser 93 

revisto o regulamento em vigor na atribuição de subsídios, deve ser atribuído 94 

apenas por atividades desenvolvidas. Reparou também num abaixamento no que 95 

diz respeito à requalificação de edifícios, no entanto em relação ao equipamento 96 

urbano houve um grande aumento. Em relação aos acordos adicionais, estes não 97 

podem estar no orçamento, só podem estar quando forem aprovados e feita a sua 98 

revisão. Pede também ao presidente da assembleia que esclareça, junto de uma 99 
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entidade própria se é possível abrir rubricas de protocolos adicionais sem estes 100 

estarem assinados. O presidente da união de freguesias esclarece que em relação à 101 

diminuição das despesas do pessoal deve-se ao facto de abrirem um lugar para o 102 

quadro, o que faz com que as despesas sejam menores. Afirma que as coletividades 103 

estão contentes com os subsídios atribuídos. O eleito Joaquim Marcos Henriques 104 

não questiona se estão ou não contentes, pergunta apenas se está a ser cumprido o 105 

regulamento. Volta a referir a questão da rubrica do protocolo adicional, trata-se de 106 

um orçamento, mas existem regras. O presidente da união de freguesias questionou 107 

o técnico da Câmara Municipal que diz que a rubrica está aberta, que tem uma 108 

verba residual. O eleito Luís Bernardino afirma que é uma despesa de capital e não 109 

uma despesa corrente. Colocado à votação, este foi aprovado por maioria com 4 110 

abstenções, Ana Paula Santos, Luís Bernardino, Catarina Simões e Joaquim Marcos 111 

Henriques. ----------------- 112 

----------O eleito Joaquim Marcos Henriques pede para fazer uma declaração de 113 

vencido, esclarece que só se abstiveram no ponto da aprovação do orçamento 114 

devido a considerarem ter havido uma irregularidade numa rubrica de acordos 115 

adicionais, esta não podia estar escrita neste orçamento por não ter nome de 116 

projeto. ----------------------Feita a votação em minuta, esta é aprovada por 117 

unanimidade. ------------------- 118 

Sem outros assuntos a acrescentar foi dada como encerrada a assembleia pelas 119 

22h55, da qual se lavrou a presente ata e eu ________________________________ 120 

1ª secretaria da Mesa da Assembleia a minutei e escrevi. ------------------------------------ 121 

 122 

Presidente: ___________________________________________________________ 123 

 124 
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2º Secretario: _________________________________________________________ 125 


