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MANDATO 2017-2021 1 

ACTA Nº 1 / 2020 - ASSEMBLEIA DA  2 

UNIÃO DE FREGUESIAS DE BOMBARRAL E VALE COVO 3 

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

----------Aos vinte e cinco dias do mês de Junho do ano de dois mil e vinte, 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 21h. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 

----------Presentes, o Presidente da assembleia Luís Manuel Leandro Nobre, o 2º 9 

secretário Mário Rui Silvestre Ribeiro, os membros Frederica Heliodoro da Silva, 10 

Fernando Paulo Borges da Silva, Manuel Maravilha de Amorim, Germano Simões, 11 

Alexandra Lopes, Joaquim Marcos Rodrigues Henriques, Catarina Isabel Pinheiro Vilão 12 

Simões, Luís José Coelho Pereira Bernardino, Ana Paula Carreira da Silva Santos, Olga 13 

Cristina Carvalho Duarte Simões, Rui Jorge da Silva Gomes, bem como os elementos 14 

do executivo, Sérgio Manuel Silva Duarte, presidente, José Eduardo Alexandrino, 15 

vogal e Luísa Alexandra Gonzaga Teixeira da Silva, vogal. Faltaram os membros do 16 

executivo Nuno Ricardo Figueiredo e Maria  Conceição Ferreira Espirito Santo.--------- 17 

-----------A 1ª Secretaria Jessica Anna Ligeia Van Acker, a membro Cátia Isabel dos 18 

Santos Rodrigues e o membro Carlos Manuel Carvalho Duarte pediram a substituição, 19 

justificando a falta por motivos de vida particular. O presidente da assembleia 20 

convidou o membro da assembleia Frederica Heliodoro da Silva para ocupar o lugar 21 

de 1º secretário, para completar a mesa. ---------------------------------------------------------- 22 

----------Assuntos antes da ordem do dia: ----------------------------------------------------------23 

----------A eleita Ana Paula Carreira da Silva Santos questionou se era possível a 24 

marcação de consultas médicas para o centro de saúde Bombarral na UFBVC.----------25 
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----------O presidente da União de freguesias confirmou que essa situação é possível.-26 

----------O eleito Joaquim Marcos Henriques questionou se a União de Freguesias foi 27 

ouvida ou se foi fornecido algum mapa das estradas a serem beneficiadas com 28 

alcatrão pela câmara municipal. ---------------------------------------------------------------------29 

----------O presidente da União de freguesias referiu que a câmara municipal solicitou 30 

a colaboração da junta de freguesia no sentido de serem indicadas estradas e 31 

arruamentos com necessidade de intervenção, tendo sido referenciadas pela junta 32 

uma rua na localidade de Famões e um beco no lugar da Moita Boa. O presidente 33 

referiu que se algum membro da assembleia tiver conhecimento de mais alguma 34 

estrada com necessidade de ser intervencionada para fazer chegar ao executivo da 35 

junta os elementos para esta ser agendada numa próxima intervenção.------------------  36 

----------Ordem de trabalhos: -------------------------------------------------------------------------- 37 

1 – Aprovação da ata da sessão anterior:---------------------------------------------------------  38 

----------Foram feitas as alterações necessárias e colocada à votação a ata da sessão 39 

anterior, tendo a mesma sido aprovada por maioria, ficando de fora da votação os 40 

eleitos Joaquim Marcos Rodrigues Henriques, Olga Cristina Carvalho Duarte Simão, 41 

Rui Gomes e Alexandra Lopes, por não terem estado presentes na assembleia de 42 

Dezembro. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 43 

2 – Apreciação da informação da atividade bem como da situação financeira da 44 

União de Freguesias :----------------------------------------------------------------------------------- 45 

----------O Presidente da União de Freguesias fez uma breve descrição da actividade 46 

desenvolvida desde a última sessão. Desta destacou a obra de reabilitação realizada 47 

no parque de merendas de Famões e na reta da Baralha, onde referiu que nesta 48 

última irá ser colocada uma churrasqueira, oferecida pela Câmara Municipal, e onde 49 

foi substituída a mesa colocada recentemente e que tinha sido vandalizada. O 50 
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presidente da União de Freguesias apresentou aos membros da assembleia 51 

documentação com os estudos para a colocação de pórticos nas entradas da União 52 

de Freguesias e da obra de reabilitação em realização no Largo da Portela. Referiu 53 

ainda que foi recuperada a fonte dos Matinhos, que é uma fonte que existem poucos 54 

exemplares a nível nacional, estando para breve a sua recolocação no local após 55 

requalificação do espaço onde ela vai assentar. Quanto à situação financeira referiu 56 

que os documentos e valores apresentados dizem respeito a toda a actividade 57 

económica e financeira desde o inicio do ano até à data.-------------------------------------- 58 

---------- A eleita Catarina Simões questionou que tipo de apoio e colaboração a União 59 

de Freguesias prestou durante o período referido no documento atividade 60 

desenvolvida apresentado. ----------------------------------------------------------------------------61 

----------O Presidente da União de Freguesias referiu a colaboração com a protecção 62 

civil a vários níveis, da qual pertence à comissão, além de apoio à distribuição de 63 

alimentos pelo Banco Alimentar, distribuição de máscaras comunitárias e apoio 64 

social, em colaboração com a Câmara Municipal e a Misericórdia, na distribuição de 65 

refeições e mercearias. --------------------------------------------------------------------------------- 66 

3 – Apreciação e votação da Conta de Gerência relativa ao ano de 2019---------------- 67 

----------O Presidente da União de Freguesias apresentou o documento onde está 68 

espelhado a actuação da União de Freguesias durante o ano de 2019, o que foi feito, 69 

a gestão corrente e trabalho desenvolvido, tendo os dados sido reunidos pela 70 

empresa de contabilidade.----------------------------------------------------------------------------- 71 

----------O eleito Joaquim Henriques referiu relativamente à conta de gerência que 72 

números são números e não sendo a União de Freguesias uma instituição com fins 73 

lucrativos, o dinheiro em caixa tem de ser investido em proveito directo dos seus 74 

fregueses. As juntas de freguesia têm a capacidade de aligeirar os trabalhos mais 75 
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modestos, tendo havido uma estratégia do actual executivo da união de freguesias 76 

de uma estreita colaboração com Camara Municipal para a realização de diversos 77 

trabalhos. Salientou ainda que a taxa de execução da receita foi de 107.47 % que foi 78 

a melhor dos últimos 4 anos, sendo que em 2016, último ano do anterior mandato, 79 

esta foi de 101,34 %. Na despesa já parece que não está a funcionar muito bem, pois, 80 

comparando os números, é a pior dos últimos 4 anos em termos de taxa de execução, 81 

pois não chegou aos 90%, embora seja previsível uma melhoria no seu desempenho. 82 

Reconheceu ainda que tem havido uma boa colaboração entre a UFBVC e a Câmara, 83 

mas gostaria de ver a taxa de despesa mais próxima da taxa de receita. Mais referiu 84 

que estava em falta a documentação relativa aos mapas de pagamento a 85 

fornecedores, que começou a ser fornecida após solicitação no anterior mandato pelo 86 

membro da assembleia Nuno Vicente. ------------------------------------------------------------- 87 

----------O Presidente da União de Freguesias respondeu que o ano de 2019 foi o que 88 

teve mais receitas dos últimos 6 anos, foi o segundo melhor ano no que a despesa de 89 

investimento diz respeito, tendo o valor do investimento apenas sido superior no ano 90 

em que o anterior executivo adquiriu o tractor. Este foi o ano com o maior saldo de 91 

gerência que alguma vez transitou para o ano seguinte. A vitória nas últimas eleições 92 

deu legitimidade ao Presidente e ao executivo para decidir, gerir como, quando e 93 

onde pretende intervir. O mandato é de quatro anos e nada obriga o Executivo a 94 

tomar as decisões e fazer intervenções quando a oposição pretende. Estamos no 95 

terreno, sabemos o que há para fazer, o que tem de ser feito para melhorar a 96 

qualidade de vida dos nossos fregueses, e é isso que temos feito. Mais referiu que 97 

neste último ano a união de freguesias conseguiu mais uma vez reduzir as despesas 98 

correntes, em comparação com as efectuadas pelo anterior executivo.-------------------99 

----------O eleito Joaquim Henriques referiu que as opções são do executivo e que a 100 
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questão dos votos vê-se mais à frente, estando neste momento apenas a analisar os 101 

números. Referiu ainda que as despesas de capital estão a utilizar valores de contratos 102 

interadministrativos e que estes estão a ser executados em parceria com a Câmara 103 

Municipal, devendo-se esta situação à forma aligeirada que os procedimentos estão 104 

a ser feitos.-------------------------------------------------------------------------------------------------105 

----------O Presidente da UFBVC lembrou que se tem havido contratos 106 

interadministrativos, isso se deve á vontade expressa do Presidente e do restante 107 

executivo da UFBVC que bastante tem pressionado a Câmara para que tal possa 108 

acontecer.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 109 

----------Feita a votação deste ponto o mesmo foi aprovada por maioria, com 8 votos 110 

a favor e com 5 abstenções dos eleitos Joaquim Marcos Rodrigues Henriques, 111 

Catarina Isabel Pinheiro Vilão Simões, Luís José Coelho Pereira Bernardino, Ana Paula 112 

Carreira da Silva Santos e Olga Cristina Carvalho Duarte Simões a proposta supra.----- 113 

----------A presente deliberação foi aprovada em minuta por unanimidade para que 114 

possa produzir efeitos imediatos.-------------------------------------------------------------------- 115 

4 – Apreciação do Inventário dos bens, direitos e obrigações patrimoniais e 116 

respetiva avaliação. -------------------------------------------------------------------------------------  117 

----------O Presidente da União de Freguesias apresentou o documento referente a 118 

este ponto, referindo que espelha o património da união de freguesias.------------------ 119 

5 – Análise e aprovação da 1ª Revisão do Orçamento e do Plano Plurianual de 120 

Investimentos para o ano económico de 2020.--------------------------------------------------  121 

----------O Presidente da União de Freguesias referiu que com base no saldo de 122 

gerência fez-se uma proposta de integração do valor nas rúbricas do orçamento que 123 

se pretende utilizar no ano de 2020.----------------------------------------------------------------124 
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----------O eleito Joaquim Henriques questionou a rúbrica que foi reforçada com o 125 

maior valor e que para que finalidade vai ser utilizada.---------------------------------------- 126 

----------O Presidente da União de Freguesias respondeu que as rúbricas que foram 127 

reforçadas estão relacionadas com as obras de requalificação que estão em curso e já 128 

referidas anteriormente.------------------------------------------------------------------------------- 129 

----------Feita a votação deste ponto o mesmo foi aprovada por maioria, com 13 votos 130 

a favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 131 

----------A presente deliberação foi aprovada em minuta por unanimidade para que 132 

possa produzir efeitos imediatos.-------------------------------------------------------------------- 133 

----------Sem outros assuntos a acrescentar foi dada como encerrada a assembleia 134 

pelas 22h00, da qual se lavrou a presente ata e eu Mário Rui Silvestre Ribeiro 2º 135 

secretário da Mesa da Assembleia a minutei e escrevi. ---------------------------------------- 136 

 137 

Presidente: ___________________________________________________________ 138 

 139 

2º Secretário: _________________________________________________________ 140 


