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MANDATO 2017-2021 1 

ACTA Nº 2 / 2019 - ASSEMBLEIA DA  2 

UNIÃO DE FREGUESIAS DE BOMBARRAL E VALE COVO 3 

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

----------Aos dezanove dias do mês de Junho do ano de dois mil e dezanove, 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 21h12. ---------------------------------------------------------------------------------- 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 e Catia Isabel dos Santos Rodrigues, bem como 14 

todos os elementos do executivo, Sérgio Manuel Silva Duarte, presidente, Nuno 15 

Ricardo Ferreira Figueiredo, tesoureiro, Maria Conceição Espírito Santo, secretaria, 16 

José Eduardo Alexandrino, vogal.--------------------------------------------------------------------17 

-----------A eleita Frederica Daniela Saramago Silva, justificou a falta por motivos de 18 

vida particular de ultima hora.------------------------------------------------------------------------ 19 

----------Assuntos antes da ordem do dia: ----------------------------------------------------------20 

----------A eleita Catarina Simões avisa que a designação de rua no Estorninho foi 21 

abalroada por um camião. ----------------------------------------------------------------------------22 

----------O eleito Joaquim Marcos Henriques verificou que os equipamentos da junta 23 

estão a ser utilizados por pessoas que não pertencem à junta, aos sábados, sem 24 

ninguém a supervisionar o nosso material, questiona se a junta tem alguma 25 
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contrapartida ou benefício. Sobre os wc caninos, já há muito tempo que não é 26 

substituída a areia, junto ao pavilhão onde tem erva toda à volta precisa que seja 27 

substituída e colocados sacos de plástico para a recolha de dejectos. Aproveita para 28 

questionar do que atividade houve no Bombarral, pois verificou algumas pessoas 29 

com pastas da UFBVC. O presidente da União de freguesias esclarece que a 30 

Bombarral Sustentável pediu equipamentos para formações que estão a organizar e 31 

dirigidas a agricultores, tendo esta cedência gerado receitas para UFBVC no valor de 32 

300 € por formação. Sobre os sanitários caninos informa que vai resolver o 33 

problema. O membro do executivo Nuno Figueiredo esclarece que as pastas da 34 

junta foram utilizadas num encontro de cristãos, no Teatro Eduardo Brazão e no 35 

Auditório, a Câmara solicitou à junta umas pastas para o encontro de cristãos do 36 

Oeste. A eleita Cátia Rodrigues informa que pediu a uma pessoa que explicasse 37 

como é possível fazer uma puxada de água para o canil e pede ao presidente da 38 

Assembleia que autorize e que lhe dê a palavra para que faça essa explicação. O 39 

Presidente da União de Freguesias diz que não pode fazer nada acerca desse 40 

assunto, mas que pode fazer com que essa informação chegue à câmara. -------------- 41 

----------Ordem de trabalhos: -------------------------------------------------------------------------- 42 

1 – Aprovação da ata da sessão anterior:---------------------------------------------------------  43 

----------Por não estar ainda disponível a ata da sessão anterior, não foi possível 44 

proceder à sua aprovação. ---------------------------------------------------------------------------- 45 

2 – Apreciação da informação da atividade bem como da situação financeira da 46 

União de freguesias :------------------------------------------------------------------------------------ 47 

----------O Presidente da União de Freguesias fez a descrição do que foi feito desde a 48 

última sessão. Diz que pretende um novo acordo de execução para que a câmara 49 

ceda uma verba para que se possa continuar a requalificar espaços públicos, zonas 50 
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verdes e outras, de forma a embelezar o Bombarral e/ou outras localidades, que 51 

neste caso em concreto será no lugar de Cintrão, em espaço cedido quando da 52 

aprovação do loteamento do Sr. Manuel Pinheiro Marques dos Santos para zona 53 

verdes e que são adjacentes à capela.--------------------------------------------------------------  54 

----------O eleito Joaquim Marcos Henriques perante a explicação do presidente já 55 

percebeu que é uma requalificação, logo está esclarecido quanto sobre este 56 

assunto.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 57 

----------Sobre a colocação de floreiras gostava de saber a quantidade e onde foram 58 

colocadas. Onde aparece limpeza geral pede para que seja colocado apenas limpeza 59 

e que sejam descritas as localidades. Ainda sobre as limpezas diz saber que muitas 60 

foram feitas pela câmara e que são da competência da junta, mas ainda bem. O 61 

presidente da união de freguesias diz que foram feitos em parceria. O eleito 62 

Joaquim Marcos Henriques avisa que as matérias combustíveis (Ervas secas), por 63 

exemplo junto ao continente, foi deixado lá e pode ser perigoso, é melhor tratar 64 

disso para prevenir. Na aquisição de bens e serviços, pede uma listagem dos 65 

pagamentos, para analisar o orçamento. O membro do executivo Sr. José Eduardo 66 

Alexandrino, esclarece em relação à atividade desenvolvida pela junta, têm a 67 

preocupação de fazer o melhor em todas as aldeias independentemente do que está 68 

escrito. O Presidente da Assembleia dá a opinião que deve ser apenas descrito o que 69 

foi feito e não o texto predefinido, seja rua ou local específico. O membro do 70 

executivo Nuno Figueiredo informa que tudo o que está descrito foi feito que isso 71 

nem se questiona, o texto é que é sempre o mesmo estilo e género de alíneas, pode 72 

se pôr de uma forma geral tudo o que foi feito. O eleito Joaquim Marcos Henriques 73 

diz que entendeu perfeitamente o que o membro do executivo José Eduardo 74 

Alexandrino quis dizer, onde diz as localidades sabe perfeitamente que não foi feita 75 
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a totalidade da limpeza, pode ser melhorado com uma descrição do que foi feito 76 

exatamente, não é uma critica apenas uma opinião para melhorar. Relembra que 77 

havia rubricas que não vinham no inventário, ficou de se ver se estava errado ou não 78 

e gostava de ver isso esclarecido. O presidente da união de freguesias diz que vai 79 

falar com uma pessoa que vai ajudar a explicar o funcionamento da varredora. Em 80 

relação ao inventário diz que vai enviar por e-mail. O eleito Joaquim Marcos 81 

Henriques lamenta que o material não esteja a ser utilizado por falta de funcionário, 82 

pois assim seria um trabalho mais eficaz. O membro do executivo José Eduardo 83 

Alexandrino informa que ainda não se servem do corta caniços, tudo o que pode 84 

fazer com a trituradora sai mais barato, usam só para o que é realmente necessário. 85 

Em relação à varredora, o ex colaborador Sr. Orlando de Casalinho vai explicar como 86 

funciona. Há trabalhos que não nos competem, mas que vão fazer na mesma, pois 87 

acham que deve ser feito. O eleito Carlos Duarte diz que daquilo que lê e que tem 88 

conhecimento, comprova que foi feito. O eleito Luís Bernardino pede para que 89 

identifiquem o que foi adquirido este ano. ------------------------------------------------------- 90 

3 – Apreciação e deliberação sobre a transferência de competências do Município 91 

para a freguesia (Decreto Lei nº 57/2019, de 30 de Abril. ----------------------------------- 92 

----------O presidente da união de freguesias fez uma introdução ao assunto e 93 

informou que foi convidado para estar presente uma reunião da ANAFRE distrital, 94 

em que foi informado de que não há necessidade de aceitar competências para o 95 

ano de 2019, primeiro porque não houve tempo nem foram descritos os valores, 96 

ficou decidido que as juntas de Leiria iriam dizer que não para 2019. As câmaras não 97 

podem fazer apenas as transferências, isso é o mais fácil, têm de dar todas as 98 

condições necessárias, sejam verbas, sejam funcionários, etc. As Juntas têm de dar 99 

uma resposta até 30 de setembro. Para 2019 o executivo aprovou e propõe a não 100 
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aceitação, mas para 2020 têm de ser feitas negociações para saber se aceitam ou 101 

não. A eleita Ana Paula diz que há que ter presente que num estado de direito, o 102 

governo central tem responsabilidades de base para com os cidadãos. A saúde, a 103 

educação, a segurança etc. O que este decreto de lei vem trazer é uma 104 

desresponsabilização dos seus deveres. Isto sob a bandeira da descentralização. 105 

Principio que estaria correto se feito a pensar na melhoria de vida das populações. 106 

Nestes moldes não respeita o poder local sabendo-se que não existem condições 107 

para a execução das competências que estão em cima da mesa. Imaginamos que me 108 

dirijo à junta para obter uma licença para fazer uma queimada. Existem técnicos de 109 

proteção civil com habilitações, conhecimentos. Isto é só um exemplo. Posso dar 110 

outro. Nas últimas Assembleias colocou-se a questão da reparação da ponte no 111 

Camarão. O sr. Presidente até hoje não conseguiu dar resposta a esse problema por 112 

não ter meios humanos e maquinaria, e que justifica tal atraso em ter de solicitar 113 

apoio à Câmara. Assim se verifica que a junta de freguesia não tem condições 114 

humanas, estruturais e orçamentais. Como é que podemos estar a deliberar sobre 115 

uma serie de competências sem termos sequer noção de como vão ser 116 

orçamentadas. Quanto custa a contratação de ativos e maquinaria necessária? 117 

Tendo em conta a nossa posição apresentamos uma proposta que passo a ler ou se 118 

a mesa o entender pode faze-lo. O eleito Luís Bernardino lê o decreto lei onde está 119 

descrito que a assembleia não tem de dar autorizações, isso é da competência do 120 

executivo. Só após feitas essas negociações é que é levado a assembleia para sua 121 

aprovação. O eleito Joaquim Marcos Henriques leu parte do documento emitido 122 

pelo do gabinete jurídico da ANAFRE, onde diz que terá de ser dada resposta até 30 123 

de junho para que as freguesias rejeitem as transferências de competências para 124 

2019. O executivo de forma global já sabe o que irá gastar, lamenta que o governo 125 
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não quer ter responsabilidade das suas funções. Lamenta que a ANAFRE não tenha 126 

feito esclarecimentos agrupados para as juntas de freguesias para toda a população. 127 

Muitas das nossas competências já estão a ser executadas por livre e espontânea 128 

vontade, já estamos a gastar dinheiro da junta para satisfazer funções, algumas que 129 

são da câmara. Para 2020 vai depender do que for negociado. Não vai falar num 130 

ponto 3 e fazer duas votações no mesmo ponto, pois no seu conhecimento há dois 131 

assuntos diferentes no mesmo ponto. O presidente da união de freguesias afirma 132 

que o documento foi idealizado pela ANAFRE. Feita a votação deste ponto o mesmo 133 

foi aprovado com 8 votos a favor e com 4 votos contra dos eleitos Joaquim Marcos 134 

Henriques, Luís Bernardino, Catarina Simões e Ana Paula. O eleito Luís Bernardino 135 

faz uma declaração de voto, o voto contra não é por não aceitar as competências, 136 

mas porque acha que não havendo uma proposta concreta este ponto não devia 137 

existir na convocatória. Esta declaração é subscrita pelos eleitos Joaquim Marcos 138 

Henriques, Ana Paula e Catarina Simões. Feita a aprovação em minuta do ponto 3, o 139 

mesmo foi aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------------------- 140 

4 – Outros assuntos de interesse para a União de freguesias. ------------------------------  141 

A moção entregue pela Ana Paula foi aceite pela assembleia e o presidente da 142 

assembleia questiona quem a quer subscrever. Os eleitos Joaquim Marcos 143 

Henriques, Luís Bernardino e Catarina Simões subscrevem a moção. Ainda em 144 

outros assuntos, a freguesa, convidada da eleita Cátia Rodrigues, explica que a falta 145 

de água e eletricidade do canil é um problema de anos. Foi dado a ideia pelos 146 

representantes da firma Silva e Carvalho, que ofereciam a mão de obra, ficando a 147 

câmara incumbida de pagar os materiais e a puxada de água seria feita do estádio. O 148 

eleito Joaquim Marcos Henriques diz que essa proposta já foi apresentada em 149 

assembleia da câmara.---------------------------------------------------------------------------------- 150 
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Sem outros assuntos a acrescentar foi dada como encerrada a assembleia pelas 151 

23h15, da qual se lavrou a presente ata e eu ________________________________ 152 

1ª secretaria da Mesa da Assembleia a minutei e escrevi. ------------------------------------ 153 

 154 

Presidente: ___________________________________________________________ 155 

 156 

2º Secretario: _________________________________________________________ 157 


