ATA NÚMERO SEIS BARRA DOIS MIL E DEZASSETE
MANDATO 2017-2021
--------Aos dias três do mês de dezembro do ano de dois mil e dezassete, no edifício-sede da
Junta, situado na Rua Padre André de Almeida Freire, em 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 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, com a seguinte ordem de trabalhos:--------------------1. – FALTAS:--------------------------------------------------------------------------------------------------1.1 - FALTAS – Não houve.---------------------------------------------------------------------------------1.2 – ATAS DAS REUNIÕES ANTERIORES – Foram aprovadas por unanimidade as
atas das reuniões anteriores, realizadas no dia cinco de novembro de dois mil e dezassete e no dia
doze de novembro de dois mil e dezassete. -------------------------------------------------------------------------2. - ASSUNTOS DIVERSOS:------------------------------------------------------------------------------2.1 – ATO PÚBLICO PARA ABERTURA DE PROPOSTAS REFERENTE À
VENDA DE MATERIAL LENHOSO – Ao ato público para abertura de propostas referente à
venda de material lenhoso, foram presentes duas propostas, nomeadamente: -------------------------Para o Lote UM: -----------------------------------------------------------------------------------------------a) Álvaro Matos Bandeira & Filhos, Lda, no valor de três mil quinhentos e vinte euros; ------b) Baeta & Alves, Lda., no valor de três mil e quinhentos euros; ----------------------------------Para o Lote DOIS: ---------------------------------------------------------------------------------------------a) Álvaro Matos Bandeira & Filhos, Lda., no valor de cento e oitenta euros. ----------------------------Aos valores indicados acresce o IVA à taxa prevista na Lei. --------------------------------------------Em relação ao lote UM, o Executivo deliberou por unanimidade adjudicar com a empresa
Álvaro Matos Bandeira & Filhos, Lda, por ser a proposta mais alta. -------------------------------------------Relativamente ao lote DOIS, o Executivo deliberou por unanimidade não aceitar a
proposta apresentada por considera-la demasiado baixa. ---------------------------------------------------------A senhora Tesoureira não participou na discussão e votação deste ponto por ter relações
familiares com o sócio gerente da empresa Álvaro Matos Bandeira & Filhos, Lda.. ------------------------Foi igualmente aprovado por unanimidade a minuta do contrato a celebrar, que fica a
constituir o anexo I da presente ata. ---------------------------------------------------------------------------------2.2 – OBRA DE CONSTRUÇÃO DO TELHEIRO DO SENHOR ANTÓNIO
VICENTE, SITO SOBRAL – O senhor Presidente da Junta informou que foi contactado pelo
senhor José Álvaro de Almeida Domingos a alertar para a situação da entrada da casa de
habitação do senhor António Vicente, residente no Sobral, nomeadamente o telheiro que ardeu no
incêndio de Outubro de dois mil e dezassete e se destinava a guardar lenha e resguardar o acesso
de entrada da casa quando se encontra a chover. Referiu ainda que o senhor José Álvaro disse que
esta obra poderia ser englobada no subsídio concedido pela União Progressiva da Freguesia do
Colmeal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------A Junta deliberou por unanimidade concretizar a referida obra, no âmbito do subsídio
concedido para apoiar as vítimas do incêndio de Outubro de dois mil e dezassete, uma vez que
esta é necessária para o senhor António Vicente regressar à sua casa de habitação, pois encontrase temporariamente a residir no Lar de Idosos da Cabreira. -----------------------------------------------------A Junta deliberou igualmente solicitar orçamento aos senhores Carlos Manuel Fontes de
Almeida, Unipessoal, Lda.; Construções Manuel Gomes de Carvalho, Lda, e Hans Elias
Kollande. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.3 – TERCEIRA REVISÃO AO ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO
PLANO PARA O ANO DE DOIS MIL E DEZASSETE – Foi aprovado por unanimidade a
terceira revisão ao Orçamento e Grandes Opções do Plano para o ano de dois mil e dezassete.
Este documento fica a constituir o anexo II da presente ata. -----------------------------------------------------O Executivo decidiu igualmente colocar o referido documento à consideração da
Assembleia de Freguesia na sua próxima sessão. -----------------------------------------------------------------2.4 - REUNIÕES ORDINÁNARIAS DE DOIS MIL E DEZOITO DA JUNTA DE
FREGUESIA – O Executivo aprovou por unanimidade o plano de reuniões ordinárias da Junta
de Freguesia para o ano de dois mil e dezoito, documento que fica a constituir o anexo III da
presente ata. Mais decidiu publicar esta informação em Edital a afixar nos lugares de costume e
publicar na página da internet. ---------------------------------------------------------------------------------------2.5 - PLANO DE ACTIVIDADES, ORÇAMENTO E GRANDES OPÇOES DO
PLANO PARA O EXERCÍCIO DE DOIS MIL E DEZOITO – Foi discutido e aprovado por
unanimidade, e vai ser colocado à consideração da Assembleia de Freguesia na próxima sessão
daquele órgão, o plano de atividades, orçamento e grandes opções do plano para o exercício
financeiro do ano de dois mil e dezassete. --------------------------------------------------------------------------Este documento fica a constituir o anexo IV da presente ata. ------------------------------------------2.6 - PROTOCOLO COM A UNIÃO PROGRESSIVA DA FREGUESIA DE
COLMEAL – Há semelhança dos anos anteriores, a Junta deliberou por unanimidade apoiar a
iniciativa da União Progressiva da Freguesia de Colmeal designadamente a ação de distribuição
de brinquedos a crianças e lembranças a idosos, alusivos à quadra natalícia, a realizar em
Dezembro de corrente ano. -------------------------------------------------------------------------------------------Reconhecendo que a referida coletividade, com esta ação, vai contribuir para o combate ao
isolamento, o Executivo deliberou, por unanimidade, apoiar atribuindo um subsídio no valor de
trezentos e cinquenta euros. Igualmente decidiu efetuar um protocolo com a União Progressiva da
Freguesia de Colmeal, cuja minuta foi aprovada e fica a constituir o anexo V da presente ata. ------------2.7 – PROGRAMAS DE APOIO AOS JOVENS ESTUDANTES – Foram presentes as
candidaturas, efetuadas pelos respetivos responsáveis de educação, ao apoio financeiro concedido
por esta autarquia, no âmbito do programa de Apoio aos Jovens Estudantes, nomeadamente para
os Jovens: -------------------------------------------------------------------------------------------------------a) Alexandre Baron; --------------------------------------------------------------------------------------b) André Neves Cerejeira; -------------------------------------------------------------------------------c) Catarina Alexandra Fernandes Neves; --------------------------------------------------------------d) Dinis Carneiro de Ascenção Rosa; ------------------------------------------------------------------e) Duarte Martins Neves; --------------------------------------------------------------------------------f) Mariana Neves Cerejeira; -----------------------------------------------------------------------------g) Marta Carvalho de Almeida; ---------------------------------------------------------------------------

h) Olímpio José Martins Cardoso; -----------------------------------------------------------------------i) Rodrigo Martins Neves; ---------------------------------------------------------------------------------------Após apreciação das candidaturas e respetivos documentos anexos, a Junta verificou que as
candidaturas dos Jovens enunciados reuniam as condições previstas no regulamento para ser
atribuído o mencionado incentivo. ----------------------------------------------------------------------------------2.8 – CONVÍVIO DE NATAL – Há semelhança dos anos anteriores a Junta decidiu por
unanimidade realizar durante o mês Dezembro o Jantar de Natal com os membros da Assembleia
de Freguesia e o Executivo Municipal, e outro com os funcionários da autarquia. ---------------------------2.9 - TABELA DE TAXAS E LICENÇAS PARA O ANO DE DOIS MIL E
DEZOITO – A Junta aprovou por unanimidade a tabela de taxas e licenças a aplicar no próximo
ano de dois mil e dezoito. Este documento constitui o anexo VI da presente ata. ----------------------------O Executivo decidiu igualmente colocar o aludido documento à consideração da
Assembleia na sua próxima sessão. ---------------------------------------------------------------------------------2.10 – RECRUTAMENTO DE ASSISTENTE OPERACIONAL (CANTONEIRO) –
Após ser verificado a necessidade de contratar um trabalhador para desempenhar a atividade de
assistente operacional (cantoneiro), e tendo sido assegurado nos documentos previsionais,
designadamente Orçamento para o ano de dois mil e dezoito, o montante estimado para
pagamento ao trabalhador e custos inerentes à sua condição de trabalhador, o Executivo deliberou
por unanimidade efetuar a abertura de um procedimento concursal para contratação de um
trabalhador que ocupará a última categoria da carreira de assistente operacional para
desempenhar a atividade de cantoneiro de limpeza, e o vínculo será o relação jurídica de emprego
público por tempo indeterminado. -----------------------------------------------------------------------------------De igual modo, a Junta deliberou que o Júri de seleção do referido concurso será
constituído pela Carla Isabel Domingos Duarte, Engenheira Florestal da Associação Florestal do
Concelho de Góis; Vogal Efetiva: Maria Helena Mendes Rodrigues, Engenheira Agrónoma da
Cooperativa Social e Agro-Florestal de Vila Nova do Ceira, que substituirá a Presidente nas suas
faltas e impedimentos; Vogal Efetivo: Tiago Duarte Pereira Forte, Engenheiro Florestal da
Associação Florestal do Concelho de Góis; Vogal Suplente: Tânia Sofia Ferreira Fernandes
Antunes, Engenheira Florestal da AFLOPINHAL – Associação Florestal da Lousã; e Vogal
Suplente: Tânia Margarida Lopes Ferreira de Sousa, Engenheira Florestal da APFLOR –
Associação de Produtores e Proprietários Florestal do concelho de Pedrogão Grande. ----------------------Mais foi decidido, a Junta solicitar autorização à Assembleia de Freguesia, na próxima
sessão daquele órgão, para abertura do mencionado procedimento. --------------------------------------------2.11 – RECRUTAMENTO DE UM ASSISTENTE OPERACIONAL (SERVIÇO DE
LIMPEZA DE INSTALAÇÕES E RUAS) – Em virtude da funcionária Belmira Fontes de
Almeida ter sido reformada, e após ser verificado a necessidade de contratar um trabalhador para
desempenhar a atividade de assistente operacional (cantoneiro), e tendo sido assegurado nos
documentos previsionais, designadamente Orçamento para o ano de dois mil e dezoito, o
montante estimado para pagamento ao trabalhador e custos inerentes à sua condição de
trabalhador, o Executivo deliberou por unanimidade efetuar a abertura de um procedimento
concursal para contratação de um trabalhador, a tempo parcial, que ocupará a última categoria da
carreira de assistente operacional para desempenhar a atividade de cantoneiro de limpeza, e o
vínculo será o relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado. ------------------------

--------De igual modo, a Junta deliberou que o Júri de seleção do referido concurso será
constituído pela Carla Isabel Domingos Duarte, Engenheira Florestal da Associação Florestal do
Concelho de Góis; Vogal Efetiva: Maria Helena Mendes Rodrigues, Engenheira Agrónoma da
Cooperativa Social e Agro-Florestal de Vila Nova do Ceira, que substituirá a Presidente nas suas
faltas e impedimentos; Vogal Efetivo: Tiago Duarte Pereira Forte, Engenheiro Florestal da
Associação Florestal do Concelho de Góis; Vogal Suplente: Tânia Sofia Ferreira Fernandes
Antunes, Engenheira Florestal da AFLOPINHAL – Associação Florestal da Lousã; e Vogal
Suplente: Tânia Margarida Lopes Ferreira de Sousa, Engenheira Florestal da APFLOR –
Associação de Produtores e Proprietários Florestal do concelho de Pedrogão Grande. -----------------------Mais foi decidido, a Junta solicitar autorização à Assembleia de Freguesia, na próxima
sessão daquele órgão, para abertura do mencionado procedimento. --------------------------------------------2.12 – MAPA DE PESSOAL – Foi aprovado por unanimidade o Mapa de Pessoal para o
ano de dois mil e dezoito. Este documento fica a constituir o anexo VII da presente ata. -------------------Foi decidido de igual forma submeter o documento à apreciação da Assembleia na sua
próxima sessão ordinária. ---------------------------------------------------------------------------------------------2.13 – CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – A Junta deliberou por
unanimidade proceder à contratação de prestadores de serviços para o ano de dois mil e dezoito
para as seguintes tarefas: --------------------------------------------------------------------------------------a) Manutenção do Relógio da Cabreira, ao senhor Raul Lourenço das Neves, pelo valor anual de
trezentos euros; -------------------------------------------------------------------------------------------------b) Manutenção do Relógio do Cadafaz, à senhora Cidália Maria Nunes, pelo valor anual de
trezentos; --------------------------------------------------------------------------------------------------------c) Limpeza do edifício administrativo do Cadafaz e dos sanitários públicos junto à Igreja e dos
Portos, sito Cadafaz, à senhora Cidália Maria Nunes, pelo valor de quatrocentos euros anuais; ---d) Limpeza das casas de banho públicas pertencentes à Comissão de Melhoramentos da Cabreira,
localizadas no Largo Manuel Francisco Martins, sito Cabreira, e as casas de banho localizadas no
edifício da antiga escola primária da Cabreira, onde estão instalados o museu da Comissão de
Melhoramentos da Cabreira e o gabinete de atendimento da Junta de Freguesia, ao senhor Marco
Paulo Martins Pereira, pelo valor anual de trezentos euros. -----------------------------------------------------------------------A estes valores acresce IVA à taxa em vigor. ----------------------------------------------------------------2.14 – PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA CORTE DOS LOTES – Os madeireiros
Neves & Gil, Lda. e Martins & Bandeira, Lda. solicitaram o prolongamento para corte e retirada
de madeira dos lotes adquiridos, respetivamente. -----------------------------------------------------------------A Junta deliberou por unanimidade prorrogar o prazo até ao dia trinta e um de janeiro de
dois mil e dezoito. -----------------------------------------------------------------------------------------------------2.15 – ASSUNTOS EXPOSTOS PELO PÚBLICO: --------------------------------------------------O senhor António Marques de Almeida solicitou a poda das árvores do parque do Senhor
de Amargura, que arderam no incêndio de outubro último. ------------------------------------------------------A Junta deliberou por unanimidade proceder ao solicitado. ---------------------------------------------O senhor Guilherme Baeta solicitou a reposição do pontão situado no Vale Sobreiros, no
limite, das duas freguesias União das Freguesias de Cadafaz e Colmeal e União das Freguesias de
Feijão e Vidual. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Solicitou ainda que a Junta de Freguesia encete contactos no sentido da estrada para a
Malhada seja reparada uma vez que se encontra com piso em muito mau estado. --------------------

--------O senhor José Braz Victor alertou para as anomalias da obra de construção do palco,
realizada no Largo Dona Josefa das Neves Alves Caetano, sito Colmeal, no seu entender
deveriam solicitar ao empreiteiro responsável pela obra a sua correção. --------------------------------------Relativamente às anomalias existentes na obra do Colmeal, a Junta deliberou contactar o
empreiteiro no sentido de as solucionar. ----------------------------------------------------------------------------O senhor Fernando Santos, em representação do Rancho Folclórico Serra do Ceira
convidou o Executivo do Rancho para o jantar de encerramento da atividade do ano de dois mil e
dezassete que se realiza no próximo dia nove. ----------------------------------------------------------------------2.16 – COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DAS
MEDIDAS APROVADAS EM CONSELHO DE MINISTROS SOBRE OS INCÊNDIOS –
O senhor presidente da Junta informou sobre a sua eleição, pela Assembleia Municipal de Góis,
para a Comissão de Acompanhamento da Implementação das Medidas Aprovadas em Conselho
de Ministros sobre os Incêndios. -------------------------------------------------------------------------------------O Executivo tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------------------2.17 – OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM MURO EM ÁDELA E CANALIZAÇÃO
DO ESGOTO DO CHAFARIZ – Foram presentes as propostas para a realização da obra de
construção de um muro em Ádela e canalização do esgoto do chafariz público, designadamente: a) Carlos Manuel Fontes de Almeida, Unipessoal, Lda, no valor de dois mil e dez euros; ----------b) Hans Elias Kollande, no valor de mil quinhentos e oitenta euros. --------------------------------------------Aos valores indicados acresce o IVA à taxa prevista na Lei. --------------------------------------------O empreiteiro Construções Manuel Gomes de Carvalho, Lda. não apresentou qualquer
proposta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Executivo da Junta deliberou por unanimidade adjudicar a obra ao Hans Elias Kollande
por ser a proposta de mais baixo preço. -----------------------------------------------------------------------------Foi igualmente aprovado por unanimidade a minuta do contrato a celebrar, que fica a
constituir o anexo VIII da presente ata. -----------------------------------------------------------------------------2.18 – RECONSTRUÇÃO DO MURO DE SUPORTE DO CAMINHO PÚBLICO
ANTIGO ENTRE ÁDELA E AÇOR – A Junta deliberou por unanimidade proceder à
reconstrução do muro de suporte do caminho público antigo entre Ádela e Açor, que se encontra
a ruir. Mais decidiu adjudicar esta obra ao senhor Hans Elias Kollande devido a ser o empreiteiro
que irá realizar a obra identificada no ponto anterior. ------------------------------------------------------------2.19 - PEDIDO DE APOIO DA COMISSÃO DE MELHORAMENTOS DE ÁDELA
– a Comissão de Melhoramentos de Ádela remeteu um e-mail a solicitar apoio financeiro para os
danos causados pelo incêndio ocorrido em dezasseis de outubro de dois mil e dezassete. ------------------A Junta decidiu por unanimidade proceder à análise da situação. --------------------------------------2.20 – DÉCIMA SEGUNDA ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO PARA O ANO DE
DOIS MIL E DEZASSETE – Foi aprovado por unanimidade a terceira revisão para o ano de
dois mil e dezassete. Este documento fica a constituir o anexo IX desta ata. ---------------------------------2.21 - REUNIÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DO COLMEAL - A Junta
decidiu solicitar ao senhor presidente da Assembleia de Freguesia a realização de uma reunião
ordinária para o dia dezasseis de Dezembro do corrente ano.----------------------------------------------------2.22 - CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA E EXPEDIDA – a Junta tomou
conhecimento da correspondência recebida e expedida durante o último mês.--------------------------------2.23 - TESOURARIA – a Junta procedeu a vários pagamentos. --------------------------------

--------3. – APROVAÇÕES EM MINUTA – ATAS DAS REUNIÕES ANTERIORES; ATO
PÚBLICO PARA ABERTURA DE PROPOSTAS REFERENTE À VENDA DE MATERIAL
LENHOSO; OBRA DE CONSTRUÇÃO DO TELHEIRO DO SENHOR ANTÓNIO VICENTE,
SITO; TERCEIRA REVISÃO AO ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA
O ANO DE DOIS MIL E DEZASSETE;REUNIÕES ORDINÁNARIAS DE DOIS MIL E
DEZOITO DA JUNTA DE FREGUESIA;PLANO DE ACTIVIDADES, ORÇAMENTO E
GRANDES OPÇOES DO PLANO PARA O EXERCÍCIO DE DOIS MIL E
DEZOITO;PROTOCOLO COM A UNIÃO PROGRESSIVA DA FREGUESIA DE COLMEAL;
PROGRAMAS DE APOIO AOS JOVENS ESTUDANTES; CONVÍVIO DE NATAL;TABELA
DE TAXAS E LICENÇAS PARA O ANO DE DOIS MIL E DEZOITO; RECRUTAMENTO
DE ASSISTENTE OPERACIONAL (CANTONEIRO); RECRUTAMENTO DE UM
ASSISTENTE OPERACIONAL (SERVIÇO DE LIMPEZA DE INSTALAÇÕES E RUAS);
MAPA DE PESSOAL; CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS; PRORROGAÇÃO
DO PRAZO PARA CORTE DOS LOTES; OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM MURO EM
ÁDELA E CANALIZAÇÃO DO ESGOTO DO CHAFARIZ; RECONSTRUÇÃO DO MURO
DE SUPORTE DO CAMINHO PÚBLICO ANTIGO ENTRE ÁDELA E AÇOR; DÉCIMA
SEGUNDA ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO PARA O ANO DE DOIS MIL E DEZASSETE;
REUNIÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DO COLMEAL. ------------------------------------------E não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a reunião quando
eram catorze horas e trinta minutos, 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. -----------

