ATA NÚMERO TRÊS BARRA DOIS MIL E DEZOITO
--------Aos dias quatro do mês de março do ano de dois mil e dezoito, no edifício administrativo
do Cadafaz, 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 E ATA DA REUNIÃO ANTERIOR:---------------------------------------------------1.1 - FALTAS – Não houve. ---------------------------------------------------------------------------------1.2 - ATA DA REUNIÃO ANTERIOR – Foi aprovado por unanimidade a ata da
reunião anterior, realizada a quatro de fevereiro do presente ano. -----------------------------------------------2. - ASSUNTOS DIVERSOS:------------------------------------------------------------------------------2.1 – MARCOS – O senhor presidente da Junta informou que a Junta delimitou extremas
com a colocação de marcos na área do Colmeal, nomeadamente nas áreas onde tinha sido cortado
os lotes de pinheiros e eucaliptos. Estiveram presentes na colocação dos marcos os senhores
Presidente e Secretário e os funcionários senhores Américo Martins Antunes e José Luís de Jesus
Alves. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.2 – AQUISIÇÃO DE FRESE – Após consulta de mercado, a Junta deliberou por
unanimidade adquirir à empresa Olhagrícola, Unipessoal, Lda. uma frese pelo valor de mil e cem
euros. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.3 – AQUISIÇÃO DE TUBO – a Junta deliberou por unanimidade adquirir o tubo
corrugado à empresa Mário Gonçalves, Lda. por ter sido a proposta de mais baixo preço,
nomeadamente no valor de dois mil e seiscentos euros, acrescido de IVA à taxa em vigor. -----------------2.4 – RECONSTRUÇÃO DO MURO DE CORTERREDOR – O senhor Valentim
Rosa, residente no Corterredor veio solicitar a reconstrução do muro de suporte do caminho
público junto à sua casa de habitação que tinha caído. ------------------------------------------------------------A Junta deliberou por unanimidade solicitar orçamento para a execução desta obra bem
como para o muro de suporte a rua, situado no Cadafaz, junto aos Portos, aos empreiteiros André
Gaspar de Almeida, Unipessoal Lda. e José António Simões Gomes. ------------------------------------------2.5 – PAGAMENTO DO VALOR EM DÍVIDA REFERENTE AO LOTE TRÊS
BARRA DOIS MIL E DEZASSEIS – Esteve presente o senhor Paulo José Carvalho Antunes,
que propôs efetuar o pagamento em dívida referente à aquisição do lote número três, na área do
ventoso e objeto de contrato celebrado a cinco de fevereiro de dois mil e dezassete. No entanto,
apenas pretendia pagar o valor de cinco mil euros, que no seu entender, é o valor devido, pois
referiu que teve prejuízo. ----------------------------------------------------------------------------------------------Afirmou que se a Junta de Freguesia não aceitar a sua proposta, não irá resolver a questão
pendente com a senhora Etelvina Fontes de Almeida relativamente ao corte indevido de material
lenhoso que efetuou na propriedade da referida senhora, situada na mesma área e identificada
com as iniciais CF. ----------------------------------------------------------------------------------------------

--------A Junta de Freguesia deliberou por unanimidade não aceitar a proposta do referido
madeireiro uma vez que a dívida deste à União das Freguesia é no valor de onze mil novecentos e
catorze euros e quarenta cêntimos, pelo que continuará com o processo que se encontra em
tribunal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O senhor presidente da Junta esclareceu ainda o mencionado senhor, a senhora Etelvina
Fontes de Almeida e a respetiva advogada, Doutora Margarida Correia, que a Junta de Freguesia
nada tem a ver com o corte indevida efetuado na propriedade da senhora Etelvina Fontes. ----------------2.6 – REGULARIZAÇÃO DO TERRENO ONDE FOI EFETUADA A PISTA DE
OBSTÁCULOS NO ÂMBITO DO III PASSEIO TT – ROTA DAS COLMEIAS – O
Executivo deliberou por unanimidade solicitar à União Progressiva da Freguesia do Colmeal a
regularização do terreno, propriedade da União das Freguesias, situado na Portela, onde foi
construída a pista de obstáculos utilizada no “III Passeio TT – Rota das Colmeias”. ------------------------2.7 – EDIFÍCIO ANTIGA EXTENSÃO DE SAÚDE DA CABREIRA – O Executivo
da Junta deliberou por unanimidade adquirir o edifício antiga extensão de saúde da Cabreira,
propriedade da Santa Casa de Misericórdia de Góis, com o objetivo de instalar o serviço de
atendimento ao público da União das Freguesias. -----------------------------------------------------------------2.8 – PAGAMENTOS DOS SUBSÍDIOS AOS FUNCIONÁRIOS EM ATRASO – A
Junta deliberou por unanimidade efetuar o pagamento dos subsídios de férias e Natal aos
funcionários da extinta Freguesia de Cadafaz, referentes aos anos de dois mil e onze e dois mil e
doze. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.9 - CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA E EXPEDIDA – a Junta tomou
conhecimento da correspondência recebida e expedida durante o último mês.--------------------------------2.10 - TESOURARIA – a Junta procedeu a vários pagamentos. ---------------------------------------3. – APROVAÇÕES EM MINUTA – AQUISIÇÃO DE FRESE; AQUISIÇÃO DE
TUBO; RECONSTRUÇÃO DO MURO DE CORTERREDOR; PAGAMENTOS DOS
SUBSÍDIOS AOS FUNCIONÁRIOS EM ATRASO. -----------------------------------------------------------E não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a reunião quando
eram treze horas e quinze minutos, da qual para se constar se lavrou a presente ata, sob a
responsabilidade do secretário e que vai ser submetida a aprovação na reunião seguinte. -----------

