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SESSÃO ORDINÁRIA 

 

ACTA Nº 17/2017 - 2021 

Aos vinte e três dias do mês de Junho do ano dois mil e vinte e um no Largo do 

Rossio 7 A em Tornada, pelas vinte e uma horas e quarenta minutos, hora a que a 

Mesa constatou a existência de quórum, reuniu a Assembleia de Freguesia 

convocada para as vinte e uma horas, com a seguinte 

 

ORDEM DE TRABALHOS 

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

financeira da União das Freguesias; 

2. Apreciação e votação do Relatório de Gestão e Contas de Gerência, relativo 

ao exercício financeiro de 2020; 

3. Apreciação do Inventário dos bens, direitos e obrigações patrimoniais; 

4. Apreciação e votação do Orçamento rectificativo para o ano de 2021 – 2ª 

alteração modificativa; 

5. Apreciação e votação do Protocolo relativo a Caixa Automática – CCA; 

6. Outros assuntos de interesse para a Freguesia. 

 

 

VERIFICARAM-SE AS SEGUINTES PRESENÇAS: 

 

MEMBROS ELEITOS 

Maria João Guinote, Mariana Vivaldo, Paulo Marques, Fernanda Rodrigues, Jorge 

Arruda, Henrique José Teresa, Abílio Jacinto Luís e João Lourenço. 
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MEMBROS DA MESA DA ASSEMBLEIA 

Maria João Guinote, Presidente da Mesa da Assembleia, Mariana Vivaldo como 

Primeira Secretária em Substituição de Carlos Guilherme e Paulo Marques como 

Segundo Secretário em substituição de Mariana Vivaldo. 

 

JUNTA DE FREGUESIA 

Arnaldo Manuel Ferreira Custódio, Presidente, Nuno Mondim, Secretário, David 

Silva; Tesoureiro 

FALTAS E PEDIDOS DE SUBSTITUIÇÃO 

O membro da Assembleia de Freguesia Carlos Guilherme, justificou a sua falta 

tendo sido substituído pelo membro da Assembleia Paulo Marques. Igualmente 

justificou a sua falta o membro da Assembleia de Freguesia João Louro, o qual foi 

substituído por Jorge Arruda por impossibilidade de comparência devidamente 

justificada de Carlos Henriques e impossibilidade de contacto com Filomena 

Marques. Igualmente justificou a falta o Membro eleito António Morgado.           

 

ACTA DA SECÇÃO ANTERIOR 

Acta nº 16/2017/-2021 da sessão ordinária de 30 de Abril de Dezembro de 

2020 

A Assembleia de Freguesia, nas pessoas dos membros presentes na Assembleia 

anterior, deliberou aprovar, por unanimidade, a redacção final a acta da sessão 

ordinária realizada em 30 de Abril de 2021 cuja leitura foi dispensada por ter sido 

colocada à apreciação dos membros da Assembleia via email no dia 18 de Junho 

de 2021. 
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INTERVENÇÕES DO PUBLICO 

Não foram recebidas na Junta inscrições nem intervenções por parte do público. 

 

A Sessão da Assembleia foi gravada, encontrando-se a gravação depositada na 

sede da Junta de Freguesia. 

 

ORDEM DE TRABALHOS 

Entrando no Ponto 1 da Ordem de Trabalhos, a Senhora Presidente da Mesa da 

Assembleia deu a palavra ao Senhor Presidente da Junta da União das Freguesias 

que, no seu uso, apresentou o relatório das actividades e acções desenvolvidas 

pela Junta Da União das Freguesias e a Informação sobre a situação financeira e 

execução orçamental, que mais detalhadamente se encontram descritas no 

documento nº 1 denominado “Informação escrita do Presidente da Junta sobre a 

actividade e a situação financeira da União das Freguesias”. 

Desenvolvendo o teor da referida Informação, o Senhor Presidente da Junta 

referiu que o atendimento ao público decorreu dentro da normalidade, tendo a 

Junta procurado dar resposta às situações apresentadas relativamente a assuntos 

da sua competência, bem como, relativamente a outros assuntos, encaminhar os 

fregueses para as entidades públicas competentes.   

Referiu que a Junta procedeu à limpeza de caniços, ervas e outros infestantes com 

roça caniços em Salir do Porto, Campo, Reguengo, Chão da Parada, Mouraria, 

Casais Morgado e Tornada. 

Referiu que na Sede e na Delegação da Junta foram colocados equipamentos para 

pagamentos por multibanco. Referiu que a Junta deu continuidade à limpeza e 

higiene dos espaços públicos, conservação dos cemitérios, limpeza de valas e 

linhas de água, colocação de manilhas, construção de sargetas e sumidouros; 

referiu-se a outros serviços não discriminados como a reparação e construção de 

calçadas e passeios, colocação de sinalização vertical, toponímia, construção de 
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bases para contentores de lixo e ecopontos. Referiu que no seguimento do pedido 

formulado às Infra-estruturas de Portugal foi concretizada a mudança do 

semáforo de controlo de velocidade para o início da localidade de Tornada. 

Em execução do plano de actividades, foi promovida a recuperação dos 

lavadouros da Mouraria na Rua da Fonte estando a decorrer a limpeza e 

recuperação dos lavadouros do Ameal em Tornada; na Delegação da Junta 

procedeu-se à pintura interior do primeiro andar e escadas de acesso, à reparação 

do piso de uma das salas e à requalificação do sistema de iluminação; referiu-se à 

requalificação do parque envolvente à praia, nomeadamente à necessidade de 

substituição de madeiras, reparação de mesas e bancos e substituição dos pinos 

limitadores no passeio junto à piscina até ao deck da praia. Referiu que 

relativamente ao parque escolar, a Junta deu continuidade ao fornecimento dos 

materiais de limpeza, manutenção e conservação dos edifícios e equipamentos 

das escolas; que foi necessário comprar um frigorifico para o 1º Ciclo do Campo e 

um cilindro para o Jardim de Infância do Reguengo da Parada em virtude de os 

equipamentos existentes já não serem passíveis de reparação. No quadro da 

situação financeira, esclareceu os membros da Assembleia sobre as receitas e 

despesas correntes da Junta, continuando a despesa com o pessoal a ser a maior 

despesa.   

Os Membros da Assembleia tomaram conhecimento do teor da Informação do 

Senhor Presidente da Junta da união das Freguesias de Tornada e Salir do Porto. 

 

Entrando no Ponto 2 da Ordem de Trabalhos, a Senhora Presidente da Mesa da 

Assembleia deu a palavra Senhor Presidente da Junta da União das Freguesias 

que, no seu uso, referiu que o Relatório referente a 31 de Dezembro de 2020 

reflecte a situação económica e financeira da União das Freguesias de Tornada e 

Salir do Porto e foi preparado pela primeira vez de acordo com os princípios 

contabilísticos previstos no SNC-AP para as Autarquias Locais, é composto por um 



   

 União das Freguesias de Tornada e Salir do Porto  
 

Assembleia de Freguesia 
 ____________________________________________________________________________________________ 

Largo do Rossio, nº7-A - Tornada - 2500-315 Caldas da Rainha -  Telefone e Fax: 262 881430 - 262 980146  
  e-mail: junta@tornadaesalirdoporto.pt 
            Contribuinte nº 510 840 523  
            

146 

conjunto de documentos que procuram demostrar a execução orçamental e 

financeira do ano de 2020, o desenvolvimento das actividades, o equilíbrio e 

transparência das contas. 

Referiu ainda que o resultado da execução orçamental evidencia um saldo da 

execução orçamental de quarenta e cinco mil seiscentos e setenta e quatro euros e 

dezassete cêntimos, tendo a execução da receita atingido 90,81% da prevista, 

tendo a despesa total executada no período em análise atingido 80,78%. Referiu-

se ao montante dos compromissos assumidos e não pagos, transitados para a 

gerência seguinte, que diz respeito ás retenções dos ordenados de Dezembro, 

colocando-se, no final, à disposição dos membros da Assembleia para qualquer 

esclarecimento. 

 

Após os esclarecimentos prestados pelo Senhor Presidente da Junta da União das 

Freguesias, procedeu-se à votação, tendo a Assembleia deliberado APROVAR POR 

UNANIMIDADE o Relatório de Gestão e Contas de Gerência, relativo ao exercício 

financeiro de 2020. 

 

Entrando no Ponto 3 da Ordem de Trabalhos, a Senhora Presidente da Mesa da 

Assembleia deu a palavra Senhor Presidente da Junta da União das Freguesias 

que, no seu uso, informou ter passado a ser obrigatório o envio ao Tribunal de 

Contas do mapa da divulgação do património, oportunamente disponibilizado aos 

membros da Assembleia; que foi necessário refazer todo o processo de 

inventariação e codificá-lo de acordo com as normas mais recentes; informou que 

foi feita uma alteração ao nível software, tendo pedido autorização para que 

Maria Luísa Moura fizesse a demonstração do processo de inventariação, a qual, 

no uso da palavra, explicou que o primeiro passo a ser executado foi a 

reclassificação das classificações do antigo CIBE para o Classificador 

Complementar 2 e posteriormente a definição da localização dos bens por 
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edifícios e salas; apresentou exemplos de fichas de bens móveis, bens imóveis e de 

veículos.   

Os membros da Assembleia tomaram conhecimento e apreciaram o Inventário 

dos bens, direitos e obrigações patrimoniais. 

 

Entrando no Ponto 4 da Ordem de Trabalhos, a Senhora Presidente da Mesa da 

Assembleia deu a palavra Senhor Presidente da Junta da União das Freguesias 

que, no seu uso, explicou que a 2ª alteração modificativa ao orçamento se prendeu 

com a necessidade de serem contratados serviços de limpeza e apoio 

especializados por causa do Covid 19 para a praia e casa de banho; com a 

necessidade de substituição das madeiras da praia e também com a necessidade 

de realização da requalificação do edifício do 1º ciclo e Jardim de Infância em Salir 

do Porto, sendo que a receita virá a 100% da Camara. 

 

Após os esclarecimentos prestados pelo Senhor Presidente da Junta da União das 

Freguesias, procedeu-se à votação, tendo a Assembleia deliberado APROVAR POR 

UNANIMIDADE o Orçamento retificativo para o ano de 2021 – 2ª alteração 

modificativa. 

  

Entrando no Ponto 5 da Ordem de Trabalhos, a Senhora Presidente da Mesa da 

Assembleia deu a palavra ao Senhor Presidente da Junta da União das Freguesias 

que, no seu uso, informou os membros da Assembleia da complexidade da 

negociação com a Caixa Crédito Agrícola para a colocação de um Multibanco em 

Tornada, dado o contexto actual em que os Bancos estão a reduzir o número de 

Caixas Multibanco; que, por este facto foram efectuadas várias reuniões com a 

Caixa Crédito Agrícola, foram feitas várias exposições  nas quais se evidenciou a 

vida própria desta localidade e o facto de ser um local de passagem para outras 

localidades, tendo conseguido alcançar a definição do protocolo a submeter a 
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aprovação da Assembleia para, após deliberação, se favorável, a Junta poder 

avançar para a construção da infra-estrutura para a instalação do Multibanco. 

 

Após os esclarecimentos prestados pelo Senhor Presidente da Junta da União das 

Freguesias, procedeu-se à votação, tendo a Assembleia deliberado APROVAR POR 

UNANIMIDADE o Protocolo relativo à Caixa Automática – CCA. 

 

Entrando no Ponto 6 da Ordem de Trabalhos, a Senhora Presidente da Mesa da 

Assembleia deu a palavra ao Senhor Presidente da Junta da União das Freguesias 

que, no seu uso, informou que a obra do Adro da Igreja está a decorrer dentro do 

tempo previsto; que, em sua opinião, a Obra de Salir do Porto, a requalificação do 

largo do cemitério e da Junta, não serão executadas este ano, pois o projecto teve 

de sofrer algumas alterações. No final, foram debatidos os problemas relacionados 

com a poluição do Rio de Salir e com o assoreamento da Baía de São Martinho. 

 

APROVAÇÃO EM MINUTA 

No final da Assembleia, foi, pelo Senhor Presidente da Junta da União de 

Freguesias, solicitado que a Acta da Assembleia fosse aprovada em minuta, tendo 

a Assembleia, por unanimidade, deliberado aprovar a presente acta em Minuta 

que vai ser assinada pela Presidente da Mesa da Assembleia. 

 

HORA DE ENCERRAMENTO 

Eram vinte e três e quinze minutos quando pela Presidente da Assembleia de 

Freguesia foi declarada encerrada a reunião da qual se lavrou a presente acta que 

vai ser assinada pela Presidente da Mesa da Assembleia. 

 

A Presidente da Mesa da Assembleia 


