ATA NÚMERO SEIS BARRA DOIS MIL E DEZANOVE
--------Aos dias três do mês de março do ano de dois mil e dezanove, no edifício sede da
Freguesia, 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 e trinta minutos, com a seguinte ordem de
trabalhos:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. – FALTAS E ATAS DAS SESSÕES ANTERIORES:----------------------------------------------1.1 - FALTAS – Não houve. ---------------------------------------------------------------------------------1.2 – ATAS DAS SESSÕES ANTERIORES – Foram aprovadas, por unanimidade, as
atas, das sessões anteriores, realizadas a três de fevereiro de dois mil e dezanove e a dezasseis de
fevereiro de dois mil e dezanove. -------------------------------------------------------------------------------------2. ASSUNTOS DIVERSOS: --------------------------------------------------------------------------------2.1 – PERMUTA DE TERRENO – Foi presente a missiva, datada de vinte e nove de
janeiro de dois mil e dezanove, do senhor Casimiro Alves Vicente, a solicitar uma permuta de
terrenos, nomeadamente a troca do prédio rústico, sua pertença, inscrito na matriz predial da
freguesia da União das Freguesias de Cadafaz e Colmeal, sob o número treze mil e trinta e três,
designado por Fojo, que confronta a norte com Limite da Freguesia; a sul com Caminho; a
nascente com Estrada e a poente com Raul Batista Pereira, pelo prédio rústico, pertença da União
das Freguesias de Cadafaz e Colmeal, inscrito na matriz predial da mesma freguesia, sob o
número treze mil e trinta e cinco, designado por Carvalhona, que confronta a norte com Limite da
Freguesia, a sul com Albano Nunes dos Reis, a nascente com Estrada e a poente com Limite da
Freguesia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Na sua carta, o mencionado senhor acrescentou que é seu entendimento que esta permuta
será benéfica para ambas as partes, uma vez que os prédios rústicos ficariam agrupados com
outros, já sua propriedade, pelo que ficariam mais valorizados e também mais aclaradas as
delimitações de extremas. ----------------------------------------------------------------------------------------------O Executivo da Junta de Freguesia concordou com as razões proferidas pelo senhor
Casimiro Alves Vicente e deliberou por unanimidade proceder à mencionada permuta, após a
legalização do terreno do senhor Casimiro Alves Vicente, isto é, o senhor Casimiro Alves
Vicente proceder à mudança de titularidade do terreno, colocando-o em seu nome, uma vez que
este se encontra em nome do senhor Albano Nunes dos Reis. ----------------------------------------------------Este ponto foi aprovado, por unanimidade, em minuta, para efeito imediato.------------------------2.2. – QUARTA ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO
PLANO PARA O ANO DE DOIS MIL E DEZANOVE – O Executivo aprovou por
unanimidade a Quarta Alteração ao Orçamento e Grandes Opções do Plano para o ano de dois
mil e dezanove. Este documento constitui o anexo I desta ata. -------------------------------------------

--------2.3 – CONCESSÃO DA SEPULTURA NÚMERO CENTO E UM DO CEMITÉRIO
DO CABREIRA – Foi presente o pedido formulado pela senhora Maria Alice Brás Alves, a
solicitar a concessão da sepultura número cento e um, situado no cemitério da Cabreira. ------------------O Executivo deliberou por unanimidade concessionar a mencionada sepultura, pelo valor
da taxa em vigor. -------------------------------------------------------------------------------------------------------2.4 – CONCESSÃO DA SEPULTURA NÚMERO VINTE E TRÊS DO CEMITÉRIO
DO CARVALHAL – Foi presente o pedido formulado pela senhora Gracinda Martins Lopes
Rodrigues, a solicitar a concessão da sepultura número vinte e três, situado no cemitério do
Carvalhal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Executivo deliberou por unanimidade concessionar a mencionada sepultura, pelo valor
da taxa em vigor. -------------------------------------------------------------------------------------------------------2.5 – RECONSTRUÇÃO DE PASSAGEM SOBRE O AÇUDE DO POCEIRÃO,
SITO CABREIRA – Após apresentação do orçamento, foi deliberado por unanimidade,
adjudicar, por administração direta, ao empreiteiro Hans Elias Kollande, Unipessoal, Lda. a
concretização da obra de reconstrução de passagem sobre o açude do Poceirão, sito Cabreira, pela
quantia de três mil oitocentos euros, acrescido de IVA à taxa em vigor na lei. -------------------------------Foi de igual forma aprovada a respetiva minuta do contrato a celebrar, cujo documento fica
a constituir o anexo II da presente ata. ------------------------------------------------------------------------------2.6 – PONTO DE SITUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DE ELETRICIDADE NOS
ARMAZÉNS DA JUNTA – O senhor presidente da Junta de Freguesia questionou o senhor
Leonel Nunes Henriques sobre a colocação da baixada de eletricidade no armazém do Cadafaz. ---------O senhor Leonel Nunes Henriques deu conhecimento que se encontra a aguardar a resposta
da EDP. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.7 – EXTREMAS NA PORTELA – O senhor presidente informou que deslocou-se ao
local designado por Portela, sito Colmeal, com os restantes elementos do Executivo e o senhor
Manuel Gomes de Carvalho, conforme combinado na sessão de Junta realizada a três de fevereiro
do presente ano, para verificação das extremas do terreno da Junta e do terreno do mencionado
senhor. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No local após análise das cadernetas prediais e dos terrenos, foi comprovado por ambas as
partes que a Junta de Freguesia apenas delimitou o terreno sua propriedade. ---------------------------------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. – PÚBLICO: ------------------------------------------------------------------------------------------------Esteve presente o senhor Leonel Nunes Henriques a solicitar que fosse efetivado as
extremas entre o terreno da Junta e o terreno da família da sua esposa, situado no local designado
por “Vale Giesta”, cujo se encontra plantado com eucaliptos. --------------------------------------------------Esteve presente o senhor José Fontes de Almeida a solicitar a limpeza dos terrenos, junto à
Capela da Nossa Senhora da Luz, em Ádela. Pensa que aqueles terrenos serão propriedade da
Junta, uma vez que eram onde as pessoas estendiam o milho. --------------------------------------------------O mesmo senhor alertou para o facto de a Junta colocar herbicida nas vias públicas e ser
proibido. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O senhor Fernando Manuel de Almeida Santos lamenta a ausência dos elementos da Junta
de Freguesia e da Câmara Municipal de Góis na reunião entre o Rancho Folclórico Serra do

Ceira e a União Progressiva da Freguesia do Colmeal, sobre a cedência do espaço da antiga
escola primária do Colmeal. Informou que a posição da União Progressiva será a de rescindir o
protocolo existente entre esta agremiação e a Junta de Freguesia, no sentido daquele espaço poder
ser disponibilizado ao Rancho Folclórico Serra do Ceira. -------------------------------------------------------O senhor presidente da Junta de Freguesia entendeu que não deveria estar presente nessa
reunião e referiu que, na missiva do Rancho Folclórico, não foi mencionado quais as entidades
que estariam presentes na aludida reunião. Relativamente à cedência da escola, este pedido deve
ser efetuado por escrito dirigido à Junta de Freguesia. -----------------------------------------------------------O senhor Jaime Henriques Alves solicitou esclarecimentos sobre o corte de eucaliptos
efetuado pela Junta de Freguesia, em propriedade pertença da sua irmã Maria Cidália Henriques
Alves. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O senhor presidente comunicou que a Junta de Freguesia já tinha corrigido as extremas e
alterados os respetivos marcos. --------------------------------------------------------------------------------------Os senhores Jaime Henriques Alves e Frederic Veiga Alves solicitaram que o Executivo se
Junta de Freguesia se deslocasse ao local designado por Eirão, sito Cabreira, onde foi aberto pelos
aludidos senhores, um estradão, no sentido de conjuntamente encontrarem a melhor solução, com
o objetivo de manter o estradão, aberto indevidamente em propriedade da Junta. ---------------------------O senhor secretário e a senhora tesoureira disponibilizaram-se para, posteriormente,
visitarem o referido local. ---------------------------------------------------------------------------------------------4. – APROVAÇÕES EM MINUTA – ATAS DAS SESSÕES ANTERIORES; QUARTA
ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA O ANO DE
DOIS MIL E DEZANOVE; CONCESSÃO DA SEPULTURA NÚMERO CENTO E UM DO
CEMITÉRIO DO CABREIRA; CONCESSÃO DA SEPULTURA NÚMERO VINTE E TRÊS
DO CEMITÉRIO DO CARVALHAL; RECONSTRUÇÃO DE PASSAGEM SOBRE O AÇUDE
DO POCEIRÃO, SITO CABREIRA. -------------------------------------------------------------------------------E não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a reunião quando
eram treze 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. ------------------------------------

---------Aditamento:----------------------------------------------------------------------------------------------------Relativamente ao Ponto 2.1 – PERMUTA DE TERRENO – O Executivo da Junta
deliberou, por unanimidade, proceder à Justificação do prédio que vai permutar, que está em
posse da Junta desde tempos imemoriáveis, não possuindo elementos que lhe permita apurar a
quem foi adquirido. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberou de igual forma atribuir ao mencionado prédio rústico igual valor ao inscrito na
caderneta predial rústica. ---------------------------------------------------------------------------------------

