ATA NÚMERO ONZE BARRA DOIS MIL E DEZANOVE
--------Aos dias dezassete do mês de junho do ano de dois mil e dezanove, 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 funcionária, que desempenha as funções de 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 dezassete horas e trinta minutos, com a seguinte ordem
de trabalhos:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. – FALTAS:--------------------------------------------------------------------------------------------------1.1 - FALTAS – Não houve.---------------------------------------------------------------------------------2. – ORDEM DO DIA:---------------------------------------------------------------------------------------2.1 –– JUSTIFICAÇÃO DE PRÉDIOS RÚSTICOS – O Executivo da Junta deliberou, por
unanimidade, proceder à Justificação dos prédios rústicos, inscritos na matriz predial rústica da
freguesia da União das Freguesias de Cadafaz e Colmeal, sob os seguintes números: --------------a) Dois mil quatrocentos e vinte e sete, situado na Lomba dos Lameiros, que confronta a
Norte com Proprietários do Vale do Cortiço, a Sul com Proprietários do Vale do Cortiço, a
Nascente com Estrada do Sobral e a Poente com Proprietários da Ribeira do Saião; --------b) Dois mil oitocentos e noventa e um, situado no Vale das Vinhas, que confronta a Norte
com Manuel Joaquim, a Sul com Estrada, a Nascente com Natalina Ramos de Almeida e a
Poente com Estrada; -----------------------------------------------------------------------------------c) Três mil e sessenta e cinco, situado no Vale da Bica, que confronta a Norte com Estrada, a
Sul com Arménio Marques, a Nascente com Estrada e a Poente com Arménio Marques e
outros; ---------------------------------------------------------------------------------------------------d) Três mil quinhentos e cinquenta e um, situado no Porto Ribeiro, que confronta a Norte
com Artur das Neves, a Sul com Estrada, a Nascente com Caminho e a Poente com
Estrada; -------------------------------------------------------------------------------------------------e) Três mil quinhentos e sessenta três, situado na Lomba da Tapada, que confronta a Norte
com José Gonçalves, a Sul com Caminho, a Nascente com Caminho e a Poente com
Caminho; -----------------------------------------------------------------------------------------------f) Três mil quinhentos e noventa e um, situado na Lomba do Perro e Lomba do Breijo, que
confronta a Norte com António Carlos Duarte Barata, a Sul com António Ramos, a
Nascente com Caminho e a Poente com António Carlos Duarte Barata; ----------------------g) Três mil seiscentos e treze, situado na Portela, que confronta a Norte com Manuel Gomes
de Carvalho, a Sul com Estrada, a Nascente com Estrada e a Poente com Estrada; ----------h) Três mil seiscentos e dezanove, situado na Lomba do Moinho, que confronta a Norte com
Caminho, a Sul com António Carlos Duarte Barata, a Nascente com Estrada e a Poente
com José Gonçalves de Almeida; --------------------------------------------------------------------

i) Cinco mil oitocentos e vinte e três, situado na Portela, que confronta a Norte com Estrada
dos Cepos, a Sul com Décio Ramos Almeida e outros, a Nascente com Adriano Brás
Oliveira e outros, e a Poente com Décio Ramos Almeida e outros; ----------------------------j) Cinco mil oitocentos e noventa e um, situado nas Corgas, que confronta a Norte com
Arménio Marques, a Sul com Arménio Marques, a Nascente com Lucinda Lopes e a
Poente com Estrada; -----------------------------------------------------------------------------------k) Dez mil e trinta e sete, situado no Eirão, que confronta a Norte com Caminho, a Sul com
Caminho, a Nascente com Adelino Fernandes da Veiga e a Poente com José Simões
Folgosa, Herdeiros e outros; -------------------------------------------------------------------------l) Doze mil cento e cinquenta e nove, situado na Lomba das Cobiças, também conhecido por
Lomba das Cobicas, que confronta a Norte com Manuel dos Reis Santos, a Sul com
Manuel Martins Almeida, a Nascente com Estrada e a Poente com Caminho; ---------------m) Doze mil seiscentos e quarenta e seis, situado na Malhada da Pedra, que confronta a Norte
com Fernando Almeida Costa e outros, a Sul com Manuel Moreira, a Nascente com
Estrada e a Poente com Comissão de Compartes; ------------------------------------------------n) Treze mil e dezassete, situado na Carvalhona, que confronta a Norte com Limite da
Freguesia, a Sul com António Martins Camelo, a Nascente com Manuel Almeida Lopes e
a Poente com Estrada; ---------------------------------------------------------------------------------o) Dezasseis mil quatrocentos e quarenta e oito, situado na Malhada dos Bois, que confronta
a Norte com Estrada, a Sul com Estrada, a Nascente com Maria Santos Almeida CCH e a
Poente com André Gaspar Almeida; ----------------------------------------------------------------p) Vinte e dois mil novecentos e seis, situado no Cabeço Ventoso, que confronta a Norte com
Caminho, a Sul com Estrada, a Nascente com Estrada e a Poente com Américo Almeida; -q) Vinte e dois mil novecentos e trinta e cinco, situado no Porto Muro, que confronta a Norte
com Estrada, a Sul com Eduardo Brás Almeida, a Nascente com José Maria Martins CCH
e a Poente com Fernando Brás Gomes e outro.------------------------------------------------------------Os mencionados prédios rústicos estão em posse desta Junta de Freguesia desde tempos
imemoriáveis, não possuindo elementos que lhe permita apurar a quem foram adquiridos.-----------------O Executivo deliberou de igual forma atribuir aos citados prédios rústicos igual valor ao
inscrito nas respetivas cadernetas prediais rústicas. ---------------------------------------------------------------Este ponto foi aprovado, por unanimidade, em minuta, para efeito imediato.-----------------.-------2.2 – ALARGAMENTO DA CURVA DO PORTO DAS BESTAS, JUNTO AO
CADAFAZ – Após apresentação do orçamento, foi deliberado por unanimidade, adjudicar, por
administração direta, ao empreiteiro Hans Elias Kollande, Unipessoal, Lda. a concretização da
obra de alargamento da curva do Porto das Bestas, junto ao Cadafaz, pela quantia de mil
novecentos e cinquenta euros, acrescido de IVA à taxa em vigor na lei. --------------------------------------Foi de igual forma aprovada a respetiva minuta do contrato a celebrar, cujo documento fica
a constituir o anexo I da presente ata. ------------------------------------------------------------------------------- Este ponto foi aprovado, por unanimidade, em minuta. --------------------------------------------------2.3 - RESTABELECIMENTO DA FLORESTA AFETADA POR AGENTES
BIÓTICOS E ABIÓTICOS OU ACONTECIMENTOS CATASTRÓFICOS –
PROCEDIMENTO PRÉ-CONTRATUAL N.º 01/2019 – Após a apresentação do projeto da
decisão de adjudicação do Júri do Procedimento Pré-Contratual número um barra dois mil e
dezanove, no âmbito do Restabelecimento da Floresta Afetada por Agente Bióticos e Abióticos

ou Acontecimentos Catastróficos referente à área ardida no incêndio ocorrido em outubro de dois
mil e dezassete, o Executivo deliberou por unanimidade adjudicar os trabalhos ao concorrente
Advancedgreen Engenharia Natural e Urbana, Lda., pelo valor de duzentos e vinte e seis mil
duzentos e nove euros, acrescido de IVA à taxa definida pela Lei, de acordo com o mencionado
projeto, que fica a constituir o Anexo II da presente ata. ---------------------------------------------------------O Executivo aprovou, de igual forma, a minuta do contrato a celebrar com a referida
empresa, que constitui o Anexo III desta ata. ----------------------------------------------------------------------Mais deliberou, por unanimidade, que a responsável pelo acompanhamento permanente da
execução do referido contrato será a Engenheira Carla Isabel Domingos Duarte, e o gestor do
mencionado contrato será o senhor presidente da junta, António Alves Martins. ----------------------------Este ponto foi aprovado, por unanimidade, em minuta, pelo Executivo da Junta. --------------------E não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a reunião quando
eram dezanove 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. ------------------------------------

