ATA NÚMERO DOIS BARRA DOIS MIL E DEZASSETE
MANDATO 2017-2021
--------Aos dias três do mês de novembro do ano de dois mil e dezassete, no edifício-sede da
Junta, situado na Rua Padre André de Almeida Freire, sito Colmeal, reuniu em sessão
extraordinária 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 dezoito horas, com a seguinte ordem de trabalhos:---------------1. – FALTAS:--------------------------------------------------------------------------------------------------1.1 - FALTAS – Não houve.---------------------------------------------------------------------------------2. - ASSUNTOS DIVERSOS:------------------------------------------------------------------------------2.1 – REUNIÃO COM A UNIÃO PROGRESSIVA DA FREGUESIA DO
COLMEAL – A Junta de Freguesia recebeu alguns elementos da Direção da União Progressiva
da Freguesia do Colmeal para uma reunião, cujo objetivo principal foi a entrega de um donativo
que se destina às vítimas do incêndio do dia de dezasseis de outubro de dois mil e dezassete, da
área da extinta Freguesia de Colmeal. ------------------------------------------------------------------------------A direção da União, na pessoa do senhor António Domingos Santos, na qualidade de
Presidente da Direção, deu os parabéns pela eleição do novo Executivo da Junta. ---------------------------Em relação ao incêndio que atingiu a freguesia no passado mês de outubro de dois mil e
dezassete lamentou o facto de as notícias não terem mencionarem a área que o incêndio devastou
na freguesia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Referiu que a Direção da União Progressiva deliberou por unanimidade conceder um
apoio financeiro direcionado às vítimas do incêndio, no valor de dez mil euros. Este apoio
destina-se à recuperação das primeiras habitações destruídas pelo incêndio, à aquisição de
eletrodomésticos para essas habitações, caso venham a ser necessários, bem como outras
necessidades causadas pelo referido incêndio. ----------------------------------------------------------------------Pelos Elementos da Direção da União foram abordados vários outros assuntos, como a
possibilidade de organizar ações de voluntariado para recuperação de espaços atingidos pelo
incêndio e tipo de floresta a plantar na área ardida. Referiram a possibilidade de procederem a
uma maternidade de árvores para reflorestação. -------------------------------------------------------------------Solicitaram ainda informação sobre a Georreferenciação dos terrenos do concelho de Góis,
uma vez que Góis é um dos dez concelhos piloto. ----------------------------------------------------------------O Executivo da Junta agradeceu os parabéns e deliberou por unanimidade aceitar gerir o
donativo, conforme o indicado pela União Progressiva da Freguesia do Colmeal. ---------------------------2.2 – OITAVA E NONA ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO PARA O ANO DE
DOIS MIL E DEZASSETE – Foram presentes e apreciadas duas alterações ao orçamento para o
ano de dois mil e dezassete, nomeadamente a oitava e nona alteração. Ambos os documentos
foram aprovados por unanimidade e ficam a constituir o anexo I e II da presente ata.
2.3 – QUINTA ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
PARA O ANO DE DOIS MIL E DEZASSETE – Foi presente e apreciada a quinta alteração ao

Plano Plurianual de Investimentos referente ao ano de dois mil e dezassete, que foi aprovado por
unanimidade e fica a constituir o anexo III desta ata.
---------3. APROVAÇÕES EM MINUTA - OITAVA E NONA ALTERAÇÃO AO
ORÇAMENTO PARA O ANO DE DOIS MIL E DEZASSETE; QUINTA ALTERAÇÃO AO
PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS PARA O ANO DE DOIS MIL E
DEZASSETE. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------E não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a reunião quando
eram vinte 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. ------------------------------------

