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Sessão Extraordinária 

 
ACTA Nº 7/2019 – 2021 

 
Aos vinte e cinco dias do mês de Fevereiro do ano dois mil e dezanove no Largo do 

Rossio 7 A em Tornada, pelas vinte e uma horas, 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 Messa da Assembleia em Substituição da 

Presidente de Mesa, Maria Fernanda Nobre Rodrigues, João Filipe Pereira 

Lourenço, primeiro Secretário, João Manuel Louro, Nuno Miguel dos Santos 

Mondim, Neusa Margarida Mateus Miraldo, Abílio Jacinto Luís, Henrique José 

Teresa e Lina Barros em substituição de Suzana Azevedo Lindinho. 

 
JUNTA DE FREGUESIA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE TORNADA E SALIR 

DO PORTO  

Esteve presente Arnaldo Manuel Ferreira Custódio, Presidente, Maria João Crispim, 

Secretária e Joaquim Contente Fragata, Tesoureiro. 

 

FALTAS JUSTIFICADAS 
 

Não esteve presente na sessão a Presidente de Mesa da Assembleia Maria 
Fernanda Nobre Rodrigues por se encontrar ausente do país. 
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INTERVENÇÕES DO PUBLICO 

Não houve publico 
 
 
 

ELEIÇÃO DO SEGUNDO SECRETÁRIO DA MESA DA ASSEMBLEIA 

 

A Doutora Lina Barros foi proposta à Assembleia para o lugar de segunda 
secretária, tendo sido aprovado o seu nome por unanimidade.   
 
 
Período antes da ordem do dia: 
A mesa da Assembleia propõe que se trate antes da ordem do dia e com nível de 
urgência, à solicitação da Camara Municipal de Caldas da Rainha relativamente à 
toponímia de duas vias na localidade de Salir Do Porto. 
 
O senhor Henrique José Teresa solicitou a palavra, e questionou o senhor 
presidente se nas referidas ruas existiam casas, ao qual o Sr. Presidente 
respondeu afirmativamente. 
  
De seguida o Sr. Presidente, propôs a criação de uma comissão para se debruçar 
sobre a referida questão, de modo a que as pessoas sejam ouvidas, e o assunto 
seja dado a conhecer, tornando assim desta maneira possível que este seja 
debatido.     
 
Tendo sido colocado à aprovação da Assembleia os nomes do Sr. Abílio Jacinto 
Luís e da Dr.ª Lina Barros, para que em conjunto com o Sr. Presidente formem 
uma comissão para refletirem e estudarem o referido assunto de modo a 
deliberarem algumas hipóteses de toponímia a apresentar na próxima Assembleia.   
 
A comissão colocado a votação foi aprovada por unanimidade. 
 
 
 

ORDEM DO DIA 

1. Apreciação e votação da proposta de fornecimento de smart mfp 
xerox 

 

Apreciação e votação da proposta de fornecimento de smart mfp xerox 
O Sr. Presidente começou por fazer um breve resumo da situação atual 

relativamente aos equipamentos de impressão existentes a funcionar na freguesia, 

tanto em Tornada como em Salir do Porto. 
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A impressora Xerox WC 7220V_S atualmente em Tornada irá para Salir Do Porto, 

uma vez que a que se encontra em Salir Do Porto se encontra obsoleta uma Xerox 

7232V_TY. 

 
O Sr. Presidente esclarece que a nova impressora Xerox VersalLink C7020, que ao 

contrario das anteriores não irá ser adquirida, mas será colocada num contrato de 

aluguer que terá a duração de 60 meses. 

 

Segundo o Sr. Presidente com a chegada desta nova impressora, vai permitir uma 

redução significativa do número de tiragem de fotocopias, uma vez que o sistema 

de digitalização mais recente vai permitir que sejam feitas diretamente para o PC, 

ou para outros sistemas de armazenamento digital como disco rígidos. 

Reduzindo desta forma o gasto anual com papel, e permitindo a redução de 

espaço de arquivo.    

 
O Sr. Henrique José Teresa coloca a questão ao Sr. Presidente sobre o facto de o 

aluguer do equipamento ultrapassar o mandato que está a decorrer. 

O Sr. Presidente esclarece o Sr. Henrique José Teresa que mesmo que o referido 

aluguer não fosse para alem do atual mandato, este assunto teria que vir sempre 

a assembleia por se tratar de um aluguer de equipamento. 

Colocada à votação a proposta para fornecimento de uma SMART MFP XEROX, a 

mesma é aprovada por unanimidade.  

 

Período depois da ordem do dia.  

Terminada a discussão da ordem de trabalho do dia, o Presidente da Mesa da  

Assembleia questiona os membros da Assembleia sobre se algum dos 

membros pretende colocar mais alguma questão, não houve inscrições.  

 

HORA DE ENCERRAMENTO 

Eram vinte e uma horas e trinta minutos 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. 
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O Presidente da Mesa da Assembleia 

 

 

Primeiro Secretário da Mesa da Assembleia 

 

 

Segundo Secretário da Mesa da Assembleia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


