ATA NÚMERO DEZASSEIS DO ANO DE DOIS MIL E DEZASSETE
--------Aos dias três do mês de setembro do ano de dois mil e dezassete, no edifício
administrativo, sito Cadafaz, 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 e José Nunes Alves de Almeida, na qualidade de secretário. -----------------------Depois dos presentes terem ocupado os seus lugares e reunidas as condições, o senhor
secretário 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 – O senhor António Jorge Henriques de Almeida. ------------------------------------1.2 – ATA DAS REUNIÃO ANTERIOR – Foi aprovada, por unanimidade, a ata da
sessão anterior, realizada no dia seis de agosto do presente ano. ------------------------------------------------2. ASSUNTOS DIVERSOS: --------------------------------------------------------------------------------2.1 – VENDA DE MATERIAL LENHOSO – Após a marcação dos lotes, situados na
área de Aldeia Velha, Carvalhal e Cadafaz, a Junta aprovou por unanimidade realizar a venda no
próximo dia quinze do corrente mês e convidar oito madeireiros a apresentar propostas. De igual
modo aprovou o caderno de encargos e o convite a formular. Estes documentos ficam a constituir
o anexo I e II da presente ata. ----------------------------------------------------------------------------------------2.2 – BENEFICIAÇÃO DO PARQUE DE MERENDAS JUNTO AO RIO, SITO
CANDOSA – A Junta deliberou por unanimidade adjudicar a obra à empresa André Gaspar de
Almeida, Unipessoal, Lda., por ter apresentado o orçamento mais baixo, designadamente mil e
trezentos euros acrescido de IVA. Aprovou ainda a minuta do contrato a celebrar que fica a
constituir o anexo III da ata. ------------------------------------------------------------------------------------------2.3 - RECEITA PROVENIENTE DO PROTOCOLO DE ENERGIA EÓLICA
PRODUZIDA NOS LIMITES DO CONCELHO DE GÓIS COM O CONCELHO DA
PAMPILHOSA DA SERRA, NA ÁREA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CADAFAZ E
COLMEAL – Uma vez que a Câmara Municipal de Góis não tem efetuado as transferências
devidas sobre a receita proveniente do protocolo de energia eólica produzida nos limites do
concelho de Góis com o concelho da Pampilhosa da Serra, na área desta freguesia,
designadamente a verba correspondente ao segundo semestre do ano de dois mil e dezasseis, bem
como não prestou qualquer esclarecimento sobre o assunto apesar de termos solicitado, o
Executivo decidiu por unanimidade solicitar uma reunião à Câmara Municipal da Pampilhosa da
Serra no sentido de obter alguma informação e o respetivo ponto de situação. -------------------------------2.4 - MARCAÇÃO DE EXTREMAS COM O PERÍMETRO FLORESTAL NA
ÁREA DO CADAFAZ – O senhor presidente deu conhecimento que na identificação das
propriedades da Junta de Freguesia na área afetada pelo incêndio, conjuntamente com o
funcionário Américo Martins Antunes, verificou que estavam a ser marcadas árvores por parte do
ICNF que cuja as árvores e respetivo terreno são pertença desta autarquia, uma vez que localizou
os marcos dos serviços florestais que confirmam. ----------------------------------------------------------------O Executivo tomou conhecimento e deliberou por unanimidade solicitar ao ICNF a
correção da marcação. De igual modo deliberou dar conhecimento do assunto ao Conselho
Diretivo da Assembleia de Compartes da Freguesia do Cadafaz por ser terreno baldio. --------------------2.5 – PAGAMENTO DO LOTE TRÊS - Uma vez que a Junta não obteve qualquer
resposta aos ofícios enviados anteriormente ao senhor Paulo José Carvalho Antunes, a Junta

deliberou por unanimidade solicitar, uma última vez, o pagamento do valor em falta referente à
aquisição do lote três, objeto de contrato celebrado a cinco de fevereiro de dois mil e dezassete.
Mais foi decidido, por unanimidade, conceder-lhe o prazo até ao dia catorze de presente mês e
informá-lo que caso não pague a Junta de Freguesia será obrigada a iniciar um processo judicial.
--------2.6 - QUINTA ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO REFERENTE AO ANO DE
DOIS MIL E DEZASSETE – A Junta aprovou por unanimidade a quinta alteração ao
orçamento e grandes opções do plano referente ano de dois mil e dezassete. Este documento fica
a constituir o anexo IV desta ata. ------------------------------------------------------------------------------------2.7 – SEGUNDA REVISÃO AO ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO
PLANO REFERENTE AO ANO DE DOIS MIL E DEZASSETE – A Junta aprovou por
unanimidade a segunda revisão ao orçamento e grandes opções do plano referente ao exercício de
dois mil e dezassete. Aprovou igualmente coloca-lo à consideração da Assembleia de Freguesia
na sua próxima sessão. ------------------------------------------------------------------------------------------------2.8 – SITUAÇÃO DAS ZONAS BALNEARES EXISTENTES NA UNIÃO DAS
FREGUESIAS – A Junta decidiu por unanimidade solicitar À Câmara Municipal de Góis a
colocação das placas pertença da Junta de Freguesia e que davam informações importantes aos
utilizadores daquele espaço, e que a Câmara Municipal as retirou sem autorização prévia e
colocou outras do Município. ----------------------------------------------------------------------------------------2.9 - MEDIÇÃO DA PEDRA RETIRADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE GÓIS
DO TERRENO PROPRIEDADE DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CADAFAZ E
COLMEAL - A Junta deliberou por unanimidade remeter um ofício à Câmara Municipal de
Góis a fim de informar a quantidade de pedra retirada da propriedade da Junta sito Cabreira.
--------2.10 – CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA E EXPEDIDA – a Junta tomou
conhecimento da correspondência recebida e expedida durante o último mês.--------------------------------2.11 – TESOURARIA – A Junta procedeu a vários pagamentos. -------------------------------------3. – APROVAÇÕES EM MINUTA – Esta ata foi aprovada por unanimidade. --------------------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.-------------------------------------------------------------------------------

