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____________________________________________________________________________________________

ACTA Nº 6/2017 – 2021
Aos doze dias do mês de Janeiro de dois mil e dezoito, no edifício Sede da União das
Freguesias de Tornada e Salir do Porto, concelho das Caldas da Rainha, reuniu
ordinariamente o Executivo, com a presença do Presidente Arnaldo Manuel Ferreira
Custódio, Susana Cristina dos Santos Lindinho Azevedo e Joaquim Contente
Fragata, secretária e Tesoureiro, respectivamente.
Verificada a existência de quórum, o Presidente declarou aberta a reunião, quando
eram pelas dezasseis horas e trinta e cinco minutos, com a seguinte ordem de
trabalhos:
Antes da Ordem do dia
Atendimento público
Ordem do Dia
1. Apreciação de correspondência recebida e expedida, bem como mais
expediente.
2. Apresentação pelos membros do executivo da actividade desenvolvida
3. Elaboração do plano de actividades para o ano de 2018.
ANTES DA ORDEM DO DIA
Atendimento público
No atendimento público estiveram presentes duas senhoras, representantes dos pais
da Escola Básica de Tornada e JI, que se apresentaram e apresentaram
cumprimentos ao novo executivo.
Tal como já o haviam feito no dia anterior com a senhora Vereadora da Educação,
manifestaram a preocupação pelo atraso nas obras da escola. Referimos que há a
espectativa de a curto prazo serem retomadas as obras para que no início do
próximo ano lectivo possa ser retomada a normalidade funcional na escola e JI.
ORDEM DO DIA
Ponto um da ordem de trabalhos:
Pela Secretária Susana Azevedo foi apresentada a correspondência recebida desta a
última reunião, informando que para mais detalhes a mesma se encontra do
respectivo arquivo. E o Presidente informou que respondeu a toda a correspondência
recebida e informou da correspondência e ofícios expedidos, encontrando-se os
mesmos no respectivo arquivados.
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Ponto dois da ordem de trabalhos,
O Presidente informou que foi requerido a aquisição de dois covais e na sua opinião
devemos corresponder ao solicitado, procedendo à venda de dois covais. A Junta
deliberou por unanimidade aprovar a venda dos dois covais, a que corresponde o
alvará nº 469, do cemitério da Roda e coval nº 62, talhão B, do cemitério de Salir do
Porto.

Ponto três da ordem de trabalhos: Plano de actividades para o ano de 2018
Na sequência da aprovação do orçamento para o ano de 2018 e da negociação com
o senhor Presidente da Câmara dos protocolos de delegação de competências e dos
acordos de execução é oportuno a elaboração do plano de atividades ou pelo menos
estabelecermos os principais eixos de atuação.
Depois de avaliação conjunta das principais necessidades das populações com vista
a criarmos melhores condições de bem-estar social, foi aprovado o seguinte plano de
actividades, que por se tratar de um programa dinâmico, poderá vir a sofrer
alterações, tal como se indica:
BAIRRO SOCIAL

Criar hortas urbanas/ canteiros

Construção de calçada entre a BP e o Bº Social.

Instalar mesa e bancos jardim
CAMPO

Requalificar bermas na R: Tomás Sales

Arranjo do largo do café Central.

Confinar/ vedar espaço de estaleiro.

Promover a instalação de IP na R: 29 de dezembro.

Manutenção/ conservação da escola, requalificação sanitários e toldo
REGUENGO

Avaliar a necessidade de aquisição de equipamentos de recreio.

Sinalização/ colocação de lombas junto da escola deferido pela Câmara.

Sinalização na R: das Brejeiras, deferido pela Câmara.

Arranjo do cruzamento dos Peais.

Alcatroamento da R: dos Arrifes.

Arranjo de acesso ao campo de futebol, estrada branca.
CASAIS DOS MORGADOS

Alcatroamento da R: do Moinho.

Alcatroamento da R: da Bela Vista.
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Acesso da R: dos Cortiços.
Manutenção do lavadouro Casais de baixo.
Manutenção do lavadouro Casais de cima.
Estudo do alargamento da Rua do Poço

MOURARIA

Manutenção do lavadouro.

Manutenção da fonte.

Alcatroamento acesso casa da cláudia
CHÃO DA PARADA

Alcatroamento da R: do Richieu ligação ao Bouro.

Requalificar a R: da Capela.

Requalificar a R: do Pinhal.

Solicitar avaliação do ordenamento do trânsito junto da ASCP.

Sinalização junto dos lavadouros deliberação da Câmara.

Estudo do aproveitamento das águas do poço dos lavadouros.

Ampliação do cemitério da Roda.
TORNADA

Requalificação da EN 8 entre o Bº Social e o cruzamento da Roda.

Estudo da instalação de equipamentos multigeracionais no Largo do Rossio.

Estudo da instalação de caixa ATM.

Colocação de guarda corpos no lavadouro do Ameal.

Adro da Igreja

Berma em calçada na Rua dos Arneiros

Melhorar acesso ao Paul

Rotunda dos Queridos

Requalificação da circulação rodoviário no Largo do Rossio
SALIR DO PORTO

Estudo da instalação de espaço de turismo.

Reabilitar estrada de ligação Salir/ Chão da Parada.

Colocação de baia de segurança na curva, deliberação da Câmara.

Reabilitar a R: da Ponte e Travessa da Ponte

Promover a substituição da estrutura (guarda corpos) na ponte Salir/São
Martinho.

Sinalização executar o deliberado pela Câmara.

Promover a pintura da escola exterior.

Estudo da viabilidade de estacionamento pago junto da praia.

Mudança do PT (junto ao CRC)

Vedar estaleiro
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Rotunda da Rua dos emigrantes
WW’s mercado e parque merendas
Conclusão jardim junto ao cemitério

Por mais nada haver a tratar a reunião foi encerrada pelas dezanove horas e vinte
minutos, da qual eu Susana Lindinho Azevedo, que secretariei e redigi a presente
acta, aprovada por unanimidade, sendo assinada pelos membros presentes.
Arnaldo Manuel Ferreira Custódio, Presidente:
Susana Cristina dos Santos Lindinho Azevedo, Secretária:
Joaquim Contente Fragata, Tesoureiro:
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