ATA NÚMERO DOIS BARRA DOIS MIL E DEZASSETE
MANDATO 2017-2021
--------Aos dias dois 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. -----------------------------------------------------------------------------------------------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 dezasseis horas, com a seguinte ordem de trabalhos:-------------1. – FALTAS:--------------------------------------------------------------------------------------------------1.1 - FALTAS – Não houve.--------------------------------------------------------------------------------2. - ASSUNTOS DIVERSOS:------------------------------------------------------------------------------2.1 – VENDA DE MATERIAL LENHOSO – A Junta deliberou por unanimidade
efetuar a venda de material lenhoso, nomeadamente pinheiro bravo e eucalipto, distribuídos por
três lotes, designadamente: -----------------------------------------------------------------------------------a) Lote UM: Área do Colmeal, constituído por quatro parcelas, situadas nos locais denominados
por Lomba do Porco, Corgas, Lomba da Tapada e Ribeiro; --------------------------------------------b) Lote DOIS: Área do Açor, constituído por uma parcela, designada por Assentada do Porto das
Bancas. Situado no lado direito do estradão Açor-Ádela (parte de baixo do estradão); ------------c) Lote TRÊS: Área do Açor, constituído por uma parcela, designada por Lomba da Carvalheira.
Situado no lado esquerdo do estradão Açor-Ádela (parte de cima do estradão). -------------------------------A Junta decidiu por unanimidade efetuar a venda através de concurso por ajuste direto e
convidar seis madeireiros a apresentar proposta, a saber: ------------------------------------------------a)Ari-ser – Posto de Abastecimento e Madeiras, Lda.; ---------------------------------------------------b) Fernando Barata Alves & C., Lda.; ----------------------------------------------------------------------c) Jaime Henriques Alves & Filho, Lda.; -------------------------------------------------------------------d) Martins & Bandeira Madeiras, Lda.; ---------------------------------------------------------------------e) Neves & Gil, Lda.; ------------------------------------------------------------------------------------------f) Simões Alves & C., Lda.. ------------------------------------------------------------------------------------------O Executivo deliberou de igual forma que ato público para abertura das propostas realizarse-á no próximo dia doze de novembro de dois mil e dezasseis bem como aprovou, por
unanimidade, os documentos “Caderno de Encargos” e “Convite” a efetuar aos madeireiros, que
ficam a constituir o anexo I e II desta ata. --------------------------------------------------------------------------2.2 – VISITA ÀS ALDEIAS ATINGIDAS PELO INCÊNDIO DE OUTUBRO DE
DOIS MIL E DEZASSETE – O senhor presidente deu conhecimento da visita realizada às
aldeias afetadas pelo incêndio ocorrido no dia dezasseis de outubro de dois mil e dezassete. --------------O senhor presidente informou que esta visita foi repartida por dois dias, nomeadamente: ---

- No dia vinte e quatro de outubro, conjuntamente com o senhor secretário da Junta e a
funcionária Elisabete Ascenção, visitaram os lugares de Carvalhal, Aldeia Velha, Coiços, Loural,
Soito, Carrimá, Foz da Cova e Malhada; ------------------------------------------------------------------- No dia vinte e cinco do referido mês, conjuntamente com a funcionária Elisabete Ascenção
visitaram os lugares de Saião, Salgado, Vale d’Asna, Sobral, Colmeal, Ádela e Açor. ----------------------O objetivo desta visita foi manifestar a sua solidariedade e disponibilidade para com as
vítimas do incêndio bem como efetuar o levantamento do património da Junta queimado.
Informou ainda os referidos fregueses sobre a ação de informação que irá decorrer na presente
data, no edifício-sede da Junta, sobre os prejuízos agrícolas e pecuários. -------------------------------------O senhor presidente acrescentou que disponibilizou os serviços administrativos para
prestar apoio no preenchimento e entrega das declarações de prejuízos agrícolas e pecuários
decorrentes do referido incêndio que têm de ser declarados na plataforma da DRAPC para serem
considerados elegíveis nos apoios à “Medida 6.2.2 – Restabelecimento do potencial produtivo”.
--------O senhor presidente lamentou o flagelo ocorrido no território da freguesia, nomeadamente
ardeu cerca de noventa e cinco por cento do território da Ex. Freguesia de Colmeal, dizimando
toda a floresta bem como a maioria das casas das aldeias do Sobral e Ádela, duas casas no lugar
no Açor, sendo que algumas eram de primeira habitação. ------------------------------------------------------3. – APROVAÇÕES EM MINUTA – O Executivo aprovou por unanimidade o ponto
“2.1 - Venda de material lenhoso” em minuta, para efeito imediato. -------------------------------------------E não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a reunião quando
eram dezassete 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. ------------------------------------

