ATA NÚMERO TRÊS DO ANO DE DOIS MIL E DEZASSETE
--------Aos dias cinco do mês de Fevereiro do ano de dois mil e dezassete, 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 – ATAS DAS REUNIÕES ANTERIORES – Foi aprovada, por maioria, a ata da
reunião anterior, realizada no dia oito de Janeiro e, por unanimidade, a ata da reunião anterior
realizada a dezassete de Janeiro do presente ano. -----------------------------------------------------------------2. - ASSUNTOS DIVERSOS:-------------------------------------------------------------------------------2.1 – RANCHO FOLCLÓRICO SERRA DO CEIRA – A senhora Belmira Fontes de
Almeida, na qualidade de tesoureira do Rancho Folclórico Serra do Ceira, veio solicitar
informações sobre a reunião realizada entre Junta de Freguesia e a União Progressiva da
Freguesia do Colmeal, nomeadamente o ponto de situação da antiga escola primária do Colmeal.
Referiu que apesar do senhor presidente da Direção do Rancho ter estado presente, este não
comunicou nada de concreto aos outros elementos da Direção. -------------------------------------------------O senhor presidente da Junta deu conhecimento do que se passou, designadamente a União
reiterou a disponibilidade do espaço da antiga escola para o Rancho utilizar, e ficou combinado o
Rancho ficar com uma chave daquelas instalações, no sentido de ter livre acesso- Acrescentou
que apelou a um bom entendimento estre as tuas agremiações. Em relação à presença do Senhor
Presidente da Direção do Rancho, o senhor presidente mencionou que lhe fez o convite no
decorrer da reunião. ----------------------------------------------------------------------------------------------------A referida senhora solicitou ainda um subsídio destinado a apoiar a viagem do Rancho aos
Açores, onde está previsto deslocar-se no próximo mês de Junho. ----------------------------------------------A Junta deliberou por unanimidade colaborar. ------------------------------------------------------------2.2 – CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL – Foi presente uma carta da
empresa Argumentestreia Agroflorestal, Lda. a solicitar a rescisão do contrato de Arrendamento
Rural, celebrado a dois de outubro de dois mil e quinze, pelo motivo da candidatura de
financiamento não ter sido aprovada. Solicitam ainda que a cessação tenha efeito a partir de
dezasseis de outubro de dois mil e dezasseis. ----------------------------------------------------------------------A Junta deliberou por unanimidade aceitar a rescisão do referido contrato com efeito na
data solicitada. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------2.3 – PRÉDIO URBANO OFERTADO PELOS SENHORES JOÃO FREIRE E
PEDRO FREIRE – A Junta deliberou por unanimidade proceder a uma obra de edificação no
prédio urbano ofertado pelos senhores João Freire e Pedro Freire. De igual forma aprovou
solicitar à Câmara Municipal de Góis a elaboração do projeto. -------------------------------------------------2.4 – CONSTRUÇÃO DE CORETO E ESPAÇO PARA OS ECOPONTOS NO
COLMEAL – A Junta deliberou por unanimidade realizar a obra de construção de um coreto e

um espaço para a colocação dos ecopontos no Largo D. Josefa das Neves Alves Caetano, sito
Colmeal. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.5 – OBRA DE REABILITAÇÃO DA RUA DO CEMITÉRIO DO COLMEAL – A
Junta deliberou por unanimidade proceder à reabilitação da rua de acesso ao cemitério do
Colmeal. Mais deliberou adjudicar a obra por administração direta à empresa Gadanha
Pavimentos, Lda., por ser o empreiteiro que se encontra a realizar a reabilitação do adro da igreja
do Colmeal, contiguo ao referido acesso, pela quantia de mil trezentos e setenta e sete euros,
acrescido de IVA. ------------------------------------------------------------------------------------------------------A Junta aprovou por unanimidade a minuta do contrato a celebrar, que constituí o anexo I
desta ata. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.6 – BENEFICIAÇÃO DO LAVADOURO DA MALHADA – A Junta deliberou por
unanimidade proceder à beneficiação do lavadouro da Malhada. Mais deliberou adjudicar a obra
por administração direta à empresa Construções Manuel Gomes de Carvalho, Lda., pela quantia
de quatro mil setecentos e setenta euros, acrescido de IVA.. ----------------------------------------------------A Junta aprovou por unanimidade a minuta do contrato a celebrar, que constituí o anexo II
desta ata. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.7 – PRIMEIRA ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO
PLANO REFERENTE AO ANO DE DOIS MIL E DEZASSETE – A Junta aprovou por
unanimidade a Primeira Alteração ao Orçamento e Grandes Opções do Plano referente ao ano de
dois mil e dezassete. Este documento fica a constituir o anexo III da presente ata. --------------------------2.8 – GEMINAÇÃO COM A FREGUESIA DA NOSSA SENHORA DE
EXPECTAÇÃO – A Junta aprovou por unanimidade a minuta do protocolo proposto pela
Freguesia da Nossa Senhora de Expectação, concelho de Campo Maior, para geminação entre as
duas Freguesias. Mais decidiu colocar o documento à consideração da Assembleia de Freguesia,
na sua próxima sessão. Este documento fica a constituir o anexo IV da presente ata. -----------------------2.9 - REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA – A
Junta deliberou por unanimidade solicitar uma reunião extraordinária à Assembleia de Freguesia
com o propósito de ratificar a decisão constante no ponto anterior a este e da Tabela de Taxas
para o ano de dois mil e dezassete e o Mapa de Pessoal para o ano de dois mil e dezassete. ---------------2.10 - LOTES TRÊS E NOVE – Relativamente a todo o processo de venda de material
lenhoso o senhor presidente questionou o senhor secretário se fazia questão de que ficasse em ata
as suas tomadas de posição relativamente à venda dos lotes de material lenhoso. ---------------------------O senhor secretário respondeu afirmativamente, nomeadamente não concordava com a
venda do lote três por inteiro se não houvesse uma plantação de pinheiro ou eucalipto. Sobre o
lote nove e sobre pequenas divergências relativamente a extremas que surgiram posteriormente à
venda, entendia que deveria ser anulada a venda. -----------------------------------------------------------------O senhor presidente informou que logo que tomou conhecimento da alteração de extremas
relativa ao lote nove, comunicou ao madeireiro que adquiriu o lote que haveria divergências e que
posteriormente resolveriam o problema. ----------------------------------------------------------------------------Quanto ao lote três, o senhor presidente disse que nunca esteve fora de questão analisar as
melhores soluções para rentabilizar no futuro aquele património, mais tinha comunicado
anteriormente que ia junto de algumas instituições obter informação relativamente à possibilidade
de alguma candidatura com apoios. O corte do lote dada a sua dimensão requer algum tempo e a
proximidade do Verão não seria a melhor opção fazer qualquer plantação antes do

outono/inverno. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Para qualquer intervenção daquela dimensão mesmo sem financiamentos, carece de projeto
e de autorizações, que demoram o seu tempo. ---------------------------------------------------------------------Ainda sobre o lote três, o senhor presidente referiu que ainda bem que o lote se situa na
Freguesia do Colmeal, ao qual o senhor secretário respondeu que o presidente não estava a
defender os interesses da Freguesia. --------------------------------------------------------------------------------2.11 – DEMISSÃO DO SENHOR SECRETÁRIO DA JUNTA – na parte final da
reunião, o senhor secretário entregou um pedido de renúncia de mandato em carta fechada,
entregando ao presidente afirmando que tinha ali duas testemunhas em como tinha entregue. -------------2.12 - PROTOCOLO COM A ASSOCIAÇÃO FLORESTAL DO CONCELHO DE
GÓIS – O senhor presidente perguntou ao senhor secretário se participava na discussão e votação
deste ponto, ao qual ele respondeu que não. -----------------------------------------------------------------------Após a leitura da minuta do Protocolo proposto pela Associação Florestal do Concelho de
Góis, sobre o estágio da Eva Almeida que está a decorrer nos serviços administrativos desta
autarquia, a Junta aprovou por dois votos a favor o referido documento, que constitui o anexo V
desta ata. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.13 – TESOURARIA – A Junta procedeu a vários pagamentos.
--------3. – APROVAÇÕES EM MINUTA – ATAS DAS REUNIÕES ANTERIORES;
CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL; PRÉDIO URBANO OFERTADO PELOS
SENHORES JOÃO FREIRE E PEDRO FREIRE; CONSTRUÇÃO DE CORETO E ESPAÇO
PARA OS ECOPONTOS NO COLMEAL; OBRA DE REABILITAÇÃO DA RUA DO
CEMITÉRIO DO COLMEAL; BENEFICIAÇÃO DO LAVADOURO DA MALHADA;
PRIMEIRA ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO
REFERENTE AO ANO DE DOIS MIL E DEZASSETE; GEMINAÇÃO COM A FREGUESIA
DA NOSSA SENHORA DE EXPECTAÇÃO; PROTOCOLO COM A ASSOCIAÇÃO
FLORESTAL DO CONCELHO DE GÓIS. -----------------------------------------------------------------------E não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a reunião quando
eram treze 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.-------------------------------------

