ATA NÚMERO QUATRO BARRA DOIS MIL E DEZOITO
--------Aos dias oito do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, no edifício-sede da Junta,
situado na Rua Padre André de Almeida Freire, sito Colmeal, 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, e Andreia Sofia dos Santos Oliveira, na qualidade de
Tesoureira. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------A reunião foi secretariada pela funcionária que desempenha as funções de 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 ATA DA REUNIÃO ANTERIOR:---------------------------------------------------1.1 - FALTAS – O senhor António Jorge Henriques de Almeida faltou. -----------------------------1.2 - ATA DA REUNIÃO ANTERIOR – Foi aprovado por unanimidade a ata da
reunião anterior, realizada a quatro de março do presente ano. --------------------------------------------------2. - ASSUNTOS DIVERSOS:------------------------------------------------------------------------------2.1– RUA DA ESCOLA, SITO COLMEAL - O senhor António Marques Almeida,
residente no Colmeal, solicitou informações relativamente ao ponto de situação da reposição da
calçada da Rua da Escola, sito Colmeal, que ficou no atual estado devido à Câmara Municipal de
Góis ter procedido à colocação da rede de esgotos. Mencionou que já esteve numa reunião
anterior na qual alertou para esta situação. Referiu a necessidade de uma rápida resolução pois
nesta rua circulam ainda bastantes pessoas, nomeadamente pessoas que se deslocam para as suas
terras de cultivo, pessoas que se deslocam para os ensaios do Rancho, os moradores incluindo
duas pessoas idosas e uma pessoa com elevada dificuldade de locomoção. -----------------------------------O senhor presidente da Junta disse que ia reportar, mais uma vez, o assunto à Câmara
Municipal de Góis. -----------------------------------------------------------------------------------------------------2.2 – LIMPEZA DO CAMINHO DO BARROCO, SITO COLMEAL – O mencionado
senhor solicitou a limpeza do caminho do Barroco, sito Colmeal, desde a calçada até ao tanque de
rega, pois existem ali duas propriedades particulares que se encontram com silvas e os seus
proprietários poderão vir a ser notificados, pelas autoridades, para procederem à sua limpeza.
Entende que numa situação destas o caminho deve estar limpo. ------------------------------------------------O senhor presidente da Junta respondeu que oportunamente iriam proceder à limpeza do
solicitado, recorrendo à moto-roçadoura. Salientou a necessidade urgente, dos funcionários
procederem à substituição do tubo de regadio queimado pelos incêndios bem como a colocação
de herbicida em algumas ruas e espaços públicos. ----------------------------------------------------------------2.3 – PODA DAS ÁRVORES DO PARQUE DO SENHOR DE AMARGURA, SITO
COLMEAL – O senhor António Marques almeida agradeceu ainda a poda efetuada pelos
funcionários da Junta, nas árvores do parque do Senhor de Amargura, sito Colmeal. -----------------------2.4 – RECOLOCAÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO EM SEPULTURA – A senhora
Maria Amélia Paula, residente em Ádela questionou o Executivo sobre a possibilidade dos
funcionários da Junta recolocarem a ornamentação da sepultura onde foi enterrado o seu falecido
irmão. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------O senhor presidente da Junta disse que a autarquia poderá proceder a esse serviço, no
entanto deve ser aguardado mais algum tempo, de forma a sepultura abater e, no momento da
recolocação da pedra, deve também estar pressente um familiar. ------------------------------------------------2.5 – REGADIO EM ÁDELA – A senhora mencionada no ponto anterior solicitou que a
autarquia desentupisse o poço de rega para a sua propriedade, no Vale, situado na parte de baixo
da estrada de alcatrão para Ádela, uma vez que este se encontra cheio de cascalho, trazido pelas
enxurradas provocadas pelo mau tempo sentido neste inverno. Acrescentou que a água desse
poço provém das sobras do depósito e o respetivo tubo de ligação foi queimado no incêndio de
outubro de dois mil e dezassete. Referiu ainda que, há muito tempo, a ligação entre o depósito e o
tubo é feita por uma garrafa de plástico. Solicitou que a Junta substituísse esta ligação. -----------------O senhor Carlos e o senhor José Fernandes, residentes em Ádela, solicitaram a intervenção da
Junta na limpeza e retirada de cascalho da mina e da levada de rega, paralela à estrada de
alcatrão, que é limpa anualmente pela Junta, uma vez que devido ao meu tempo, a água que
correu na estrada antiga de Ádela para a serra, trouxe muito cascalho e entupiu a levada e a mina.
Referiram ainda que os funcionários da Câmara ao procederem à limpeza do entulho que se
encontrava na berma da estrada municipal, ainda danificaram mais a referida levada, cortando-a
em alguns sítios. --------------------------------------------------------------------------------------------------------O senhor presidente da Junta disse que o Executivo iria verificar a situação e assim que
possível, os funcionários iriam proceder à reposição da levada bem como proceder à limpeza da
mina. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.6 – ÁRVORES CAÍDAS E LIMPEZA DE CAMINHOS EM ÁDELA – A senhora
Maria Amélia Paula solicitou que fosse retirada uma árvore que se encontra caída na barroca. -----------A senhora Felisbela Fontes solicitou o corte e retirada de uma árvore de grande porte que
está caída sobre o caminho público, situado por baixo da casa da D. Amélia, no local onde
anteriormente tinha caído um castanheiro, impedindo a passagem das pessoas. ------------------------------O senhor Carlos solicitou a limpeza do caminho de Ádela para a Ribeira que se encontra
em muito mau estado. -------------------------------------------------------------------------------------------------O senhor presidente da Junta disse que oportunamente os funcionários iriam proceder ao
solicitado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.7 – CAMINHADA DA UNIÃO PROGRESSIVA DA FREGUESIA DO COLMEAL
– O senhor Tiago Domingues e o senhor José Álvaro Domingues questionaram o Executivo sobre
se no presente ano, há semelhança dos anteriores, a Junta iria proceder à limpeza do caminho a
utilizar na caminhada que a União Progressiva da Freguesia do Colmeal iria realizar no próximo
mês de maio. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------O senhor José Álvaro Domingues referiu que a União Progressiva enviou um e-mail no
passado dia treze de março sobre o assunto, no entanto não obteve qualquer resposta. ---------------------Pela funcionária administrativa foi esclarecido que a Junta de Freguesia respondeu, via email, no dia quinze de março a acusar a receção do referido e-mail e a informar que a Junta
responderia oportunamente. Foi ainda entregue ao senhor José Álvaro cópia do e-mail para
arquivo da União Progressiva. ---------------------------------------------------------------------------------------O senhor presidente de Junta informou que a Junta iria efetuar a limpeza na semana que
antecedia a aludida iniciativa. ----------------------------------------------------------------------------------------Pelos referidos senhores foi dito que uma semana não era suficiente para concretizar
aquele trabalho. -------------------------------------------------------------------------------------------------

--------O senhor presidente da Junta disse que naquele momento a autarquia não poderia
despender por muito mais tempo os funcionários, pelo que sugeriu que as pessoas ajudassem. -----------Os senhores José Álvaro e Tiago disponibilizaram-se a ajudar, porém, devido ao fato de
trabalharem, só estão disponíveis ao fim-de-semana. -------------------------------------------------------------Assim foi deliberado a Junta contactar os funcionários no sentido de serem realizados os
trabalhos de limpeza no próximo dia vinte e um de abril, isto é, se os funcionários não virem
qualquer inconveniente, uma vez que é sábado. -------------------------------------------------------------------2.8 – LIMPEZA DA BARREIRA JUNTO AO PARQUE “OS PIONEIROS” - O
senhor José Álvaro Domingues, em representação da União Progressiva da Freguesia do Colmeal
e no seguimento de uma conversa tida anteriormente, solicitou a equipa de sapadores para
proceder ao trabalho de limpeza e corte de árvores na barreira junto ao parque “Os Pioneiros”,
sito Colmeal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi decidido por consenso a União Progressiva formalizar o pedido através de
requerimento. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------2.9 – RELÓGIO DA TORRE DA IGREJA DO COLMEAL – O senhor José Álvaro
perguntou qual o ponto de situação da reparação do relógio da torre da igreja do Colmeal. ----------------O senhor presidente da Junta respondeu que o Executivo desconhece o atual ponto de
situação, inclusive tentaram estabelecer contacto via telefone, sem obter resposta, apenas se sabe
que este se encontra a reparar, conforme mencionado numa ata do anterior executivo. --------------------2.10 – PEDIDO DE APOIO – Os senhores Fernando Santos e Belmira Fontes de Almeida,
em representação do Rancho Folclórico Serra do Ceira, vieram solicitar apoio, nomeadamente
oferta de lembranças para os participantes no passeio de motorizada a realizar no próximo dia
vinte e nove de abril de dois mil e dezoito. ------------------------------------------------------------------------2.11 – CEDÊNCIA DA ANTIGA ESCOLA PRIMÁRIA DO COLMEAL – pelos
mesmos senhores foi solicitado que a Junta revisse o protocolo com a União Progressiva da
Freguesia do Colmeal no sentido de cederem o espaço da antiga escola primária do Colmeal ao
Rancho Folclórico Serra do Ceira, uma vez que a União só utiliza aquele espaço para arrumação
de armários e livros e têm espaços próprios onde podem guardar o mencionado, enquanto o
Rancho não tem nenhum espaço para guardar o seu espólio e utiliza a antiga escola para efetuar
os ensaios, realizar eventos e reuniões. Inclusive afirmaram que o telhado necessitou de uma
pequena intervenção, pois já chovia no interior da sala, e foi o Rancho que procedeu à reparação
uma vez que a União não se interessou pelo assunto. -------------------------------------------------------------O senhor presidente da Junta disse que o Executivo desconhece o conteúdo do protocolo e
perguntou aos mencionados senhores se o Rancho já tentou resolver esta questão com a União
Progressiva. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------O senhor Fernando Santos deu conhecimento de uma reunião realizada entre a Junta, a
União e o Rancho, para a qual foi convidado em cima da hora, onde apenas foi decidido a União
Progressiva dar uma chave ao Rancho. -----------------------------------------------------------------------------O Executivo deliberou por unanimidade solicitar uma cópia do aludido protocolo à União
Progressiva, uma vez que não existe nenhum exemplar no arquivo da Junta. ---------------------------------2.12 – BENEFICIAÇÃO DA ESCADA PÚBLICA JUNTO À ANTIGA PADARIA
DO COLMEAL – A senhora Deonilde Almeida, solicitou, via e-mail, a colocação de corrimão e
grades de proteção na escada pública junto à antiga padaria do Colmeal, onde se situa a sua

habitação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Executivo deliberou por unanimidade ir analisar a situação. -----------------------------------------2.13 – CONCESSÃO DE SEPULTURA – Na sequência do pedido formulado pela
senhora Ana Maria Alves Silveira, o Executivo deliberou por unanimidade concessionar à
mencionada senhora a sepultura número cento e quarenta, situada no cemitério da Cabreira, pela
quantia de mil euros, de acordo com o estabelecido na Tabela de Taxas e Licenças para o
presente ano. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.14 - REUNIÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DO COLMEAL - A Junta
decidiu solicitar ao senhor presidente da Assembleia de Freguesia a realização de uma reunião
ordinária para o dia vinte e um de abril do corrente ano.----------------------------------------------------2.15 – TERCEIRA ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO
PLANO PARA O ANO DE DOIS MIL E DEZOITO – Foi presente a aprovado por
unanimidade a Terceira Alteração ao Orçamento e Grandes Opções do Plano para o Ano de Dois
Mil e Dezoito. Este documento fica a constituir o anexo I da presente ata. -----------------------------------2.16 - CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA E EXPEDIDA – a Junta tomou
conhecimento da correspondência recebida e expedida durante o último mês.--------------------------------2.17 - TESOURARIA – a Junta procedeu a vários pagamentos. ---------------------------------------3. – APROVAÇÕES EM MINUTA – CAMINHADA DA UNIÃO PROGRESSIVA DA
FREGUESIA DO COLMEAL; CONCESSÃO DE SEPULTURA; TERCEIRA ALTERAÇÃO
AO ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA O ANO DE DOIS MIL E
DEZOITO. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 da secretária e que vai ser submetida a aprovação na reunião seguinte. -----------

