ATA NÚMERO DEZOITO BARRA DOIS MIL E DEZOITO
--------Aos dias dois do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, no edifício-sede da Junta,
situado na Rua Padre André de Almeida Freire, em 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; 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, com a seguinte ordem de trabalhos:--------------------1. – FALTAS:--------------------------------------------------------------------------------------------------1.1 - FALTAS – Não houve.---------------------------------------------------------------------------------1.2 – ATA DA REUNIÃO ANTERIOR – Foi aprovada, por dois votos a favor, a ata da
reunião anterior, realizada no dia quatro de novembro de dois mil e dezoito. A senhora tesoureira
não participou na discussão e votação deste ponto, em virtude de não ter estado presente na
última sessão. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. - PÚBLICO:-------------------------------------------------------------------------------------------------2.1 – COLOCAÇÃO DE DECORAÇÕES ALUSIVAS AO NATAL NO COLMEAL
–------ O senhor António Marques de Almeida solicitou que a Junta de Freguesia, há semelhança
de outros anos anteriores, procedesse à decoração no Largo D. Josefa das Neves Alves Caetano,
sito Colmeal, com a colocação de enfeites alusivos ao Natal, disponibilizando-se para ajudar se
necessário. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Junta deliberou por unanimidade proceder à referida decoração. ------------------------------------2.2 – INSTALAÇÃO DE FORNO COMUNITÁRIO DO COLMEAL – O referido
senhor solicitou que após a deliberação da Junta sobre o pedido da população do Colmeal no que
concerne à instalação de um forno comunitário no espaço ofertado à Junta pelos senhores João
Freire e Pedro Freire, lhe fosse dada resposta por escrito, no sentido de reencaminhá-la aos
interessados que assinaram a petição entregue na Junta. ---------------------------------------------------------O senhor presidente confirmou que a resposta seria dada de acordo com o solicitado. --------------3. ORDEM DO DIA: -----------------------------------------------------------------------------------------3.1 - QUARTA REVISÃO AO ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO
PARA O ANO DE DOIS MIL E DEZOITO – Foi aprovado por unanimidade a quarta revisão
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. -----------------------------------------------------------------------O Executivo decidiu igualmente colocar o referido documento à consideração da Assembleia de
Freguesia na sua próxima sessão. ------------------------------------------------------------------------------------3.2 - REUNIÕES ORDINÁRIAS DE DOIS MIL E DEZANOVE DA JUNTA DE
FREGUESIA – O Executivo aprovou por unanimidade o plano de reuniões ordinárias da Junta
de Freguesia para o ano de dois mil e dezanove, documento que fica a constituir o anexo II da
presente ata. Mais decidiu publicar esta informação em Edital a afixar nos lugares de costume e
publicar na página da internet. ---------------------------------------------------------------------------------------3.3 - PLANO DE ACTIVIDADES, ORÇAMENTO E GRANDES OPÇOES DO
PLANO PARA O EXERCÍCIO DE DOIS MIL E DEZANOVE – Foi discutido e aprovado

por unanimidade, e vai ser colocado à consideração da Assembleia de Freguesia na próxima
sessão daquele órgão, o plano de atividades, orçamento e grandes opções do plano para o
exercício financeiro do ano de dois mil e dezanove. --------------------------------------------------------------Este documento fica a constituir o anexo III da presente ata. --------------------------------------------3.4 - PROTOCOLO COM A UNIÃO PROGRESSIVA DA FREGUESIA DE
COLMEAL – Há semelhança dos anos anteriores, a Junta deliberou por unanimidade apoiar a
iniciativa da União Progressiva da Freguesia de Colmeal designadamente a ação de distribuição
de brinquedos a crianças e lembranças a idosos, alusivos à quadra natalícia, a realizar em
Dezembro de corrente ano. -------------------------------------------------------------------------------------------Reconhecendo que a referida coletividade, com esta ação, vai contribuir para o combate ao
isolamento, o Executivo deliberou, por unanimidade, apoiar atribuindo um subsídio no valor de
duzentos e cinquenta euros. Igualmente decidiu efetuar um protocolo com a União Progressiva da
Freguesia de Colmeal, cuja minuta foi aprovada e fica a constituir o anexo IV da presente ata. -----------3.5 – PROTOCOLO COM O RANCHO FOLCLÓRICO SERRA DO CEIRA – A
Junta deliberou por unanimidade apoiar o Rancho Folclórico Serra do Ceira, designadamente nas
despesas tidas com as iniciativas realizadas durante o corrente ano, através da atribuição de um
subsídio no valor de duzentos e cinquenta euros. De igual forma decidiu efetuar um protocolo
com a referida agremiação, cuja minuta constituí o anexo V desta ata. ----------------------------------------O senhor António Jorge Henriques de Almeida não participou na discussão e votação deste
ponto por ser parte interessada, uma vez que desempenha o cargo de presidente da Assembleia
Geral do aludido Rancho. ---------------------------------------------------------------------------------------------3.6 – PROGRAMAS DE APOIO AOS JOVENS ESTUDANTES – Foram presentes as
candidaturas, efetuadas pelos respetivos responsáveis de educação, ao apoio financeiro concedido
por esta autarquia, no âmbito do programa de Apoio aos Jovens Estudantes, nomeadamente para
os Jovens: -------------------------------------------------------------------------------------------------------a) André Neves Cerejeira; -------------------------------------------------------------------------------b) André Salomão Wolter; -------------------------------------------------------------------------------c) Ângelo Micael Kollande; -----------------------------------------------------------------------------d) Dinis Carneiro de Ascenção Rosa; ------------------------------------------------------------------e) Duarte Martins Neves; --------------------------------------------------------------------------------f) Frida Castro Fernandes Freitas; ----------------------------------------------------------------------g) Iuri Daniel Wolter; ------------------------------------------------------------------------------------h) Mariana Henriques Fernandes; ----------------------------------------------------------------------i) Mariana Neves Cerejeira; -----------------------------------------------------------------------------j) Marta Carvalho de Almeida; -------------------------------------------------------------------------k) Miguel Nunes Fernandes Martins; -------------------------------------------------------------------l) Olímpio José Martins Cardoso; ----------------------------------------------------------------------m) Rafael Gustavo Henriques Mourtada; --------------------------------------------------------------n) Rodrigo Martins Neves; ------------------------------------------------------------------------------o) Vasco Henriques Fernandes; --------------------------------------------------------------------------p) Ulisses Castro Fernandes Freitas. ----------------------------------------------------------------------------Após apreciação das candidaturas e respetivos documentos anexos, a Junta verificou que as
candidaturas dos Jovens enunciados reuniam as condições previstas no regulamento para ser

atribuído o mencionado incentivo, pelo que deliberou por unanimidade atribuir os subsídios
solicitados. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.7 – CONVÍVIO DE NATAL – Há semelhança dos anos anteriores a Junta decidiu por
unanimidade realizar durante o mês dezembro o Jantar de Natal com os membros da Assembleia
de Freguesia e outro com os funcionários da autarquia. ---------------------------------------------------------3.8 - TABELA DE TAXAS E LICENÇAS PARA O ANO DE DOIS MIL E
DEZANOVE – A Junta aprovou por unanimidade a tabela de taxas e licenças a aplicar no
próximo ano de dois mil e dezanove. Este documento constitui o anexo VI da presente ata. ---------------O Executivo decidiu igualmente colocar o aludido documento à consideração da
Assembleia na sua próxima sessão. ---------------------------------------------------------------------------------3.9 – MAPA DE PESSOAL – Foi aprovado por unanimidade o Mapa de Pessoal para o
ano de dois mil e dezanove. Este documento fica a constituir o anexo VII da presente ata. ----------------Foi decidido de igual forma submeter o documento à apreciação da Assembleia na sua
próxima sessão ordinária. ---------------------------------------------------------------------------------------------3.10 – CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – A Junta deliberou por
unanimidade proceder à contratação de prestadores de serviços para o ano de dois mil e dezanove
para as seguintes tarefas: --------------------------------------------------------------------------------------a) Manutenção do Relógio da Cabreira, ao senhor Raul Lourenço das Neves, pelo valor anual de
trezentos euros; -------------------------------------------------------------------------------------------------b) Manutenção do Relógio do Cadafaz, à senhora Cidália Maria Nunes, pelo valor anual de
trezentos; --------------------------------------------------------------------------------------------------------c) Limpeza do edifício administrativo do Cadafaz e dos sanitários públicos junto à Igreja e dos
Portos, sito Cadafaz, à senhora Cidália Maria Nunes, pelo valor de quatrocentos euros anuais; ---d) Limpeza das casas de banho localizadas no edifício da antiga escola primária da Cabreira,
onde estão instalados o museu da Comissão de Melhoramentos da Cabreira e o gabinete de
atendimento da Junta de Freguesia, ao senhor Marco Paulo Martins Pereira, pelo valor anual de
trezentos euros. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A estes valores acresce IVA à taxa em vigor. --------------------------------------------------------------As minutas dos mencionados contratos foram aprovadas por unanimidade e constituem os
anexos VIII; IX; X e XI. ----------------------------------------------------------------------------------------------3.11 – DÉCIMA PRIMEIRA ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO E GRANDES
OPÇÕES DO PLANO PARA O ANO DE DOIS MIL E DEZOITO – Foi aprovado por
unanimidade a décima primeira alteração ao orçamento e grandes opções do plano para o ano de
dois mil e dezoito. Este documento fica a constituir o anexo XII desta ata. ----------------------------------3.12 - 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 dezasseis de Dezembro do corrente ano.----------------------------------------------------3.13 - CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA E EXPEDIDA – a Junta tomou
conhecimento da correspondência recebida e expedida durante o último mês.--------------------------------3.14 - TESOURARIA – a Junta procedeu a vários pagamentos. ---------------------------------------3. – APROVAÇÕES EM MINUTA – ATA DA REUNIÃO ANTERIOR; QUARTA
REVISÃO AO ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA O ANO DE DOIS
MIL E DEZOITO;REUNIÕES ORDINÁNARIAS DE DOIS MIL E DEZANOVE DA JUNTA
DE FREGUESIA;PLANO DE ACTIVIDADES, ORÇAMENTO E GRANDES OPÇOES DO

PLANO PARA O EXERCÍCIO DE DOIS MIL E DEZANOVE; PROTOCOLO COM A UNIÃO
PROGRESSIVA DA FREGUESIA DE COLMEAL; PROTOCOLO COM O RANCHO
FOLCLÓRICO SERRA DO CEIRA; PROGRAMAS DE APOIO AOS JOVENS
ESTUDANTES; CONVÍVIO DE NATAL;TABELA DE TAXAS E LICENÇAS PARA O ANO
DE DOIS MIL E DEZANOVE; MAPA DE PESSOAL; CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS; DÉCIMA PRIMEIRA ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO PARA O ANO DE
DOIS MIL E DEZOITO; REUNIÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DO COLMEAL. -----------E não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a reunião quando
eram catorze 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. -----------

