ATA NÚMERO TREZE BARRA DOIS MIL E DEZOITO
--------Aos dias dois do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, no edifício administrativo
da Junta, 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, 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 E ATA DA REUNIÃO ANTERIOR:---------------------------------------------------1.1 - FALTAS – Faltou o senhor António Jorge Henriques de Almeida, em virtude de se
encontrar a exercer a sua atividade profissional. ------------------------------------------------------------------1.2 – ATAS DAS REUNIÕES DE JUNTA – A Junta aprovou por unanimidade a ata da
reunião ordinária realizada no dia cinco de agosto de corrente ano. ---------------------------------------------2. – ORDEM DO DIA:-------------------------------------------------------------------------------2.1 – CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL (FLORESTAL) – Foi presente uma
proposta da empresa Navigator Forest Portugal, S.A., no sentido de arrendar várias parcelas de
terreno, já plantados com eucaliptos, na área do Colmeal, conforme representadas no mapa em
anexo à presente ata, definido como anexo I. A referida empresa propõe arrendar pelo período de
vinte e quatro anos, a área total de 11,1 hectares. Esta propõe ainda duas alternativas de
pagamento de renda, designadamente uma renda variável correspondente a quarenta por cento
dos cortes ou uma renda fixa no valor de cento e trinta euros por hectare e por ano. A referida
área será objeto de reflorestação de eucalipto. A proposta apresentada constitui o anexo II desta
ata. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Executivo deliberou por unanimidade aceitar a proposta de renda fixa e celebrar o
respetivo contrato, cuja minuta foi aprovada de igual forma, e fica a constituir o anexo III da
presente ata. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mais foi decidido solicitar autorização à Assembleia de Freguesia para a efetivação do
referido contrato. --------------------------------------------------------------------------------------------------------2.2 – TERCEIRA REVISÃO AO ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO
PLANO REFERENTE AO ANO DE DOIS MIL E DEZOITO – O Executivo aprovou por
unanimidade a Terceira Revisão ao Orçamento e Grandes Opções do Plano referente ao ano de
dois mil e dezoito. Este documento fica a constituir o anexo IV da presente ata. -De igual forma,
foi decidido colocar o mencionado documento à consideração da Assembleia e Freguesia. -----------------2.3 – ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL REFERENTE AO ANO DE DOIS
MIL E DEZOITO – Em virtude de a Junta de Freguesia verificar que cinco funcionários em
funções, designadamente quatros assistentes operacionais e uma assistente técnica, irão integrar o
programa de regularização extraordinária dos vínculos precários, o Executivo aprovou por
unanimidade a primeira alteração ao mapa de pessoal referente ao ano de dois mil e dezoito. Este
documento constituí o anexo V da presente ata. --------------------------------------------------------------------De Igual forma, foi decidido colocar o mencionado documento à consideração da
Assembleia de Freguesia. ----------------------------------------------------------------------------------------------2.4 CONSTRUÇÃO DE OSSÁRIO NO CEMITÉRIO DO COLMEAL PARA
COLOCAÇÃO DE OSSADAS PROVENIENTES DA IGREJA DO COLMEAL – Após

contacto efetuado pelo senhor presidente com o senhor padre Pedro Simões, pároco da igreja do
Colmeal e presidente da Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia do Colmeal, que se
disponibilizou a repartir as despesas, o Executivo deliberou por unanimidade construir um ossário
no cemitério do Colmeal para colocação das ossadas retiradas do piso interior da Igreja do
Colmeal, quando das obras de requalificação da mesma, e desde então se encontram guardadas na
casa mortuária do cemitério do Colmeal. Mais decidiu, por unanimidade, executar a obra por
administração direta e sequentemente solicitar orçamento ao Carlos Manuel Fontes de Almeida,
Unipessoal, Lda. por ter sido o empreiteiro que executou a obra de requalificação da igreja. ---------------2.5 - CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA E EXPEDIDA – A Junta tomou
conhecimento da correspondência recebida e expedida durante o último mês.---------------------------------2.6 – SESSÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA – A Junta deliberou por
unanimidade solicitar ao senhor Presidente da Assembleia que a sessão ordinária daquele órgão
se realize no próximo dia vinte e três do presente mês. -----------------------------------------------------------2.7 - TESOURARIA – a Junta procedeu a vários pagamentos. --------------------------------2.8 – PÚBLICO – O senhor António de Anunciação Duarte, na qualidade de presidente da
Direção da Comissão de Melhoramentos do Soito, solicitou que fosse limpa a levada de rega,
fosse reposto o pontão no caminho da ribeira, entre o Loural e o Soito. Solicitou igualmente que a
Junta cedesse a funcionária Carla Barros para efetuar limpeza da piscina do Soito. --------------------------O Executivo decidiu por unanimidade não ceder a funcionária. Da mesma forma deliberou
proceder à limpeza da levada e em relação ao pontão, irá analisar a situação. ---------------------------------O senhor Fred Antunes, na qualidade de novo proprietário do Loural Village, veio
apresentar o novo projeto a implementar naquele espaço. --------------------------------------------------------3. – APROVAÇÕES EM MINUTA – CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL
(FLORESTAL); TERCEIRA REVISÃO AO ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO
PLANO REFERENTE AO ANO DE DOIS MIL E DEZOITO; ALTERAÇÃO AO MAPA DE
PESSOAL REFERENTE AO ANO DE DOIS MIL E DEZOITO. ----------------------------------------------E não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a reunião
quando eram catorze horas, 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. ------------

