
 
 

 ------------------- Aos vinte e quatro dias do mês de Janeiro de dois mil e vinte e dois 

realizou-se na sala de reuniões do edifício dos Paços do Municipio do Bombarral 

uma reunião da Comissão Permanente da Assembleia Municipal do Bombarral, com 

a presença dos senhores Élio Anes Leal, Luís Alberto Camilo Duarte, José Vítor 

Ribeiro Silva, Luís Francisco Campos Silva, Luís Manuel Biscaia Almeida, Maria de 

Los Angeles Vinuesa Peña Oliveira, Simão Carlos Pereira Cardeal e Rute Isabel 

Rodrigues de Oliveira.----------------------------------------------------------------------------------- 

 ------------------- Faltou a esta reunião a senhora D. Milene Sofia Santos Monteiro 

Silva, por motivos de saúde. -------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- Esteve igualmente presente o assistente técnico Nuno Ferreira. ------ 

 ------------------- Pelas 21:10 horas iniciou-se a reunião. -------------------------------------- 

 ------------------- DATAS DAS SESSÕES ORDINÁRIAS NO ANO 2022: 18 de 

fevereiro, 29 de Abril, 24 de Junho, 23 de Setembro, 16 de Dezembro. A sessão de 

Junho será descentralizada na freguesia do Pó. As restantes sessões 

descentralizadas seguirão a seguinte ordem: 2023 – Bombarral, 2024 – Roliça e 

2025 – Carvalhal. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- PRESENÇA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DO SITE DO 

MUNICIPIO: Deverá assegurar-se a disponibilização do máximo de informação, 

nomeadamente: fotografias de todos os eleitos, actas das sessões e reuniões de 

comissões, requerimentos e respetivas respostas. Irão ser feitas consultas para 

aquisição de material de filmagem de forma a assegurar a transmissão em direto 

das sessões da Assembleia Municipal. Deve igualmente assegurar-se a qualidade 

do som. Foi decido solicitar à Câmara Municipal a criação de um email para as 

comissões que venham a ser criadas. Foi abordada a possibilidade de criação de 

um espaço reservado no site do Município que, contudo, não foi consensual.  --------  

 ------------------- OUTROS ASSUNTOS: -----------------------------------------------------------  

 ------------------- O senhor Luís Duarte (PS) solicitou que seja convocada uma reunião 

da Comissão Permanente para análise do ponto de situação da revisão do PDM, 



 
 

tendo o senhor Luís Biscaia (PSD) sugerido que seja também incluído um ponto 

sobre o Geoparque. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- O senhor Luís Campos (PSD) defendeu a criação de uma comissão 

de urbanismo onde estes pontos possam ser discutidos. ------------------------------------ 

 ------------------- O senhor Luís Biscaia (PSD) defendeu a continuação da Comissão 

de Acompanhamento da Execução do Orçamento, pelo trabalho desenvolvido pelo 

senhor José Vítor Silva no anterior mandato, tendo este retorquido que uma 

Comissão do Orçamento tem muito pouco sumo para dar porque nas reuniões só 

ele intervinha e, inclusive, deixou de marcar reuniões porque não havia qualquer 

interesse em questionar os assuntos. -------------------------------------------------------------  

 ------------------- O senhor Luís Duarte (PS) e a senhora D. M.ª Los Angeles Oliveira 

(CDU) expressaram a opinião de que todos os assuntos são enquadráveis na 

Comissão Permanente, sem embargo de, pontualmente, se criarem comissões ad 

hoc para temas específicos.--------------------------------------------------------------------------- 

 ------------------- O senhor Luís Campos (PSD) defendeu ser necessário definir os 

procedimentos para que as ordens do dia das reuniões de câmara sejam entregues 

aos membros da Assembleia, bem como ser solicitada ao senhor Presidente da 

Câmara a presença de todos os chefes de divisão nas sessões da Assembleia 

Municipal. Defendeu igualmente que as sessões solenes do 25 de Abril e do 29 de 

Junho sejam sessões extraordinárias. ------------------------------------------------------------  

 ------------------- O senhor Presidente da Assembleia Municipal deu conhecimento do 

desconforto de dois membros da Assembleia que, sendo, em simultâneo, 

funcionários da autarquia, ao contrário do que sucede com os restantes, lhes é 

desde logo descontado o IRS. Foi igualmente mencionado que os serviços dos 

recursos humanos devem mencionar nos recibos as datas a que dizem respeito as 

senhas que estão a ser pagas e não dever constar dos mesmos a indicação “recibo 

de vencimento” dado que os eleitos não são funcionários da autarquia e não estão a 

receber vencimento, mas sim senhas de presença.---------------------------------------------



 
 

------------------------------------- Nada mais havendo a tratar, pelas 23:00 horas foi a 

reunião encerrada e lavrada a presente acta, que depois de lida e achada conforme, 

vai ser assinada pelo presidente do órgão. ------------------------------------------------------  

 

O Presidente 

 


