ATA NÚMERO QUATRO BARRA DOIS MIL E DEZASSETE
MANDATO 2017-2021
--------Aos dias cinco do mês de novembro do ano de dois mil e dezassete, no edifício
administrativo da Junta, situado no Cadafaz, reuniu em sessão ordinária a Junta de Freguesia da
União das Freguesias de Cadafaz e Colmeal. Compareceram os senhores António Alves Martins,
na qualidade de presidente; António Jorge Henriques de Almeida, na qualidade de secretário e
Andreia Sofia dos Santos Oliveira, na qualidade de Tesoureira. -------------------------------------------------A reunião foi secretariada pela Assistente Técnica Elisabete Cristina Carneiro de
Ascenção. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Depois dos presentes terem ocupado os seus lugares e reunidas as condições, o senhor
presidente declarou aberta a sessão pelas dez horas e trinta minutos, com a seguinte ordem de
trabalhos:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. – FALTAS E ATAS DAS REUNIÕES ANTERIORES:-------------------------------------------1.1 - FALTAS – Não houve.---------------------------------------------------------------------------------1.2 – ATAS DAS REUNIÕES ANTERIORES – Foram aprovadas por unanimidade as
atas das reuniões anteriores, realizadas no dia vinte de outubro de dois mil e dezassete, no dia
dois de novembro de dois mil e dezassete e no dia três de novembro de dois mil e dezassete. --------------2. - ASSUNTOS DIVERSOS: ------------------------------------------------------------------------------2.1 – PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO – A Senhora Paula Alves mencionou que a
página da Junta de Freguesia encontra-se desatualizada, referindo que não se encontra publicado
o edital com a ordem de trabalhos da presente reunião. ----------------------------------------------------------Na qualidade de elemento da Direção do Grupo A Bem da Sandinha, a senhora Paula
Alves, referiu que no ano de dois mil e catorze o referido Grupo remeteu cinco ofícios a expor
algumas situações relativas à povoação da Sandinha, que gostava de ver resolvidas, no entanto
não obteve resposta. Nesse sentido, veio solicitar ao novo Executivo uma resposta sobre o
exposto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Em relação ao atendimento ao público efetuado pela Junta no Cadafaz, manifestou a sua
discordância em ter sido reduzido de dois dias para um. ---------------------------------------------------------A Senhora Emília Vidal disse que comungava da mesma opinião em relação à redução do
tempo de atendimento no Cadafaz. ----------------------------------------------------------------------------------O senhor Presidente da Junta disse que não se justificava dois dias de atendimento ao
público, uma vez que havia pouca atividade. ----------------------------------------------------------------------Em relação ao edital da presente reunião, o senhor presidente disse que este se encontra
afixado em todas as vitrinas, sobre a ordem de trabalhos, não é obrigatório a sua publicação. ------------A senhora Paula Alves perguntou qual o assunto da reunião decorrida na sede da Junta, no
dia dois de novembro último. ----------------------------------------------------------------------------------------O senhor Presidente da Junta informou que se tratou de uma sessão de esclarecimentos
relativa ao preenchimento das declarações de prejuízos causados pelo incêndio de outubro de dois
mil e dezassete. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------A senhora Paula Alves questionou o Executivo da Junta sobre o que a Junta pensa fazer
nos terrenos onde foram efetuados cortes rasos de material lenhoso. ------------------------------------------O senhor presidente da Junta disse que o Executivo pretende efetuar plantações de árvores.

--------2.2 – BOCAS-DE-INCÊNDIO – O senhor Armindo Vidal alertou para a necessidade de
colocar uma rede de bocas-de-incêndio no Cadafaz, bem como solicitou a reposição de uma
mangueira existente há mais de trinta anos naquela povoação, para combate de incêndios. ----------------Solicitou a intervenção da Junta para ver o que se passa com a água dos Portos, uma vez
que este ano começou a faltar. ---------------------------------------------------------------------------------------O senhor presidente da Junta referiu que as bocas-de-incêndio são da responsabilidade da
Câmara Municipal e é um problema comum a quase todas as aldeias da freguesia, bem como a
falta de água. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.3 – FALTA DE ELETRICIDADE – O senhor António Marques de Almeida, residente
no Colmeal, alertou que o Colmeal, quando falta a eletricidade, fica sem comunicações móveis da
MEO, assim solicitou se era possível a Junta contactar a MEO no sentido de uma resolução deste
problema. Alertou igualmente que acontece o mesmo com a bomba de água responsável pelo
abastecimento público, sugerindo que a Junta, em parceria com a União Progressiva, uma vez que
esta está atualmente sensível a esta situação, comprasse um gerador. ------------------------------------------Por fim, referiu que a placa indicativa do Cadafaz, na entrada do Cadafaz, vindo pela
Candosa, ainda se encontra queimada. ------------------------------------------------------------------------------Referiu ainda que enviou um e-mail à Junta a solicitar que a Junta efetuasse uma limpeza
na nascente de água do poço de rega do Barroco sito Colmeal, uma vez que a água é cada vez
menos e mal chega para regar. ---------------------------------------------------------------------------------------Relativamente à placa, o senhor presidente da Junta disse que a Junta iria encaminhar o
assunto à Câmara Municipal de Góis por ser da sua responsabilidade. Sobre as outras questões a
Junta iria proceder à análise das mesmas. --------------------------------------------------------------------------2.4 – ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO AÇOR – O Senhor Amílcar de Almeida em
representação da Associação Amigos do Açor, expuseram as necessidades mais urgentes que a
população do Açor sente, a saber: ---------------------------------------------------------------------------- Faltam bocas-de-incêndio, a povoação apenas tem duas, uma em cada extremo da aldeia; -------- O Tanque de Defesa da Floresta Contra Incêndios encontra-se atualmente vazio, existindo uma
rotura que necessita de ser reparada; ------------------------------------------------------------------------- A rede móvel MEO perdeu qualidade após o incêndio, não se conseguindo comunicar; ----------- O telefone fixo ainda não foi reposto após o incêndio; -------------------------------------------------- Salientou a rapidez da EDP a colocar geradores ao fim de três dias após o incêndio; -------------- É necessário limpar o musgo do tanque DFCI que não sai com as descargas; ----------------------- A substituição do espelho à entrada da aldeia que devido ao fogo está danificado; ----------------- Limpeza dos caminhos pedonais, onde as pedras estão sempre a cair. ---------------------------------------A senhora Lisete Matos sublinhou a necessidade de pegarem nos problemas e começarem
a resolvê-los, se o Executivo entender que existe algum que não consegue resolver, pede que
informem, para tentarem resolver por outro lado. -----------------------------------------------------------------Ainda em relação ao tanque DFCI, referiu que não se admite construir um tanque destes
sem rever o caudal de água. No seu entender, a rede de água do Açor, deve ser revista, no sentido
de ter aquele tanque sempre cheio e manterem o direito à água para rega. ------------------------------------O senhor presidente da Junta disse que a Junta iria remeter um ofício à Câmara Municipal
no sentido de esta interceder junto da MEO para uma rápida resolução dos problemas expostos.
Relativamente às restantes situações, o senhor presidente disse que o Executivo iria analisá-las e
oportunamente daria uma resposta. ---------------------------------------------------------------------------

--------2.5 – DOAÇÃO DE TERRENO PARA ALARGAMENTO DO CEMITÉRIO DO
COLMEAL – O senhor António Marques Almeida fez saber, através de e-mail, que foi doado à
anterior Junta de Freguesia um terreno junto no cemitério do Colmeal, para alargamento deste.
Solicitou ao Executivo que o respetivo prédio rústico fosse retirado do seu nome, uma vez que
ainda se encontra a pagar IMI. ---------------------------------------------------------------------------------------2.6 – RAILS – A senhora Maria Emília Vidal solicitou que a Junta contactasse a Câmara
Municipal no sentido de serem colocados rails no cruzamento até “Entre Ribeiras” e do Cadafaz
até “Entre Ribeiras”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------O senhor presidente da Junta disse que a Câmara Municipal de Góis já tinha efetuado esse
levantamento. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------2.7 – FELICITAÇÕES – O senhor Amílcar de Almeida desejou as maiores felicidades ao
Executivo no desempenho das suas funções. ----------------------------------------------------------------------O senhor presidente da Junta, em nome do Executivo, agradeceu as palavras do senhor
Amílcar. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.8 – DÉCIMA ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO REFERENTE AO ANO DE
DOIS MIL E DEZASSETE – Foi presente e apreciado a décima alteração ao orçamento
referente ao ano de dois mil e dezassete, que após votado, foi aprovado por unanimidade e fica a
constituir o anexo I da presente ata. ---------------------------------------------------------------------------------2.9 – SEXTA ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
REFERENTE AO ANO DE DOIS MIL E DEZASSETE - Foi presente e apreciada a sexta
alteração ao plano plurianual de investimentos referente ao ano de dois mil e dezassete, que após
votado, foi aprovado por unanimidade e fica a constituir o anexo II da presente ata. ------------------------2.10 – OBRA DE RECONSTRUÇÃO DE MURO EM ÁDELA – A senhora Sandra
Fontes solicitou que a Junta de Freguesia procedesse à reconstrução de um muro em Ádela, na
sua propriedade, que se encontra danificado devido ao esgoto do chafariz público estar para ali
canalizado. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Junta deliberou por unanimidade proceder à reconstrução do muro bem como à
canalização do esgoto para a sarjeta. --------------------------------------------------------------------------------Foi decidido de igual forma solicitar orçamento para a execução da mencionada obra aos
empreiteiros: Carlos Manuel Fontes de Almeida, Unipessoal, Lda.; Construções Manuel Gomes
de Carvalhal, Lda. e Hans Elias Kollande. -------------------------------------------------------------------------2.11 - CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA E EXPEDIDA – A Junta tomou
conhecimento da demais correspondência recebida e expedida durante o último mês.-----------------------2.12 - TESOURARIA – A Junta procedeu a vários pagamentos. --------------------------------------3. – APROVAÇÕES EM MINUTA – ATAS DAS REUNIÕES ANTERIORES;
DÉCIMA ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO REFERENTE AO ANO DE DOIS MIL E
DEZASSETE; SEXTA ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
REFERENTE AO ANO DE DOIS MIL E DEZASSETE; OBRA DE RECONSTRUÇÃO DE
MURO EM ÁDELA. --------------------------------------------------------------------------------------------------E não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a reunião quando
eram treze horas e quarenta e cinco minutos, da qual para se constar se lavrou a presente ata, sob
a responsabilidade da secretária e que vai ser submetida a aprovação na reunião seguinte. ----------

