ATA NÚMERO NOVE BARRA DOIS MIL E DEZANOVE
--------Aos dias cinco do mês de maio do ano de dois mil e dezanove, no edifício administrativo
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. -----------------------------------------------------------------------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:--------------------------------------------------------------------------------------------------1.1 - FALTAS – Não houve.---------------------------------------------------------------------------------1.2 – ATA DA SESSÃO ANTERIOR – Foi aprovado por unanimidade as atas das
reuniões anteriores, realizadas a sete de abril de dois mil e dezanove e a onze de abril de dois mil
e dezanove. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. – ORDEM DO DIA:---------------------------------------------------------------------------------------2.1 – RETENÇÃO DE CAUÇÃO – Após análise do corte raso de pinheiros, que
constituiu o lote número cinco, situado na área do Corterredor, adquirido pelo madeireiro Neves
& Gil, Lda., em seis de janeiro de dois mil e dezassete, o Executivo verificou que o mencionado
madeireiro não retirou os sobrantes acumulados, mesmo depois de ter sido alertado verbalmente
para a situação, por conseguinte o Executivo deliberou, por unanimidade, conceder-lhe um último
prazo para resolução da situação proferida, designadamente concedeu-lhe até ao dia dezassete de
maio do presente ano, e informá-lo que caso não limpe o terreno, o caução, no valor de trezentos
e setenta e oito euros, reverterá a favor da União das Freguesias. -----------------------------------------------2.2 – PLANTAÇÃO DE EUCALIPTOS EM TERRENO DA JUNTA – O senhor
Presidente deu conhecimento ao Executivo que no dia dois de maio último, após verificar que o
senhor Casimiro Alves Vicente se encontrava a iniciar a plantação de eucaliptos no terreno
situado na Carvalhona, inscrito na matriz predial da freguesia sob o número treze mil e trinta e
cinco e pertença da União das Freguesias de Cadafaz e Colmeal, enviou-lhe um ofício a alertá-lo
que não pode lavrar e plantar o terreno sem concretizar a permuta e a notificá-lo no sentido de
este regularizar a permuta incluindo a regularização do prédio rústico sua pertença, inscrito na
matriz predial da Freguesia sob o número treze mil e trinta e três, situado no local designado por
“Fojo”, até ao dia trinta e um de maio do presente ano, findo este prazo a mesma ficará sem
efeito. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Os restantes elementos do Executivo tomaram conhecimento e concordaram com a
diligência efetuada pelo senhor presidente. ------------------------------------------------------------------------2.3 – RESOLUÇÃO DO PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO COM A UNIÃO
PROGRESSIVA DA FREGUESIA DO COLMEAL – O senhor presidente deu conhecimento
que a União Progressiva da Freguesia do Colmeal procedeu à cessão do protocolo de cooperação
celebrado a vinte e sete de abril do ano de dois mil e oito entre aquela agremiação e a Junta de
Freguesia do Colmeal, cujo objeto foi a cedência da antiga escola primária do Colmeal, pelo que
entregaram o mencionado espaço no dia dezoito de abril de dois mil e dezanove. ---------------------------O Executivo da Junta tomou conhecimento. ---------------------------------------------------------------2.4 – REGULARIZAÇÃO DO PISO E REPOSIÇÃO DA CALÇADA DA RUA DA

ESCOLA SITO COLMEAL – No seguimento de várias reclamações apresentadas pelos
usuários da Rua da Escola, localizada no Colmeal, a Junta deliberou por unanimidade enviar um
ofício à Câmara Municipal de Góis a solicitar a regularização do piso e a reposição da calçada,
uma vez que esta rua se encontra quase intransitável em resultado da Câmara Municipal de Góis
ter procedido à instalação da rede de esgotos, há cerca de três anos. -------------------------------------------2.5 – SEXTA ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO
PLANO PARA DOIS MIL E DEZANOVE - Foi aprovado por unanimidade a Sexta Alteração
ao Orçamento e Grandes Opções do Plano para o ano de dois mil e dezanove, cujo documento
constituí o anexo I da presente ata. ----------------------------------------------------------------------------------2.6 – CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA E EXPEDIDA – A Junta tomou
conhecimento da correspondência recebida e expedida durante o último mês.--------------------------------2.7 - TESOURARIA – a Junta procedeu a vários pagamentos. ---------------------------------------3. – APROVAÇÕES EM MINUTA – ATAS DAS REUNIÕES ANTERIORES; SEXTA
ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA DOIS MIL E
DEZANOVE. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------E não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a reunião quando
eram doze horas, 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. ------------------------------------

