ATA NÚMERO NOVE BARRA DOIS MIL E DEZOITO
--------Aos dias três do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, no edifício sede da Junta,
situada 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 E ATAS DAS REUNIÕES ANTERIORES:-------------------------------------------1.1 - FALTAS – não houve. ---------------------------------------------------------------------------------1.2 – ATAS DAS REUNIÕES DE JUNTA – A Junta aprovou por unanimidade a ata da
reunião ordinária realizada no dia seis de maio de dois mil e dezoito bem como a ata da sessão
extraordinária realizada no dia vinte de maio do corrente ano. Aprovou ainda, por dois votos a
favor, a ata da sessão extraordinária realizada no dia vinte e sete de maio do presente ano. O
senhor secretário não participou na última votação em virtude de não ter estado presente na
referida sessão. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------2. – ORDEM DO DIA:---------------------------------------------------------------------------------------2.1 – JANTAR COM OS ELEMENTOS DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA – O
senhor presidente da Junta propôs que no dia em que se realizar a próxima sessão ordinária da
Assembleia de Freguesia, a Junta ofereça um jantar de convívio entre os elementos da Junta de
Freguesia e da Assembleia de Freguesia, em virtude de considerar que este convívio vai permitir
uma troca de ideias e sugestões que poderão ser benéficas para os interesses da freguesia. -----------------Colocada a proposta à votação, a mesma foi aprovada por dois votos a favor e um contra,
do senhor secretário que fez a seguinte declaração de voto, nomeadamente na sua opinião não faz
qualquer sentido este convívio ser custeado pela autarquia. -----------------------------------------------------2.2 - REUNIÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DO COLMEAL - A Junta
decidiu solicitar ao senhor presidente da Assembleia de Freguesia a realização da sessão ordinária
no próximo dia trinta do corrente mês.------------------------------------------------------------------------------2.3 – BENEFICIAÇÃO DO SERVIÇO ADMINISTRATIVO DO CADAFAZ – Foi
presente os orçamentos para a colocação de uma divisória, em alumínio e vidro, na sala de
atendimento da Junta de Freguesia no Cadafaz com o objetivo de tornar as instalações mais
confortáveis para a realização do atendimento à população e resguardar os documentos quando a
Junta e a Assembleia estão em reunião, designadamente: ------------------------------------------------a) Aníbal Martins, no valor de mil cento e seis euros, acrescido de IVA; ------------------------b) Rogério Rodrigues, no valor de novecentos e trinta euros, com IVA incluído. ---------------------- A Junta deliberou adjudicar a obra ao senhor Rogério Rodrigues, por ter apresentado o
orçamento de valor mais baixo. -------------------------------------------------------------------------------------2.4 – APROVAÇÃO DA CANDIDATURA AO PDR2020 REFERENTE AO
INCÊNDIO DE OUTUBRO DE 2017 – O senhor Presidente de Junta de Freguesia informou
que foi aprovado pelo Programa PDR2020 a candidatura para restabelecimento da floresta

afetada por agentes bióticos e abióticos ou acontecimentos catastróficos referente ao incêndio
ocorrido a dezasseis de outubro de dois e dezassete. -------------------------------------------------------------2.5 – CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – O Executivo deliberou por
unanimidade efetivar um contrato de prestação de serviços com a senhora Carla Alexandra
Barros, para efetuar várias tarefas necessárias no âmbito cantoneiro de limpeza de espaços
públicos e limpeza de edifico, pelo valor mensal de quinhentos e trinta euros. -------------------------------O senhor presidente da Junta propôs alterar o valor de diário pago ao senhor José António
de Almeida Rosa, nomeadamente para sessenta e cinco euros. -------------------------------------------------O senhor Secretário e a senhora Tesoureira não concordaram. A senhora Tesoureira
acrescentou que seria uma situação temporária uma vez que brevemente, cerca de três meses, iria
abrir procedimento concursal. ----------------------------------------------------------------------------------------2.6 - SEXTA ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO
PLANO PARA O ANO DE DOIS MIL E DEZOITO – Foi presente a aprovado por
unanimidade a Sexta Alteração ao Orçamento e Grandes Opções do Plano para o Ano de Dois
Mil e Dezoito. Este documento fica a constituir o anexo I da presente ata. -----------------------------------2.7 - CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA E EXPEDIDA – a Junta tomou
conhecimento da correspondência recebida e expedida durante o último mês.--------------------------------2.8 - TESOURARIA – a Junta procedeu a vários pagamentos. ----------------------------------------2.9 – PÚBLICO: ----------------------------------------------------------------------------------------------a) Senhora Lisete Paula de Almeida Matos – solicitou o ponto de situação dos assuntos
expostos na sessão da Junta realizada em cinco de novembro de dois mil e dezassete. ----------------------O senhor presidente disse que reportou as situações e ia reforçar no sentido de serem
solucionadas o mais depressa possível. -----------------------------------------------------------------------------b) A senhora Belmira Fontes de Almeida perguntou qual o ponto de situação do relógio da
torre da igreja do Colmeal, que se encontrava avariado. ---------------------------------------------------------O senhor presidente da Junta respondeu que ainda se encontrava a reparar, pelo que iria
insistir novamente para uma rápida reparação. --------------------------------------------------------------------3. – APROVAÇÕES EM MINUTA – JANTAR COM OS ELEMENTOS DA
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA; BENEFICIAÇÃO DO SERVIÇO ADMINISTRATIVO DO
CADAFAZ; APROVAÇÃO DA CANDIDATURA AO PDR2020 REFERENTE AO
INCÊNDIO DE OUTUBRO DE 2017; CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;
SEXTA ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA O
ANO DE DOIS MIL E DEZOITO. ---------------------------------------------------------------------------------E não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a reunião quando
eram doze 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. ------------

