ATA NÚMERO SEIS BARRA DOIS MIL E DEZOITO
--------Aos dias seis do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, no edifício administrativo do
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 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 ATAS DAS REUNÕES ANTERIORES:--------------------------------------------1.1 - FALTAS – não houve. ---------------------------------------------------------------------------------1.2 - ATAS DAS REUNIÕES ANTERIORES – Foi aprovado por dois votos a favor a
ata da reunião anterior, realizada a 8 de abril de dois mil e dezoito. O senhor secretário não
participou na discussão e votação em virtude de não ter estado presente na mencionada sessão.
Foi aprovada ainda, por unanimidade, a ata da sessão extraordinária realizada a dez de abril de
dois mil e dezoito. -----------------------------------------------------------------------------------------------------2. – ORDEM DO DIA:--------------------------------------------------------------------------------------2.1 – INSTALAÇÃO ELÉCTRICA DOS ARMAZÉNS DA JUNTA – Foram presentes
os orçamentos solicitados pela Junta de Freguesia para instalação de rede elétrica nos dois
armazéns da Junta, um situado no Cadafaz e outro no Colmeal, designadamente: -------------------a) Leonel Nunes Henriques – no valor total de dois mil cento e trinta e oito euros; ------------b) Álvaro Serafim Brás Duarte Cerejeira – no valor total de três mil e trezentos euros. ----------------O Executivo deliberou por unanimidade adjudicar o serviço ao senhor Leonel Nunes
Henriques por ter apresentado a proposta de mais baixo preço. Aprovou igualmente por
unanimidade a minuta do contrato a celebrar, que fica a constituir o anexo I da presente ata. --------------2.2 – RECONSTRUÇÃO DE PORTAL NO CORTERREDOR - Foram presentes os
orçamentos solicitados pela Junta de Freguesia para a obra de reconstrução de um portal no
Corterredor, designadamente: --------------------------------------------------------------------------------a) André Gaspar de Almeida, Unipessoal, Lda – no valor de setecentos e sessenta e três euros
e vinte cêntimos, com IVA incluído; --------------------------------------------------------------------b) José António Simões Gomes – no valor de oitocentos e cinquenta euros, com IVA incluído.
--------O Executivo deliberou por unanimidade adjudicar o serviço ao empreiteiro André Gaspar
de Almeida, Unipessoal, Lda. por ter apresentado a proposta de mais baixo preço. E aprovou de
igual forma a minuta do contrato a celebrar, que constituí o anexo II desta ata. ------------------------------2.3 – RECONSTRUÇÃO DE PORTAL NO CADAFAZ - Foram presentes os
orçamentos solicitados pela Junta de Freguesia para a obra de reconstrução de portal no Cadafaz,
designadamente: -----------------------------------------------------------------------------------------------a) André Gaspar de Almeida, Unipessoal, Lda – no valor de seiscentos e catorze euros e
oitenta cêntimos, com IVA incluído; ------------------------------------------------------------------------b) José António Simões Gomes – no valor de seiscentos e cinquenta euros, com IVA incluído.

--------O Executivo deliberou por unanimidade adjudicar o serviço ao empreiteiro André Gaspar
de Almeida, Unipessoal, Lda. por ter apresentado a proposta de mais baixo preço. E aprovou de
igual forma o contrato a celebrar, cuja minuta fica a constituir o anexo III desta ata. -----------------------2.4 – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – O Executivo deliberou por
unanimidade efetivar um contrato de prestação de serviços com o senhor José António de
Almeida Rosa, para efetuar várias tarefas necessárias no âmbito de silvicultura e de cantoneiro de
limpeza de espaços públicos, pelo valor diário de sessenta euros. ----------------------------------------------2.5 – SUBSTITUIÇÃO DA FOSSA DOS SANITÁRIOS DA PONTE – O Executivo
deliberou por unanimidade proceder à substituição da fossa séptica estanque dos sanitários da
zona balnear da Ponte, sito Colmeal, com capacidade para mil litros que se queimou no incêndio
ocorrido no dia dezasseis de outubro de dois mil e dezassete, através de concurso por ajuste
direto. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Junta decidiu de igual forma solicitar orçamento aos empreiteiros André Gaspar de
Almeida, Unipessoal, Lda.; Carlos Manuel Fontes de Almeida, Unipessoal, Lda. e Hans Elias
Kollande. Aprovou, também por unanimidade, que o ato público para a abertura das propostas
realiza-se no próximo dia vinte e sete de maio, bem como a minuta do convite a enviar, que
constitui o anexo IV da presente ata. --------------------------------------------------------------------------------2.6 – VENDA DE MATERIAL LENHOSO – A Junta deliberou por unanimidade
proceder à venda de material lenhoso, constituído por três lotes de pinho, situados no Vale da
Bica, Portela e Ventoso que arderam no incêndio de dia dezasseis de outubro de dois mil e
dezassete. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------De igual forma, o Executivo deliberou convidar os madeireiros Álvaro Matos Bandeira &
Filhos, Lda.; Ari-ser – Posto de Abastecimento e Madeiras, Lda. e Neves & Gil, Lda.. --------------------Aprovou ainda, por unanimidade, o caderno de encargos bem como a minuta do convite a
formular aos mencionados madeireiros. Os referidos documentos ficam a constituir o anexo V da
presente ata. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.7 - TÉRMINO DA DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS PARA
ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMÓNIO DA ASSEMBLEIA DE COMPARTES DA
FREGUESIA DO COLMEAL – O senhor presidente, disse que por lapso não foi mencionado
nas reuniões anteriores, que a Assembleia de Compartes da Freguesia do Colmeal, na sua sessão
realizada no dia dezassete de fevereiro de dois mil e dezoito deliberou por fim à delegação de
competências que existia nesta Junta de Freguesia para administração dos bens da Assembleia de
Compartes da Freguesia do Colmeal. -------------------------------------------------------------------------------Informou que nessa data, foi presente à referida Assembleia, o documento Relatório e
Contas referente ao ano de dois mil e dezassete, aprovado pelo Executivo da Junta, cujo saldo
final do exercício foi de quinze mil euros seiscentos e setenta e três euros e cinquenta e oito
cêntimos. Referiu que no presente ano ainda foi efetuada despesa no âmbito da Delegação de
Competências, nomeadamente no valor de cento e um euros e quarenta e oito cêntimos, resultante
de duas publicações no jornal “O Varzeense” a pedido da Assembleia de Compartes. ----------------------O Executivo tomou conhecimento e deliberou por unanimidade transferir o saldo atual em
poder da Junta, referente à Delegação de Competências, para o Conselho Diretivo da Assembleia
de Compartes da Freguesia do Colmeal, designadamente o valor de quinze mil quinhentos e
setenta e dois euros e dez cêntimos. ---------------------------------------------------------------------------------Os documentos mencionados neste ponto ficam a constituir o anexo VI desta ata. -----------

--------2.8 – BENEFICIAÇÃO DO EDIFÍCIO ADMINISTRATIVO DO CADAFAZ – A
Junta deliberou por unanimidade proceder à colocação de uma divisória, em alumínio e vidro, na
sala de atendimento da Junta de Freguesia no Cadafaz com o objetivo de tornar as instalações
mais confortáveis e resguardar os documentos quando a Junta ou Assembleia estejam em reunião.
--------Decidiu de igual forma solicitar orçamento aos senhores Rogério Rodrigues e Aníbal
Martins. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.9 INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: --------------------------------------------------------------------a) Senhor Jorge Veiga, na qualidade de presidente da Liga dos Amigos das Mestras, que
questionou o Executivo relativamente à falta da vitrina para afixar os Editais e Informações.
Solicitou à Junta de Freguesia, no sentido de esta alertar a Câmara Municipal de Góis para os
tanques existentes naquela aldeia, que durante a estação do Verão encontram-se sempre vazios.
Solicitou a colaboração da Junta na abertura de uma vala em parte do caminho entre o
Corterredor e as Mestras, para colocar tubo para transporte de água para uma fonte que pretende
construir. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O referido senhor pediu a intervenção da Junta na limpeza da povoação e corte dos
pinheiros que se encontram junto ao depósito. --------------------------------------------------------------------Chamou a atenção para o facto de andar pela aldeia a vaguear um rebanho de ovelhas de
uma pessoa residente e que sujam a aldeia. ------------------------------------------------------------------------Por fim solicitou que a Junta de Freguesia diligencie no sentido de resolver a situação de
dois cães de raça perigosa que existem na aldeia, no sentido de estes estarem presos para evitar
que aconteça uma desgraça. ------------------------------------------------------------------------------------------O senhor presidente da Junta respondeu que a vitrina estava a ser reparada e em relação à
limpeza da aldeia, oportunamente seria efetuada. -----------------------------------------------------------------b) Senhor Leonel Nunes Henriques alertou a Junta de Freguesia para o facto de não ser da
competência desta a reparação das levadas de regadio, no entanto, caso efetuem esse serviço
devem fazê-lo no sentido de beneficiar toda a população da aldeia, referindo o caso do Carvalhal
do Sapo, que se colocarem novo tubo devem fazê-lo para todas as pessoas. ----------------------------------Alertou para a existência de uma placa na churrasqueira construída no espaço exterior da
antiga escola primária do Carvalhal, onde a União e Progresso do Carvalhal menciona “De sócios
e para sócios”, manifestou o seu profundo desagrado, uma vez que aquele é um espaço público. ---------O senhor presidente da Junta referiu que as intervenções realizadas no regadio foram com
o objetivo de substituir a parte queimada nos incêndios ocorridos no ano de dois mil e dezassete. --------Em relação à placa, o senhor presidente da Junta irá alertar a referida coletividade para
proceder à revisão da mensagem. ------------------------------------------------------------------------------------2.10 – QUARTA E QUINTA ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO E GRANDES
OPÇÕES DO PLANO PARA O ANO DE DOIS MIL E DEZOITO – Foi presente a aprovado
por unanimidade a Quarta e Quinta Alteração ao Orçamento e Grandes Opções do Plano para o
Ano de Dois Mil e Dezoito. Estes documentos ficam a constituir o anexo VII e VIII da presente
ata. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.11 - CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA E EXPEDIDA – a Junta tomou
conhecimento da correspondência recebida e expedida durante o último mês.--------------------------------2.12 - TESOURARIA – a Junta procedeu a vários pagamentos. ---------------------------------------3. – APROVAÇÕES EM MINUTA – INSTALAÇÃO ELÉCTRICA DOS ARMAZÉNS
DA JUNTA; RECONSTRUÇÃO DE PORTAL NO CORTERREDOR; RECONSTRUÇÃO DE

PORTAL NO CADAFAZ; CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS; SUBSTITUIÇÃO
DA FOSSA DOS SANITÁRIOS DA PONTE; VENDA DE MATERIAL LENHOSO;
TÉRMINO DA DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS PARA ADMINISTRAÇÃO DO
PATRIMÓNIO DA ASSEMBLEIA DE COMPARTES DA FREGUESIA DO COLMEAL;
BENEFICIAÇÃO DO EDIFÍCIO ADMINISTRATIVO DO CADAFAZ; QUARTA E QUINTA
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. -----------

