ATA NÚMERO QUATRO
--------Aos dias três do mês de Novembro do ano de dois mil e treze, no edifício situado na
Rua Padre André de Almeida Freire, em Colmeal, reuniu em sessão ordinária a Junta de
Freguesia da União de Freguesias de Cadafaz e Colmeal. Compareceram os senhores
Carlos da Conceição de Jesus, na qualidade de presidente; António Alves Martins, na
qualidade de secretário e António Jorge Henriques de Almeida, na qualidade de tesoureiro.
--------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 ATA DA REUNIÃO ANTERIOR:-------------------------------------------1.1 - FALTAS – Não houve.-------------------------------------------------------------------------1.2 – ATA DA REUNIÃO ANTERIOR – Foi aprovada, por unanimidade, a ata da
reunião anterior, realizada no dia vinte e três do mês de Outubro do corrente ano. -----------------2. - ASSUNTOS DIVERSOS:----------------------------------------------------------------------2.1 – LOCAL DA REUNIÃO – O senhor presidente justificou o facto de esta
reunião realizar-se no Colmeal, em virtude de, apesar das várias diligências tomadas, quer
com o antigo presidente da Junta de Freguesia do Cadafaz quer com a empresa que efetua
a contabilidade, designadamente a “Multilousan – Contabilidade Lda.” com sede em
Arganil, até ao momento não obtivemos qualquer comunicação nem entrega de qualquer a
documentação. -------------------------------------------------------------------------------------------------Acrescentou que no dia trinta do mês de outubro do corrente ano, em contacto
telefónico com a gerente da referida empresa, foi indicado que no mesmo dia iriam entrar
em contacto telefónico para agendar o dia e hora para entrega da documentação relativa
aquela autarquia, referindo que seria provavelmente no dia seguinte ou seja a trinta e um
do mencionado mês, e que a mesma entrega seria efetuada na presença do antigo
presidente da Junta de Freguesia do Cadafaz. O senhor Presidente disse à gerente que não
estando o executivo completo, pelo menos deveria estar presente o antigo tesoureiro da
Junta. No entanto até ao momento, o senhor presidente referiu que esta Junta não recebeu
qualquer comunicação. ---------------------------------------------------------------------------------------Relativamente a esta situação, o executivo decidiu por unanimidade diligenciar
junto da CCDRC, a exemplo do que fizeram com a DGAL, no sentido de obter ajuda para
a resolução deste assunto.-------------------------------------------------------------------------------------O senhor presidente informou ainda que a União de Freguesias tem recebido
correspondência a solicitar pagamentos referentes à extinta Freguesia de Cadafaz,
nomeadamente um processo por falta de pagamento à “ascendi” por passagem em via
verde, referente ao ano de dois mil e onze; da advogada Maria João Rosa, em
representação do seu constituinte “O Vaso” sito Arganil, a reclamar os juros de uma dívida
contraída em dois mil e nove, já objeto de ação em Tribunal, e faturas da EDP que se
encontram em débito. ----------------------------------------------------------------------------------

--------A Junta deliberou, por unanimidade, solicitar por escrito, ao antigo presidente da
Junta de Freguesia do Cadafaz, senhor Casimiro Alves Vicente, a entrega de toda a
documentação.--------------------------------------------------------------------------------------------------2.2 – SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES DO EDIFÍCIO SEDE DA EXTINTA
FREGUESIA DE CADAFAZ- O senhor presidente deu conhecimento da atual situação
do telefone situado na sede da Junta, designadamente que no dia dezoito de Outubro
último, quando o presidente e o secretário da Junta se deslocaram ao Cadafaz a fim de se
inteirarem da situação e tentar receber a Pasta, perguntaram ao presidente da extinta Junta
se existia telefone naquele edifício, à qual este afirmou que sim e que o mesmo se
encontrava avariado devido a uma forte trovoada. Assim, o executivo solicitou à
funcionária da secretaria da Junta que entrasse em contacto com a PT Comunicações a fim
de reportar a avaria. Passado algum tempo a PT contactou a mesma funcionária afirmando
que não existia nenhuma avaria, porém o serviço de telefone encontrava-se suspenso desde
o dia dezoito de janeiro do corrente ano, por falta de pagamento de algumas faturas. ----------2. 3 – FESTA DE NATAL DA UNIÃO PROGRESSIVA DA FREGUESIA DO
COLMEAL – A União Progressiva da Freguesia do Colmeal solicitou a cave do edifício
da Junta situado no Colmeal para realizar a festa de Natal para Crianças e Idosos no
próximo dia oito de dezembro. ------------------------------------------------------------------------------A Junta deliberou por unanimidade conceder as instalações solicitadas.------------------2.4 – IDENTIFICAÇÃO DAS VIATURAS – A Junta deliberou por unanimidade
adquirir autocolantes identificativos para as viaturas pertença desta autarquia. ---------------2.5 – SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO E COLETES REFLECTORES – a Junta
deliberou por unanimidade adquirir sinalização indicativa de obras nas vias de
comunicação bem como coletes refletores para os funcionários da autarquia. -------------------2.6 – OFERTA DE LENHA – A Santa Casa da Misericórdia de Góis solicitou a
esta Junta de Freguesia a oferta de lenha para aquecimento para o Centro Social Rosa
Maria, Centro de Dia da Cabreira e Centro de Dia do Corterredor. -------------------------------O executivo decidiu por unanimidade ofertar uma carga de lenha a cada um destes
locais. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------2.7 – PRIMEIRA ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO PARA O PERÍODO DE
TRINTA DE SETEMBRO A TRINTA E UM DE DEZEMBRO DO ANO DE DOIS
MIL E TREZE – A Junta aprovou por unanimidade a primeira alteração ao orçamento
para o exercício financeiro de trinta de Setembro a trinta e um de Dezembro de dois mil e
treze. Este documento fica a constituir o anexo I da presente ata.-----------------------------------2.8 – REUNIÃO COM AS COLETIVIDADES DA FREGUESIA – O executivo
deliberou por unanimidade proceder a uma reunião com todas as coletividades existentes
no território da União das Freguesias, a fim de aprofundar o conhecimento sobre o
território e as suas necessidades, e com o objetivo de elaborar o Plano de Atividades para
os próximos exercícios. ---------------------------------------------------------------------------------------2.9 – LIMPEZAS NECESSÁRIAS A EFETUAR NAS ALDEIAS E
CEMITÉRIOS – A Junta decidiu por unanimidade proceder à limpeza das ruas e espaços

públicos das aldeias da freguesia, bem como desobstruir as valetas das estradas principais
na área das povoações, que se encontram em mau estado. Igualmente decidiu iniciar a
limpeza na aldeia da Cabreira, onde será necessário inclusive efetuar a poda da palmeira
existente no entroncamento da Cabreira para o Cadafaz bem como limpar a zona
envolvente do cemitério. -------------------------------------------------------------------------------------2.10 - CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA E EXPEDIDA – a Junta tomou
conhecimento da correspondência recebida e expedida durante o último mês. ------------------3. – APROVAÇÕES EM MINUTA – ATA DA REUNIÃO ANTERIOR;
PRIMEIRA ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO PARA O PERÍODO DE TRINTA DE
SETEMBRO A TRINTA E UM DE DEZEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E TREZE;
--------E não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a reunião
quando eram treze horas e trinta minutos, da qual para se constar se lavrou a presente ata,
sob a responsabilidade do secretário e que vai ser submetida a aprovação na reunião
seguinte. -------------------------------------------------------------------------------------------------

