ATA NÚMERO QUINZE DO ANO DE DOIS MIL E DEZASSETE
--------Aos dias seis do mês de agosto do ano de dois mil e dezassete, no edifício sede da Junta,
sito Colmeal, reuniu em sessão ordinária a Junta de Freguesia da União de Freguesias de Cadafaz
e Colmeal. Compareceram os senhores Carlos da Conceição de Jesus, na qualidade de presidente;
José Nunes Alves de Almeida, na qualidade de secretário e António Jorge Henriques de Almeida,
na qualidade de tesoureiro. -------------------------------------------------------------------------------------------Depois dos presentes terem ocupado os seus lugares e reunidas as condições, o senhor
secretário 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 faltas. ------------------------------------------------------------------------1.2 – ATAS DAS REUNIÕES ANTERIORES – Foi aprovada, por unanimidade, as atas
das sessões anteriores, realizadas nos dias dois, e vinte e cinco de Julho, do presente ano. O
senhor Secretário não participou na discussão e votação da ata da sessão realizada no dia dois de
julho por não ter estado presente na referida sessão. -----------------------------------------------------------2. ASSUNTOS DIVERSOS: --------------------------------------------------------------------------------2.1 – IMPLEMETAÇÃO AÇÕES DE ESTABILIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA PÓSINCÊNDIO – A Junta deliberou por unanimidade, candidatar-se à Operação (.1.4
“Restabelecimento da floresta afetada por agentes bióticos e abióticos ou por acontecimentos
catastróficos” da Ação 8.1 “Silvicultura Sustentável”, enquadrada na Medida 8 “Proteção e
Reabilitação dos Povoamentos Florestais” do Programa de Desenvolvimento Rural do Continente
(PDR2020, que tem como objetivo implementar ações de estabilização de emergência pósincêndio, visando minimizar o risco de erosão, contaminação das linhas de água, diminuição da
biodiversidade e a beneficiação de rede viária florestal, nas áreas da União das Freguesias
afetadas pelo incêndio de junho último. ----------------------------------------------------------------------------2.2 – VENDA DE MATERIAL LENHOSO – A Junta deliberou por unanimidade
proceder à marcação de lotes de material lenhoso atingido pelo incêndio de junho com o objetivo
de proceder à sua venda através de concurso por ajuste direto. -------------------------------------------------2.3 – CASA DO CASTELEJO – A Junta decidiu por unanimidade solicitar ao comprador
da Casa do Castelejo designadamente SATANSPORT; Lda, com sede social na Lousã, qual o
ponto de situação do processo de obras da Casa de Castelejo. --------------------------------------------------2.4 – PROLOGAMENTO DE PRAZO PARA CORTE DO LOTE CINCO – A
empresa Neves & Gil solicitou o prolongamento de prazo para corte do lote número cinco,
designadamente até trinta e um de dezembro de dois mil e dezassete, em virtude de ter
necessidade de cortar o material lenhoso ardido no incêndio de Junho. ---------------------------------------A Junta deliberou por unanimidade conceder o tempo solicitado, desde que efetue o
pagamento do valor em falta. ----------------------------------------------------------------------------------------2.5 – BENEFICIAÇÃO DO PARQUE DE MERENDAS JUNTO AO RIO, SITO
CANDOSA – A Junta deliberou por unanimidade efetuar a obra de beneficiação do espaço onde
está instalado um pequeno parque de merendas junto ao rio Ceira, na localidade da Candosa,
através de administração direta, cujos os trabalhos a desenvolver são os seguintes: retirar as
madeiras velhas e demolir bancos; lavar as paredes em xisto e substituir a Lage (chão) em pedra
da região, aproveitando a que for possível já existente. ---------------------------------------------------

--------De igual modo decidiu solicitar orçamento aos construtores: Carlos Manuel Fontes de
Almeida, Unipessoal, Lda. e André Gaspar de Almeida, Unipessoal, Lda. -----------------------------------2.6 – SESSÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA – A Junta decidiu por
unanimidade solicitar a realização da próxima sessão da Assembleia de Freguesia no dia nove de
setembro do corrente ano. --------------------------------------------------------------------------------------------2.7 – AVARIA DO RELÓGIO DA TORRE DA IGREJA DO COLMEAL – A Junta
deliberou por unanimidade adjudicar a reparação avaria do relógio existente na torre da igreja do
Colmeal à empresa Cousinha, Lda., pela quantia de mil quatrocentos euros, acrescidos de IVA. ---------2.8 – CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA E EXPEDIDA – a Junta tomou
conhecimento da correspondência recebida e expedida durante o último mês.--------------------------------2.9 – TESOURARIA – A Junta procedeu a vários pagamentos. ------------------------------------3. – APROVAÇÕES EM MINUTA – ATAS DAS REUNIÕES ANTERIORES;
IMPLEMETAÇÃO AÇÕES DE ESTABILIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA PÓS-INCÊNDIO;
VENDA DE MATERIAL LENHOSO; CASA DO CASTELEJO; PROLOGAMENTO DE
PRAZO PARA CORTE DO LOTE CINCO; BENEFICIAÇÃO DO PARQUE DE MERENDAS
JUNTO AO RIO, SITO CANDOSA. ------------------------------------------------------------------------------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 do secretário e que vai ser submetida a aprovação na reunião seguinte.------------

