ATA NÚMERO DEZOITO DO ANO DE DOIS MIL E DEZASSEIS
--------Aos dias quatro do mês de Dezembro do ano de dois mil e dezasseis, no edifício-sede da
Junta, sito 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 seis de Novembro do corrente ano. -----------------------------------------2. - ASSUNTOS DIVERSOS:-------------------------------------------------------------------------------2.1 – VENDA DE MATERIAL LENHOSO – A Junta deliberou por unanimidade
efetuar a venda de material lenhoso, nomeadamente pinheiro bravo, com convite distribuídos por
dez lotes, designadamente: -----------------------------------------------------------------------------------a) Lote UM: Carvalhal – nas imediações da casa do Guarda-florestal, junto ao estradão que desce,
entre os marcos do perímetro florestal até ao estradão; ---------------------------------------------------b) Lote DOIS: Aldeia Velha – a descer do lado direito e do lado esquerdo, até à curva e à estrada
de baixo do aceiro do Ventoso, no cruzamento; ----------------------------------------------------------c) Lote TRÊS: Aldeia Velha – do cruzamento do Ventoso até à linha de alta tenção do lado
esquerdo e do lado direito, entre a estrada do Loural até ao estradão que vai para a Ribeira. Junto
ao Ventoso ultrapassa o estradão. Chamamos atenção que as mimosas ali existentes não são para
cortar; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------d) Lote QUATRO: Aldeia Velha – na zona da Poesia, por cima do Roçaio; --------------------------e) Lote CINCO: Corterredor – Entre-Ribeiras, no local situado junto da antiga estrada; ------------f) Lote SEIS: Colmeal – no estradão florestal das Seladas à Relva do Meio, no alto, do lado
esquerdo que desce até à estrada de terra do Sobral; ------------------------------------------------------g) Lote SETE: Colmeal – da parte de baixo da estrada de terra do Sobral até ao caminho antigo
para o Sobral. Este lote é composto por duas parcelas; ---------------------------------------------------h) Lote OITO: Relva do Meio – na estrada de terra do Sobral, desde as mimosas até ao alto onde
houve uma queimada; -----------------------------------------------------------------------------------------i) Lote NOVE: Colmeal – situa-se no local designado por Barroca do Forno, antes de chegar ao
alto, indo pelo estradão das seladas para a relva do meio, do lado direito, a partir da levada aos
eucaliptos que estão cortados. Outra parte do lote situa-se no Vale da Bica, a seguir aos eucaliptos
da Junta até sensivelmente a meio do pinhal; --------------------------------------------------------------j) Lote DEZ: Colmeal - ao cimo do Ribeiro, entre as estradas de terra, uma tira da parte de cima
da estrada e outra na parte de baixo, até aos eucaliptos plantados recentemente e até ao pinhal que
se encontra meio seco após os eucaliptos do Sr. Jaime Alves. Continua até ao cabeço.-----------------------A Junta decidiu por unanimidade efetuar a venda através de concurso por ajuste direto e
convidar treze madeireiros a apresentar proposta bem como a data do ato público para abertura
das mesmas, designadamente vinte de Dezembro de dois mil e dezasseis. Aprovou de igual forma

o caderno de encargos e o convite a efetuar, documentos estes que ficam a constituir o anexo I e
II desta ata. ------------------------------------------------------------------------------------------------------2.2 – SUBSÍDIO – A Junta deliberou por unanimidade conceder à Associação
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Góis, o subsídio no valor de duzentos e cinquenta
euros. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.3 – TERCEIRA REVISÃO AO ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO
PLANO PARA O ANO DE DOIS MIL E DEZASSEIS – Foi aprovado por unanimidade a
terceira revisão ao Orçamento e Grandes Opções do Plano para o ano de dois mil e dezasseis.
Este documento fica a constituir o anexo III da presente ata. ----------------------------------------------------O Executivo decidiu igualmente colocar o referido documento à consideração da
Assembleia de Freguesia na sua próxima sessão. ------------------------------------------------------------------2.4 - REUNIÕES ORDINÁNARIAS DE DOIS MIL E DEZASSETE 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 dezassete, documento que fica a constituir o anexo IV da
presente ata. Mais decidiu publicar, em Edital a afixar nos lugares de costume e publicar na
página da internet, o referido plano das reuniões. -----------------------------------------------------------------2.5 - PLANO DE ACTIVIDADES, ORÇAMENTO E GRANDES OPÇOES DO
PLANO PARA O EXERCÍCIO DE DOIS MIL E DEZASSETE – 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 dezassete. --------------------------------------------------------------Este documento fica a constituir o anexo V da presente ata. ------------------------------------------2.6 - PROTOCOLO COM A UNIÃO PROGRESSIVA DA FREGUESIA DE
COLMEAL – A União Progressiva da Freguesia de Colmeal solicitou a esta autarquia apoio
financeiro para 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
trezentos e cinquenta euros. Igualmente decidiu efetuar um protocolo com a União Progressiva da
Freguesia de Colmeal. ----------------------------------------------------------------------------------------------2.7 – 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) Ana Rita Carvalho de Almeida; ---------------------------------------------------------------------b) André Neves Cerejeira; -------------------------------------------------------------------------------c) André Salomão Wolter; -------------------------------------------------------------------------------d) Beatriz Santos Henriques; ----------------------------------------------------------------------------e) Catarina Alexandra Fernandes Neves; --------------------------------------------------------------f) Dinis Carneiro de Ascenção Rosa; ------------------------------------------------------------------g) Duarte Martins Neves; --------------------------------------------------------------------------------h) Ernesto Alves Gomes; --------------------------------------------------------------------------------i) Frida Castro Fernandes Freitas; ----------------------------------------------------------------------j) Inês Marisa Nunes Simões; ---------------------------------------------------------------------------

k) Iuri Daniel Wolter; ------------------------------------------------------------------------------------l) Joana Alexandra Almeida Nunes; -------------------------------------------------------------------m) Mariana Henriques Fernandes; ----------------------------------------------------------------------n) Mariana Neves Cerejeira; -----------------------------------------------------------------------------o) Marta Carvalho de Almeida; --------------------------------------------------------------------------p) Ricardo Filipe Neves Henriques; ---------------------------------------------------------------------q) Rodrigo Martins Neves; -------------------------------------------------------------------------------r) Vasco Henriques Fernandes. ----------------------------------------------------------------------------------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. ----------------------------------------------------------------------------------2.8 – CONVÍVIO DE NATAL – Há semelhança dos anos anterior a Junta decidiu por
unanimidade realizar durante o mês Dezembro o Jantar de Natal com os membros da Assembleia
de Freguesia e o Executivo Municipal, e outro com os funcionários da autarquia. ---------------------------2.9 – DÉCIMA SEXTA ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DO ANO DE DOIS MIL
E DEZASSEIS – A Junta aprovou por unanimidade a décima sexta alteração ao orçamento para
o exercício financeiro do ano de dois mil e dezasseis. Este documento fica a constituir o anexo VI
da presente ata. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------2.10 – LIMPEZA DE POÇO EM ALDEIA VELHA – O senhor Manuel Almeida
Alexandre veio solicitar à Junta a limpeza do poço de rega, designado por poço Pedro, localizado
nas imediações de Aldeia Velha, nomeadamente a retirada de entulho e cimentá-lo. ------------------------A Junta deliberou por unanimidade efetuar o melhoramento mas só quando as condições
climatéricas o permitirem. --------------------------------------------------------------------------------------------2.11 – VENDA DE VIATURA ACIDENTADA – A Junta deliberou por unanimidade
efetuar a venda da viatura marca MITSUBISHI matrícula 99-93-ZZ, que se encontra acidentada,
pela quantia de mil euros à empresa Carlos Castanheira, Unipessoal, Lda., uma vez que após
consulta de várias oficinas, a reparação tem um custo muito elevado e que ultrapassa o valor
comercial da mesma. --------------------------------------------------------------------------------------------------2.12 – AQUISIÇÃO DE VIATURA – O Executivo após se inteirar de várias viaturas,
decidiu adquirir uma viatura da marca TOYOTA modelo “Hilux 4x4” à empresa Carlos
Castanheira, Unipessoal, Lda. pela quantia de quinze mil euros. -----------------------------------------------2.13 – ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS – A Junta aprovou por
unanimidade o documento de Assunção de Compromissos Plurianuais, que fica a constituir o
anexo VII e vai colocar à consideração da Assembleia de Freguesia. ------------------------------------------2.14 – COMISSÃO DE FESTAS DO AÇOR – O senhor António Jorge Henriques de
Almeida, na qualidade de representante da Comissão de Festas do Açor, solicitou apoio para a
realização de um passeio de bicicletas a realizar no próximo dia oito de Janeiro. ----------------------------A Junta deliberou que irá colaborar no que lhe for possível. --------------------------------------------2.15 – CONVÍVIO DO RANCHO FOLCLÓRICO – O senhor Fernando Manuel de
Almeida Santos, na qualidade de Presidente da Direção do Rancho Folclórico Serra do Ceira,
convidou o Executivo para participar no convívio de final do ano que aquela agremiação irá
realizar no próximo dia dez de Dezembro. -------------------------------------------------------------------------O senhor presidente agradeceu o convite. -----------------------------------------------------------

--------2.16 – INFORMAÇÃO – O senhor presidente da Junta informou que esteve presente
numa reunião realizada na Câmara Municipal de Góis relativamente à parte exterior da barragem
do Alto Ceira, onde tomou conhecimento que se está a realizar um estudo de plano de emergência
em caso de rebentamento da barragem. Informou ainda que no caso da nossa freguesia, já foram
identificadas as situações de perigo e os pontos de recolha das populações. ----------------------------------2.17 - 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 dezassete de Dezembro do corrente ano.----------------------------------------------------2.18 - CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA E EXPEDIDA – a Junta tomou
conhecimento da correspondência recebida e expedida durante o último mês.--------------------------------2.19 - TESOURARIA – a Junta procedeu a vários pagamentos. ---------------------------------------3. – APROVAÇÕES EM MINUTA – ATA DA REUNIÃO ANTERIOR; SUBSÍDIOS;
TERCEIRA REVISÃO AO ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA O
ANO DE DOIS MIL E DEZASSEIS; REUNIÕES ORDINÁNARIAS DE DOIS MIL E
DEZASSETE DA JUNTA DE FREGUESIA; PLANO DE ACTIVIDADES, ORÇAMENTO E
GRANDES OPÇOES DO PLANO PARA O EXERCÍCIO DE DOIS MIL E DEZASSETE;
PROTOCOLO COM A UNIÃO PROGRESSIVA DA FREGUESIA DE COLMEAL;
PROGRAMA DE APOIO AOS JOVENS ESTUDANTES; DÉCIMA SEXTA ALTERAÇÃO
AO ORÇAMENTO DO ANO DE DOIS MIL E DEZASSEIS; VENDA DE VIATURA
ACIDENTADA; AQUISIÇÃO DE VIATURA; ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS
PLURIANUAIS. -----------------------------------------------------------------------------------------------.--------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.------------

