ATA NÚMERO SETE BARRA DOIS MIL E DEZANOVE
--------Aos dias sete do mês de abril 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 ordinária 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 dez horas e trinta minutos, com a seguinte ordem de
trabalhos:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. – FALTAS:--------------------------------------------------------------------------------------------------1.1 - FALTAS – Não houve.---------------------------------------------------------------------------------1.2 – ATA DA SESSÃO ANTERIOR – Foi aprovado por unanimidade a ata da reunião
anterior, realizada a três de março do presente ano. ----------------------------------------------------------------2. - ASSUNTOS DIVERSOS:------------------------------------------------------------------------------2.1 – CANDIDATURA AO PDR2020 – OPERAÇÃO 10.2.1.1 – REGIME
SIMPLIFICDADO DE PEQUENOS INVESTIMENTOS NAS EXPLORAÇÕES
AGRÍCOLAS – O Executivo deliberou, por unanimidade, proceder a uma candidatura ao PDR
2020 – Operação 10.2.1.1 – Regime Simplificado de Pequenos Investimentos nas explorações
agrícolas, com o objetivo de proceder à plantação de medronheiros no prédio rustico designado
por Vale das Vinhas, com uma área aproximada de sete hectares e três mil novecentos e sessenta
metros quadrados. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Decidiu de igual forma solicitar à Cooperativa Social e Agro-Florestal de Vila Nova do
Ceira a elaboração da mencionada candidatura. ---------------------------------------------------------------------2.2 – OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CÉLULAS NOS CEMITÉRIOS DA
CABREIRA E DO COLMEAL – Foram presentes os orçamentos dos empreiteiros para
construção das células nas casas mortuárias dos cemitérios da Cabreira e do Colmeal, a saber: ---a)Carlos Alberto Santos Correia, no valor total de nove mil duzentos e trinta e sete euros e setenta
e um cêntimos; -------------------------------------------------------------------------------------------------b) Silvino & Rainho, Lda., no valor total de nove mil quatrocentos e sessenta euros; ---------------c) Tornomoita – Torneamento de Granitos da Moita, Lda., no valor de nove mil trezentos oitenta
e dois euros e dezasseis cêntimos. ---------------------------------------------------------------------------As propostas apresentadas incluem o IVA à taxa em vigor. ------------------------------------------------------O Executivo deliberou por unanimidade adjudicar a mencionada obra ao empreiteiro
Carlos Alberto Santos Correia, por ter apresentado a proposta de mais baixo preço. Foi de igual
forma aprovado a minuta do contrato a celebrar, documento este que constituí o anexo I da
presente ata. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.3 – OFERTA DE BANCOS PARA CAPELA N. SRA. DA LUZ, SITO ÁDELA –
Após o pedido de apoio, efetuado verbalmente, pelo senhor Pe. Pedro Simões, pároco e
representante da Comissão da Fábrica da Igreja Paroquial do Colmeal, para reconstrução da
Capela da N. Sra. Da Luz, em Ádela que ficou destruída pelo incêndio ocorrido em outubro de
dois mil e dezassete, nomeadamente a oferta de bancos, o Executivo deliberou apoiar a

mencionada obra através da oferta dos mencionados bancos, em madeira de pinho, pelo que
solicitou três orçamentos, designadamente: ----------------------------------------------------------------a)Alcindo da Cunha Ferreira, no valor de setecentos e oitenta euros; ----------------------------------b) Carlos Alberto Mendes da Silva, Lda., no valor de novecentos e sessenta euros; -----------------c) Movicarvalho – Comércio e Indústria Mobiliário e Carpintaria, Lda., no valor de mil cento e
dez euros. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Às propostas apresentadas acresce o IVA à taxa em vigor na lei. -----------------------------------------------O Executivo deliberou por unanimidade adjudicar o trabalho ao carpinteiro Alcindo da
Cunha Ferreira, por apresentar a proposta de mais baixo valor. --------------------------------------------------2.4 – VENDA DE TERRENO PARA JAZIGO – Foi presente o requerimento do senhor
Francisco da Piedade Fernandes, residente na Cabreira, a solicitar a concessão de terreno para
jazigo no cemitério da Cabreira. --------------------------------------------------------------------------------------O Executivo deliberou por unanimidade autorizar a concessão, sob pagamento da
respetiva taxa, no valor de quatro mil euros. -----------------------------------------------------------------------2.5 – CORTE INDEVIDO DE EUCALIPTOS PERTENÇA DE MARIA CIDÁLIA
HENRIQUES ALVES BARATA – Foi rececionado uma carta, datada de quinze de março de
dois mil e dezanove, da senhora Maria Cidália Henriques Alves Barata, a solicitar cinco mil euros
pelos eucaliptos cortados indevidamente pela Junta de Freguesia no local designado por Brejo. ----------O Executivo decidiu por unanimidade pagar o valor, que considere justo, pela madeira
cortada indevidamente, que na altura do corte, os membros da Junta desconheciam que as
extremas marcadas anteriormente não estavam corretas. ---------------------------------------------------------A Junta deliberou por unanimidade deslocar-se ao terreno com a mencionada senhora para
analisarem e calcularem, em conjunto, o valor real dos mencionados eucaliptos. ----------------------------2.6 – PROTOCOLO PARA LIMPEZA DAS CASAS DE BANHO DA CABREIRA –
Foi presente um e-mail, datado de dezoito de janeiro de dois mil e dezanove, da Comissão de
Melhoramentos da Cabreira, a respetiva proposta de minuta de protocolo para a Junta de
Freguesia proceder à limpeza dos sanitários situados no Largo Manuel Francisco Martins, sito
Cabreira e propriedade da referida Comissão de Melhoramentos. ----------------------------------------------Após análise da proposta de minuta apresentada pela Comissão, o Executivo deliberou por
unanimidade não reunir condições para celebrar o mencionado protocolo, em virtude desta
autarquia estar impedida, pela lei, de efetuar investimentos em edifícios que não são sua
propriedade. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.7 – MURO DE SUPORTE DE RUA, JUNTO AO ARMAZÉM, SITO LARGO DA
EIRA – CADAFAZ – Foram presentes os orçamentos de mão-de-obra para construção de muro
de suporte de rua, junto ao Armazém da Junta, situado no Largo da Eira, sito Cadafaz, a saber: --a)Hans Elias Kollande, no valor de cinco mil oitocentos e cinquenta euros, sem IVA incluído; ---b) José António Simões Gomes, no valor de sete mil oitocentos euros, com IVA incluído; --------c) Prismas Salteados – Pedra de Xisto, Lda., no valor de oito mil euros, sem IVA incluído. --------------- O Executivo deliberou por unanimidade adjudicar a obra ao empreiteiro Hans Elias
Kollande, por apresentar a proposta de mais baixo valor. De igual forma, foi aprovada a minuta
do contrato a celebrar, que constituí o anexo II da presente ata. ------------------------------------------------O Executivo deliberou ainda, por unanimidade, solicitar a colaboração da Câmara
Municipal de Góis para execução desta obra, designadamente oferta de materiais. -------------------

--------2.8 – SUBSÍDIO DA ASSEMBLEIA DE COMPARTES DOS BALDIOS DA
FREGUESIA DO CADAFAZ – A Junta de Freguesia deliberou por unanimidade agradecer o
subsídio, no valor de quinhentos euros, concedido pela Assembleia de Compartes dos Baldios da
Freguesia do Cadafaz, para ajudar a suportar a despesa com a manutenção do edifício
administrativo do Cadafaz, propriedade desta autarquia, onde funciona também a sala de reuniões
do Conselho Diretivo da mencionada Assembleia de Compartes. ----------------------------------------------2.9 - PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DO ANO DE
DOIS MIL E DEZOITO - Foi aprovado, por unanimidade, a Prestação de Contas e o Relatório
de Gerência referente ao exercício financeiro do período de um de Janeiro de dois mil e dezoito a
trinta e um de Dezembro de dois mil e dezoito. -------------------------------------------------------------------Foi igualmente decidido colocar os citados documentos à apreciação da Assembleia de
Freguesia, na próxima sessão daquele órgão. Os documentos apreciados neste ponto ficam a
constituir o anexo III desta ata. --------------------------------------------------------------------------------------2.10 - PRIMEIRA REVISÃO AO ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO
PLANO PARA DOIS MIL E DEZANOVE - Foi aprovado por unanimidade a Primeira
Revisão ao Orçamento e Grandes Opções do Plano para o ano de dois mil e dezanove, cujo
documento constituí o anexo IV da presente ata. ------------------------------------------------------------------Foi igualmente decidido submeter este documento à consideração da Assembleia na
próxima sessão daquele órgão. ---------------------------------------------------------------------------------------2.11 – PRIMEIRA ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DOS CEMITÉRIOS DA
FREGUESIA – O Executivo deliberou por unanimidade proceder à primeira alteração ao
Regulamento dos Cemitérios da Freguesia, cujo documento fica a constituir o anexo V da
presente ata. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------De igual modo foi decidido colocar esta alteração à consideração da Assembleia de
Freguesia na sua próxima sessão ordinária. -------------------------------------------------------------------------2.12 – PRIMEIRA ALTERAÇÃO À TABELA DE TAXAS E LICENÇAS
REFERENTE AO ANO DE DOIS MIL E DEZANOVE – Foi aprovado, por unanimidade, a
primeira alteração à Tabela de Taxas e Licenças referente ao ano de dois mil e dezanove. Este
documento constituí o anexo VI desta ata. --------------------------------------------------------------------------O Executivo decidiu de igual forma submeter este documento à apreciação da Assembleia
de Freguesia na próxima sessão daquele órgão. --------------------------------------------------------------------2.13 – CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA E EXPEDIDA – A Junta tomou
conhecimento da correspondência recebida e expedida durante o último mês.---------------------------------2.14 - TESOURARIA – a Junta procedeu a vários pagamentos. ---------------------------------------4. – APROVAÇÕES EM MINUTA – ATA DA REUNIÃO ANTERIOR;
CANDIDATURA AO PDR2020 – OPERAÇÃO 10.2.1.1 – REGIME SIMPLIFICDADO DE
PEQUENOS INVESTIMENTOS NAS EXPLORAÇÕES AGRÍCOLAS; OBRA DE
CONSTRUÇÃO DE CÉLULAS NOS CEMITÉRIOS DA CABREIRA E DO COLMEAL; 2.3 –
OFERTA DE BANCOS PARA CAPELA N. SRA. DA LUZ, SITO ÁDELA; VENDA DE
TERRENO PARA JAZIGO; MURO DE SUPORTE DE RUA, JUNTO AO ARMAZÉM, SITO
LARGO DA EIRA – CADAFAZ; PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO EXERCÍCIO
DO ANO DE DOIS MIL E DEZOITO; PRIMEIRA REVISÃO AO ORÇAMENTO E
GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA DOIS MIL E DEZANOVE; PRIMEIRA
ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DOS CEMITÉRIOS DA FREGUESIA; PRIMEIRA

ALTERAÇÃO À TABELA DE TAXAS E LICENÇAS REFERENTE AO ANO DE DOIS MIL
E DEZANOVE. --------------------------------------------------------------------------------------------------------E não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a reunião quando
eram quinze 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. ------------------------------------

