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SESSÃO ORDINÁRIA 

 
ACTA Nº 8/2017 - 2021 

Aos cinco dias do mês de Abril do ano dois mil e dezanove no Largo do Rossio 7 A 

em Tornada, pelas vinte e uma horas e trinta minutos, hora a que a Mesa constatou a 

existência de quórum, reuniu a Assembleia de Freguesia convocada para as vinte e 

uma horas. 

VERIFICARAM-SE AS SEGUINTES PRESENÇAS: 

MEMBROS ELEITOS  

David Vicente da Silva, Presidente da Mesa da Assembleia em Substituição da 

Presidente de Mesa, Maria Fernanda Nobre Rodrigues, Susana Cristina dos Santos 

Lindinho Azevedo, primeira Secretária, Neusa Margarida Mateus Miraldo, segunda 

secretária, João Manuel Louro, Nuno Miguel dos Santos Mondim, Henrique Marques 

Faustino, Abílio Jacinto Luís, Henrique José Teresa  

 

JUNTA DE FREGUESIA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE TORNADA E SALIR 

DO PORTO  

Esteve presente Arnaldo Manuel Ferreira Custódio, Presidente e Maria João Guinote, 

Secretária. 

FALTAS JUSTIFICADAS 

Justificou a sua falta o eleito João Filipe Pereira Lourenço. 

 

Eleição do primeiro e segundo Secretário 

O Sr. Presidente da Mesa da Assembleia colocou à votação a proposta de eleição de 

1.º e 2.º secretário, tendo sido votado por unanimidade Susana Cristina dos Santos  

Lindinho Azevedo, primeira Secretária, Neusa Margarida Mateus Miraldo, segunda 

secretária. 
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ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR 

Foi dispensada a leitura da acta da reunião anterior, por esta ter sido colocada à 

apreciação via email aos membros da Assembleia, a qual foi colocada á votação, 

tendo sido aprovada com oito votos a favor e não tendo participado na votação a 

Susana Cristina dos Santos Lindinho Azevedo, pelo facto de ter estado ausente na 

última reunião.  

 

INTERVENÇÕES DO PUBLICO 

Foram abertas inscrições para o público, tendo-se inscrito o Sr. Eduardo do 

Nascimento, que questionou o motivo pelo qual as publicações dos editais das 

reuniões da Assembleia de Freguesia não serem sempre publicitadas na Gazeta das 

Caldas, e que agradece o facto desta última ter sido, pois dessa forma teve 

conhecimento e está presente. 

O Sr. Presidente informou que as publicações estão a ser feitas alternadamente nos 

jornais locais, para além da afixação dos editais nos locais habituais.  

 

ORDEM DO DIA 

1. Informação escrita do Presidente da Junta sobre a actividade e a 

situação financeira da União das Freguesias. 

2. Relatório de Gestão e Contas de Gerência, relativo ao exercício 

financeiro de 2018. 

3. Inventário dos bens, direitos e obrigações patrimoniais. 

4. Autorizar a celebração de protocolo de delegação de competências entre 

a Junta e a Câmara Municipal. 

5. Orçamento rectificativo para o ano de 2019. 

6. Outros assuntos de interesse para a Freguesia. 
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Informação escrita do Presidente da Junta sobre a actividade e a situação 

financeira da União das Freguesias. 

Presente o relatório das actividades e acções desenvolvidas pela Junta no 1º 

Trimestre e informação da situação financeira, documentos que aqui se dão por 

integralmente reproduzidos e como fazendo parte integrante desta acta e se 

arquivam. 

Inscreveram-se para intervir o Sr. Abílio Luís e o Sr. Henrique Teresa. 

O Sr. Presidente de Mesa da Assembleia deu a palavra ao Sr. Abílio Luís que referiu 

que após ter visto o mapa de despesas com o pessoal não podia deixar uma palavra 

de apresso para com o trabalho que os operacionais fazem. Nada havendo a 

acrescentar foi dada a palavra ao Sr. Henrique Teresa que questionou se o executivo 

saberia o motivo pelo qual alguns caixotes novos que foram colocados recentemente, 

voltaram a ser substituídos por caixotes velhos. Pediu a palavra o Sr. Presidente 

Arnaldo Custodio que iria tentar perceber junto dos serviços municipalizados o 

porquê dessa situação, informando, no entanto, que alguns caixotes estariam a ser 

recolhidos para serem sujeitos a manutenção e arranjos, sendo posteriormente 

recolocados. 

 

Relatório de Gestão e Contas de Gerência, relativo ao exercício financeiro de 

2018. 

O Relatório de gestão e Contas de gerência, relativamente ao exercicio de 2018, foi 

apresentado pelo Sr. Presidente Arnaldo Custódio. 

Após apresentação do relatório pediu a palavra o Sr. David da Silva que colocou 

algumas questões ao executivo. Questionou a que se refere o valor que conta nas 

Actividades Educativas com a designação Grutas. Como foi feita a atribuição da 

verba normalmente atribuída às escolas para ser utilizada no Natal. Questionou 

também como se estava a proceder á atribuição de subsídios às Associações. 
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O Sr. Presidente pediu a palavra para responder a estas questões. 

Relativo valor que conta nas Actividades Educativas com a designação Grutas, esse 

corresponde á verba que a Câmara Municipal transfere para pagamento de 

atribuições ao Sr. Eusébio que é o responsável pela preservação e actividades 

educativos que se desenvolvem na Gruta de Salir do Porto.  

Á segunda questão o Sr. Presidente referiu que o executivo após ponderar, considera 

que o valor que normalmente era utilizado de forma “livre” pelas professoras, deverá 

ser sempre utilizado para que seja adquirida uma prenda de Natal para todas as 

crianças que frequentam as nossas escolas e jardins.  

O Sr. Presidente respondeu também á questão colocada sobre os Subsídios às 

Associações e Colectividades, referindo que o Regulamente da atribuição dos 

Subsídios foi aprovada em Assembleia de Freguesia e disponibilizada a todas as 

Associações e Colectividades. A atribuição dos Subsídios está dependente do 

cumprimento desse regulamento, e acrescenta que o executivo está sempre 

disponível para as Associações, e que não foi questionada por nenhuma Associação 

ou Colectividade sobre a dificuldade em cumprir o Regulamento. 

O Relatório de Gestão e Contas de Gerência, relativo ao exercício financeiro de 2018 

foi colocado a aprovação pelo Sr. Presidente de Mesa da Assembleia, tendo sido 

aprovado por unanimidade. 

 

Inventário dos bens, direitos e obrigações patrimoniais. 

Foi colocada a apreciação o Inventário dos bens, direitos e obrigações patrimoniais, 

documento que já tinha sido posteriormente encaminhado para todos os elementos 

da Assembleia de Freguesia.  

O Sr. Henrique Teresa questionou a utilização do veículo adquirido e que consta no 

inventário de bens. 

Foi dada a palavra ao Sr. Presidente Arnaldo Custódio que referiu que este veiculo foi 

adquirido tendo em conta a necessidade de combater a falta de transporte do 

executivo, no cumprimento das suas funções, em particular do Presidente que se 

deslocava diariamente com o seu veiculo particular a serviço da Junta, mas também, 
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as suas características permite a sua utilização pelos operacionais da Junta no 

decorrer das actividades diárias da Junta.  

Nada mais havendo a acrescentar o Sr. Presidente da mesa da Assembleia colocou 

a votação o mapa de Inventário dos bens, direitos e obrigações patrimoniais que foi 

aprovado por unanimidade.  

 

Autorizar a celebração de protocolo de delegação de competências entre a 

Junta e a Câmara Municipal. 

Foi dada a Palavra ao Sr. Presidente da Junta, que informou que os protocolos de 

delegação de competências e os acordos de Execução entre a união das Freguesias 

e a Camara Municipal são elaborados no âmbito da entrada em vigor da Lei nº 

75/2013, de 12 de Setembro que estabelece o Regime Jurídico das Autarquias 

Locais, e fixa as competências das Câmaras Municipais que se consideram 

delegadas nas Juntas de Freguesia, através da denominada delegação legal. 

Documentos que foram previamente distribuídos a todos os membros da assembleia, 

e que se refere à pintura exterior da Escola Básica e Jardim de Infância de Salir do 

Porto. O protocolo tem o valor de 3.710,00€ (três mil setecentos e dez euros). 

No uso da competência que é conferida à Assembleia de Freguesa pelo artigo 9º 

alínea g) do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro foi colocado á apreciação 

e consideração dos presentes, pela Senhor Presidente da Mesa da Assembleia, o 

qual foi aprovado por unanimidade. 

 

Orçamento rectificativo para o ano de 2019. 

No seguimento da ordem do dia foi colocado a apreciação o ponto número cinco; 

Orçamento rectificativo para o ano de 2019, documento que foi enviado para todos os 

elementos da Mesa de Assembleia procederem à sua análise. 

Nada havendo a acrescentar o Sr. Presidente da Mesa da Assembleia colocou a 

votação, tendo sido aprovado com uma abstenção. 
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Outros assuntos de interesse para a Freguesia. 

No ponto seis da ordem do dia; outros assuntos de interesse para a Freguesia, o Sr. 

Presidente Arnaldo Custódio apresentou o conteúdo de algumas actividades 

previstas na União de Freguesias para a celebração do 25 de Abril, prevendo um 

conjunto de actividades que promovem a dignificação da celebração desta data nas 

nossas freguesias. 

No seguimento do ponto seis da ordem do dia, o Sr. Presidente informou que os 

serviços da Câmara Municipal de Caldas da Rainha solicitaram informação para 

atribuição de nome de rua a um caminho sito na Maria da Serra, em Salir do Porto. 

Relativo a este assunto foi pedida a palavra pela Secretária do Executivo Maria João 

Guinote, que referiu que nada justifica a atribuição de nome de rua, conforme 

solicitado, mencionando as razões: 

A referida rua, não é nenhuma rua e sim um caminho localizado numa área natural, 

que é também reserva ecológica. E, tal como a zona da duna de salir, esta área tem 

de ser preservada e consolidada, sendo proibidas todas e quaisquer construções, e a 

Junta de Freguesia e o Município têm a obrigação de as proteger contra interesses 

económicos especulativos.  

Pediu a palavra o Sr. Abílio que referiu que esse caminho dá para uma casa cujos 

proprietários pretendem recuperar, justificando assim a atribuição de toponímia. 

Em resposta a Sr.ª Maria João Guinote, Secretária do Executivo, referiu que verificou 

essa situação e que as ruínas nunca se destinaram a qualquer habitação. Essas 

ruínas destinaram-se há muito apenas para a guarda de alguns animais, e nunca foi 

habitação de pessoas, facto este que o Sr. Presidente da Junta confirmou. 

A Sra. Maria João Guinote referiu ainda que o antigo executivo declarou, 

indevidamente, que este prédio teria sido utilizado para habitação. 

O Sr. Abílio referiu que foi o próprio que assinou essa declaração, porque segundo 

este por vezes a proprietária pernoitava juntamente com os animais nesse espaço. 

Em resposta a Sr.ª Maria João Guinote reiterou que aquelas ruínas nunca se 

destinaram à habitação de ninguém, que não têm estatuto de construção muito 

menos de habitação, nunca podendo ser requalificadas muito menos aumentadas 
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como se fossem um prédio urbano, porque não são, nem há qualquer direito 

adquirido por ninguém. 

O Sr. Abílio referiu que quando chegaram à Junta já tinham o registo do prédio. 

Ao que a Secretária do Executivo Maria João respondeu que o Sr. Abílio bem sabe 

que nunca ninguém viveu naquelas ruínas, e que o registo na Conservatória do 

Registo Predial não vale nada porque foi feito com base em erradas declarações 

complementares dos proprietários, que fizeram o mesmo nas Finanças para obterem 

as cadernetas prediais que serviram de base ao registo na Conservatória, em nada 

correspondendo o declarado pelos proprietários, quer junto das Finanças, quer junto 

da Conservatória, à realidade nem à verdade. 

A secretária do Executivo Maria João Guinote referiu ainda que relativamente ao 

pedido de nome de rua, jamais deverá ser permitida qualquer atribuição de nome de 

rua naquele local ou noutro com as mesmas características.  

Referiu ainda que, como é habitual, atrás do nome de rua, pedem o número de 

polícia, a seguir pedem luz, depois água, depois infra-estruturas, o que é totalmente 

inaceitável naquele local e em qualquer local que seja uma zona natural e protegida. 

Referiu ainda que compete à Junta de Freguesia e à Assembleia de Junta a 

responsabilidade de estarem atentos e agir em conformidade nesta e em situações 

similares que ponham em causa o meio ambiente e sobretudo a preservação das 

zonas naturais e reservas ecológicas das Freguesias. 

HORA DE ENCERRAMENTO 

Eram vinte e quatro horas quando pelo Presidente da Assembleia de Freguesia foi 

declarada encerrada a reunião da qual se lavrou a presente acta que vai ser assinada 

pela Presidente e Secretários da Mesa da Assembleia de Freguesia. 

 

A Presidente da Mesa da Assembleia 

 

Primeira Secretária da Mesa da Assembleia 

 

Segundo Secretário da Mesa da Assembleia    


