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ATA NÚMERO UM DE DOIS MIL E DEZASSETE
--------Aos dias doze do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezassete, pelas dez horas e
trinta minutos, no edifício-sede da Junta, situado na Rua Padre André de Almeida Freire,
Colmeal, reuniu em sessão extraordinária a Assembleia de Freguesia da União das
Freguesias de Cadafaz e Colmeal, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem de trabalhos:
--------Ordem do Dia: -----------------------------------------------------------------------------------------Primeiro: - Discussão e votação do Mapa de Pessoal para o ano de dois mil e
dezassete; -------------------------------------------------------------------------------------------------------Segundo: - Discussão e votação da Tabela de Taxas e Licenças para o ano de dois
mil e dezassete; ------------------------------------------------------------------------------------------------Terceiro: - Eleição do Secretário da Junta de Freguesia; ----------------------------------------Quarto: - Tomada de posse do novo membro da Assembleia de Freguesia; ------------------Quinto: - Geminação com a Freguesia da Nossa Senhora de Expectação, concelho
de Campo Maior; ----------------------------------------------------------------------------------------------Presidiu a sessão o presidente da mesa, senhor Mário de Almeida Fragoso, que foi
secretariado, pelos senhores José Braz Victor, na qualidade de primeiro secretário e Hans
Elias Kollande, na qualidade de segundo secretário, em substituição do senhor António de
Anunciação Duarte que faltou. ------------------------------------------------------------------------------Feita a chamada, além dos componentes da mesa, encontravam-se presentes os
senhores deputados Raul Lourenço das Neves, José Nunes Alves de Almeida e Rui
Manuel Almeida Nunes Neves. -----------------------------------------------------------------------------Verificando-se que se encontravam reunidas as condições para que a Assembleia
funcionasse, o presidente da mesa declarou aberta a sessão. --------------------------------------------Antes de entrar na ordem de trabalhos, foi proposto dois Votos de Pesar, um pelo
falecimento do senhor Henrique Braz Mendes, que desempenhou as funções de presidente
da Junta de Freguesia do Colmeal e presidente da Assembleia de Freguesia do Colmeal, e
outro, pelo falecimento da senhora Isilda Augusta Martins, mãe do senhor Secretário de
Estado do Ambiente, Engenheiro Carlos Martins, oriundo do Cadafaz. -------------------------------Os Votos de Pesar foram aprovados por unanimidade. ------------------------------------------O senhor presidente da mesa informou os senhores deputados que a realização desta
sessão extraordinária, prendia-se pelo facto do senhor secretário da Junta, António Alves
Martins, ter renunciado ao mandato e pela necessidade da Junta de Freguesia ver ratificado
os assuntos constantes na ordem de trabalhos. ------------------------------------------------------------Procedeu ainda à leitura do ofício número dez barra dois mil e dezassete, da Junta
de Freguesia, a solicitar a realização desta sessão, bem como a missiva do senhor
secretário da Junta a comunicar a sua renúncia ao mandato para o qual tinha sido eleito.
Este último documento fica a constituir o anexo I da presente ata. -------------------------------------Deu a palavra ao senhor presidente da Junta que relativamente à ratificação dos
assuntos, referiu que o Mapa de Pessoal e a Tabela de Taxas e Licenças são dois
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instrumentos necessários para o bom funcionamento da Junta e devem ser aprovados
anualmente, porém, por lapso não foram colocados à consideração da assembleia na sua
última sessão, assim solicita que estes sejam votados e que produzam efeito desde o dia
um de janeiro do presente ano. ------------------------------------------------------------------------------Em relação à renúncia do senhor secretário, informou que este entregou a sua
comunicação de renúncia na parte final da reunião da Junta, realizada a cinco de fevereiro
de dois mil e dezassete, de igual conteúdo e justificação, da carta enviada ao senhor
presidente da Assembleia. Referiu ainda as divergências existentes no processo de venda
de material lenhoso, em que o senhor António Alves Martins inicialmente aprovou a venda
do material lenhoso em corte raso, bem como colaborou e aprovou o caderno de encargos
do referido procedimento concursal de venda do material lenhoso, porém posteriormente
manifestou-se contra a venda do lote três conforme estava definido inicialmente. ------------------Entrou-se no primeiro ponto da ordem de trabalhos “Discussão e aprovação do
Mapa de Pessoal para o ano de dois mil e dezassete”. ---------------------------------------------------O senhor presidente da mesa concedeu a palavra ao senhor presidente da Junta que
informou que este Mapa é igual ao aprovado para o ano anterior, uma vez que não houve
necessidade de efetuar alterações. ---------------------------------------------------------------------------Como ninguém desejou usar da palavra, o documento foi aprovado por
unanimidade, e com efeito a partir do dia um de janeiro de dois mil e dezassete. Este
documento constituí o anexo II desta ata. ------------------------------------------------------------------De seguida entrou-se no segundo ponto da ordem de trabalhos “Discussão e votação
da Tabela de Taxas e Licenças para o ano de dois mil e dezassete”. -----------------------------------O senhor presidente da Junta mencionou que os valores são exatamente os mesmos
do ano transato, no entanto colocou-se à disposição para prestar algum esclarecimento que
os senhores deputados entendam como necessários. -----------------------------------------------------Como ninguém desejou usar da palavra, o documento foi submetido à votação,
tendo sido aprovado por unanimidade e com efeito a partir do dia um de janeiro de dois
mil e dezassete. O referido documento constituí o anexo III da presente ata. -------------------------Entrou-se no quarto ponto da ordem de trabalhos “Eleição do secretário da Junta de
Freguesia”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------O senhor presidente da Assembleia concedeu a palavra ao senhor presidente da
Junta que propôs o deputado senhor José Nunes Alves de Almeida para exercer as funções
de Secretário da Junta de Freguesia, em substituição do senhor António Alves Martins,
que renunciou ao seu mandato. ------------------------------------------------------------------------------Efetuada a votação por escrutínio secreto, foi aprovado por unanimidade. De
imediato o senhor deputado iniciou a sua nova função. --------------------------------------------------O senhor José Nunes Alves de Almeida não participou na votação. ---------------------------Após proceder ao juramento, efetuou uma pequena intervenção, agradecendo o
convite formulado pelo senhor presidente da Junta para o exercício da nova função bem
como aos deputados a sua eleição. Lamentou a decisão de renúncia tomada pelo senhor
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António Alves Martins, acrescentando que entende que os motivos por mais fortes que
fossem, o referido senhor não deveria ter renunciado a tão pouco tempo do termo do
mandato. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Entrando-se no quinto ponto da ordem de trabalhos “Tomada de Posse do novo
membro da Assembleia”. -------------------------------------------------------------------------------------O senhor presidente da assembleia informou que o cidadão imediatamente a seguir
na ordem da lista, da qual fazia parte o membro que originou a vaga, era o senhor António
da Conceição Nunes. De acordo com a lei, foi-lhe enviada a convocatória porém o referido
senhor enviou uma carta a informar que não tomaria posse em virtude de ser funcionário
desta União das Freguesias. ----------------------------------------------------------------------------------Assim, o cidadão a tomar posse foi o senhor Amílcar de Almeida, que
desempenhará as funções de vogal. -------------------------------------------------------------------------Após efetuar o juramento, iniciou de imediato a sua função. -----------------------------------No quinto ponto da ordem de trabalhos “Geminação com a Freguesia da Nossa
Senhora de Expectação, concelho de Campo Maior”. ----------------------------------------------------O senhor presidente da assembleia concedeu a palavra ao senhor presidente da
Junta, que procedeu à leitura do Memorando de Entendimento elaborado e remetido em
Dezembro pela Freguesia da Nossa Senhora de Expectação, memorando esse a ser
celebrado entre esta Freguesia e a Freguesia de Nossa Senhora de Expectação, bem como,
mais uma vez, mencionou os motivos pelos quais a Junta pretende estabelecer a referida
geminação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Como ninguém desejou usar da palavra, o memorando foi colocado à votação,
tendo sido aprovado por unanimidade, e fica a constituir o anexo IV da presente ata. --------------Todos os pontos foram aprovados por unanimidade em minuta. -------------------------------E, não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a reunião quando eram onze horas
e quarenta e cinco minutos, dela se lavrando a presente ata que vai ser sujeita a aprovação
e assinada na próxima sessão ordinária da Assembleia. ------------------------------------------

