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ATA NÚMERO TRÊS
-------Aos dias vinte e um do mês de Dezembro do ano de dois mil e treze, pelas catorze
horas e trinta minutos na sede da União das Freguesias de Cadafaz e Colmeal, localizada
na rua Doutor Oliveira Salazar, Cadafaz, reuniu em sessão ordinária a Assembleia de
Freguesia da União das Freguesias de Cadafaz e Colmeal, a fim de deliberar sobre a
seguinte ordem de trabalhos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------ORDEM DE TRABALHOS: -----------------------------------------------------------------------------Antes da Ordem do Dia ----------------------------------------------Primeiro – Aprovação da ata número dois; --------------------------------------------------------Segundo – Informação sobre o expediente da Assembleia de Freguesia;----------------------Terceiro – Discussão de assuntos de interesse para a Freguesia; -------------------------------------------------------------------Ordem do Dia------------------------------------------------------Quarto – Discussão e votação da adesão da União das Freguesias de Cadafaz e
Colmeal à ANAFRE – Associação Nacional de Freguesias; --------------------------------------------Quinto - Discussão e votação do regulamento para licenciamento de atividades
ruidosas de carácter temporário que respeitem a festas populares, romarias, feiras, arraiais
e bailes; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Sexto - Discussão e votação da primeira alteração ao Regulamento e Tabela Geral
de Taxas e Licenças; ------------------------------------------------------------------------------------------Sétimo Discussão e votação da Primeira Revisão das Grandes Opções do Plano e
Orçamento para o ano de dois mil e treze; -----------------------------------------------------------------Oitavo – Discussão e votação das Grandes Opções do Plano, Orçamento e Mapa de
Pessoal para o ano de dois mil e catorze;-------------------------------------------------------------------Nono – Discussão e aprovação da localização da sede de freguesia. ------------------------Presidiu a sessão o presidente da mesa, senhor Mário de Almeida Fragoso, que foi
secretariado, pelos senhores Manuel Martins dos Santos, na qualidade de primeiro
secretário e António de Anunciação Duarte, na qualidade de segundo secretário. -------------------Feita a chamada, além dos componentes da mesa, encontravam-se presentes os
senhores deputados Raul Lourenço das Neves, José Nunes Alves de Almeida e José Braz
Victor. A senhora deputada Cláudia Sofia Antunes Almeida faltou, porém enviou carta a
solicitar a suspensão de mandato. --------------------------------------------------------------------------Verificando-se que se encontravam reunidas as condições para que a Assembleia
funcionasse, o presidente da mesa declarou aberta a sessão. --------------------------------------------Antes de entrar no período da Antes da Ordem do Dia e havendo necessidade de
alterar a ordem de trabalhos, o senhor presidente colocou à consideração da Assembleia de
Freguesia a nova ordem de trabalhos, que foi aceite por consenso e é a seguinte: -----------------------------------------------------Antes da Ordem do Dia ---------------------------------------------Primeiro – Suspensão do mandato da deputada Cláudia Sofia Antunes Almeida e
consequente Tomada de Posse do Elemento que a substituirá; ----------------------------------
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--------Segundo – Aprovação da ata número dois; --------------------------------------------------------Terceiro – Informação sobre o expediente da Assembleia de Freguesia; ----------------------Quarto – Discussão de assuntos de interesse para a Freguesia; ---------------------------------------------------------------------Ordem do Dia-----------------------------------------------------Quinto – Discussão e votação da adesão da União das Freguesias de Cadafaz e
Colmeal à ANAFRE – Associação Nacional de Freguesias; ------------------------------------------Sexto – Discussão e votação do regulamento para licenciamento de atividades
ruidosas de carácter temporário que respeitem a festas populares, romarias, feiras, arraiais
e bailes; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Sétimo – Discussão e votação da primeira alteração ao Regulamento e Tabela Geral
de Taxas e Licenças; ------------------------------------------------------------------------------------------Oitavo – Discussão e votação da Primeira Revisão das Grandes Opções do Plano e
Orçamento para o ano de dois mil e treze; -----------------------------------------------------------------Nono – Discussão e votação das Grandes Opções do Plano, Orçamento e Mapa de
Pessoal para o ano de dois mil e catorze;-------------------------------------------------------------------Décimo – Discussão e votação de autorização para efetuar contrato de
arrendamento com o Grupo Portucel Sporcel; -------------------------------------------------------------Décimo Primeiro – Discussão e aprovação da localização da sede de freguesia. -------------Entrando-se no primeiro ponto da ordem de trabalhos: “Suspensão do mandato da
deputada Cláudia Sofia Antunes Almeida e consequente Tomada de Posse do Elemento
que a substituirá “, o senhor presidente da mesa informou que a deputada Cláudia Sofia
Antunes Almeida solicitou, por escrito, a suspensão do mandato por um ano, devido à sua
situação profissional. O pedido consta no anexo I da presente ata. -------------------------------------Colocado o pedido de suspensão à consideração da Assembleia, foi aceite por
unanimidade. De seguida foi dada posse ao senhor Hans Elias Kollande, que
desempenhará a função de vogal, durante o período de suspensão do mandato da deputada
Cláudia Almeida. ----------------------------------------------------------------------------------------------De seguida entrou-se no segundo ponto da ordem de trabalhos: “Aprovação da ata
número dois”. --------------------------------------------------------------------------------------------------Após a sua leitura, foram efetuadas, por consenso, algumas alterações de forma,
sendo a ata aprovada por seis votos a favor e uma abstenção, com essas alterações. ----------------O deputado Hans Elias Kollande absteve-se em virtude de não ter estado presente
na referida reunião. --------------------------------------------------------------------------------------------O senhor presidente da mesa deu conhecimento do convite da União Progressiva da
Freguesia do Colmeal, designadamente para participarem na festa de Natal a realizar no
Colmeal, o qual foi reencaminhado para os deputados. --------------------------------------------------Rececionou ainda o pedido de suspensão já anteriormente citado. --------------------------Entrando-se no terceiro ponto da ordem de trabalhos: “Discussão de assuntos de
interesse para a freguesia”. ----------------------------------------------------------------------------
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--------A Junta de Freguesia procedeu à distribuição relatório da atividade desenvolvida
desde o dia dezoito de Outubro último até à presente data. Este documento fica a constituir
o anexo II da presente ata. ------------------------------------------------------------------------------------O senhor presidente da Junta, Carlos da Conceição de Jesus, iniciou a sua
intervenção cumprimentando os deputados e público presente. Disse que estaria disponível
para responder a qualquer questão que venha a ser colocada. -------------------------------------------Relativamente à receção da Pasta da extinta Freguesia de Cadafaz, informou que no
dia três de Dezembro p.p. foi-lhe entregue pela Técnica Oficial de Contas, senhora Carla
Mota que elaborava a contabilidade daquela autarquia, fotocópia do documento
“Liquidação de Contas” enviado ao Tribunal de Contas bem como um computador e
impressora. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Daquele documento faz parte uma listagem de dívidas a fornecedores funcionários e
segurança social, algumas cabimentadas outras não. Neste momento a Junta está a
proceder à análise e conferência dessas despesas. --------------------------------------------------------O senhor presidente da Junta descreveu a situação da dívida da Segurança Social,
informou que o executivo solicitou informação aos serviços da Segurança Social em
Coimbra, desde o ano de dois mil e sete. Na última quinta-feira, pelas dezoitos horas,
rececionou por fax a informação de que falta pagar quarenta e duas mensalidades que
totalizam cerca de trinta mil euros em capital, porém falta contabilizar juros de mora e
coimas. Assim que a dívida seja apurada na totalidade e amputada à União das Freguesias,
haverá a necessidade de solicitar o pagamento em prestações, para poderem efetivar
candidaturas a programas. ------------------------------------------------------------------------------------Disse que o executivo está a considerar pedir uma reunião ao Secretário de Estado
da Segurança Social com o objetivo de atenuar a citada dívida, há semelhança da reunião
que efetivou com o Secretário de Estado da Administração Local sobre a situação desta
autarquia, que aconselhou negociar o maior prazo possível pois a taxa de esforço será
muito grande e os alertou para a LCPA – Lei dos compromissos e pagamentos em atraso.
--------O senhor presidente informou que a Junta já procedeu a pagamentos de algumas
dívidas, designadamente com os fornecedores “O Vaso”, TMN, PT e Optimus, embora
não cabimentadas pela extinta Freguesia de Cadafaz, são situações que já se encontravam
em contencioso jurídico, inclusive a situação do primeiro fornecedor resulta já de um
processo de injunção. -----------------------------------------------------------------------------------------Sobre a situação com a Ascendi, comunicou que a Junta solicitou novos dados para
liquidação da dívida, pois a referência que consta no documento de pagamento já não é
válida. Estão a aguardar a informação do IMT. O senhor presidente explicou que esta é
outra situação urgente pois a viatura em causa está afeta a esta autarquia para o serviço dos
sapadores, porém é propriedade do ICNF. -----------------------------------------------------------------Por indicação da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da Região Centro,
esta autarquia deverá estabelecer planos de pagamentos com os fornecedores no sentido de
cumprir a LCPA e não sofrer nenhum tipo de penalização. ------------------------------------
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--------O senhor presidente descreveu outras situações de dívida que o preocupam como
dois fornecedores têm o crédito penhorado pela Direção Geral dos Impostos. -----------------------Acrescentou que no início do próximo ano o executivo espera já ter concluído a
verificação de todas as dívidas bem como negociado os planos de pagamentos. Disse que,
após estar finalizado todo este processo, é entendimento da Junta colocar à consideração
da Assembleia a assunção dos referidos compromissos. -------------------------------------------------O senhor deputado António de Anunciação Duarte alertou para a importância de a
Junta pagar dívidas devidamente fundamentadas, sejam comprovadas com documentação,
sejam verificadas a nível de fornecimento, se este realmente existiu. ----------------------------------O deputado senhor José Nunes Alves mencionou que tinha inicialmente algumas
questões, no entanto já foram respondidas antecipadamente na intervenção efetuada pelo
senhor presidente da Junta. Aproveitou para dar os parabéns ao executivo pelo trabalho já
desenvolvido. No território da extinta Freguesia de Cadafaz já se nota a diferença. -----------------O presidente da mesa, senhor Mário Fragoso, manifestou a sua concordância com as
palavras proferidas pelo último deputado. ----------------------------------------------------------------O deputado senhor José Braz Victor chamou atenção para duas situações,
designadamente uma na estrada municipal entre a Ponte do Colmeal e o Roçaio,
nomeadamente a curva do “Vale Joaninho”, no espaço de cerca de trinta metros, nesta
altura do ano corre água na estrada e gela, podendo provocar acidentes a quem ali circula;
outra na estrada entre as povoações da Cabreira e Sandinha, onde se encontra uma barreira
caída. Quer o desvio da água bem como a retirada da barreira, são situações, no seu
entender, resolvem-se com a mão-de-obra existente na autarquia. -------------------------------------O senhor presidente da Junta disse que já tinha conhecimento da primeira situação e
que os funcionários já se deslocaram ao local para solucionar, no entanto não foi uma ação
muito eficaz, voltarão lá para fazer essa correção. --------------------------------------------------------No seu entender a resolução dos problemas que aparecem nas vias de comunicação
é da competência da Câmara Municipal de Góis, mas a Junta vai tentando solucionar os de
caracter mais urgente. -----------------------------------------------------------------------------------------Mencionou a realização de reuniões com as coletividades locais, onde foram
identificados diversos problemas. Referiu que, infelizmente, não tem possibilidade de
corresponder a todas espectativas, principalmente pela atual situação financeira da
autarquia, descrita anteriormente, resultante de uma má gestão nos últimos anos da extinta
Junta de Freguesia do Cadafaz, onde algumas situações não foram acauteladas e algumas
ações foram desenvolvidas em detrimento de outras mais importantes. -------------------------------Manifestou o seu desejo de as pessoas e entidades virem a ter conhecimento e
consciência da realidade, das dificuldades com que se têm deparado. Está convicto que
esta autarquia vai ser ajudada pela Assembleia de Compartes da Freguesia de Cadafaz bem
como pela Câmara Municipal de Góis, que no seu entender, têm o dever moral de o fazer.
Proferiu que é esta colaboração que espera das instituições bem como da população. --------------No quinto ponto da ordem de trabalhos “Discussão e votação da adesão da União
das Freguesias de Cadafaz e Colmeal à ANAFRE – Associação Nacional de Freguesias”. -
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--------Foi presente uma proposta da Junta a solicitar autorização para a União das
Freguesias de Cadafaz e Colmeal aderir, como associada, à ANAFRE – Associação
Nacional de Freguesias”. -------------------------------------------------------------------------------------O senhor presidente da Junta nomeou os benefícios da citada adesão
designadamente apoio jurídico e contabilístico gratuito, emissão de pareceres,
esclarecimento de dúvidas, disponibilização permanente de informação sobre diplomas
legais publicados em diário da república, possibilidade de participação e intervenção nos
Congressos de Freguesias bem como nas iniciativas das Delegações Distritais. Informou
ainda que a inscrição tem o custo anual equivalente a uma quota, de sete décimos
percentuais sobre o valor da receita anual do Fundo Financiamento das Freguesias. ----------------O senhor presidente da Junta colocou-se à disposição para responder a alguma
questão, no entanto ninguém desejou usar da palavra, sendo esta proposta aprovada por
unanimidade e fica a constituir o anexo III da presente ata. ---------------------------------------------De seguida entrou-se no sexto ponto da ordem de trabalhos: “Discussão e votação
do regulamento para licenciamento de atividades ruidosas de carácter temporário que
respeitem a festas populares, romarias, feiras, arraiais e bailes”. ---------------------------------------Foi dada a palavra ao senhor presidente da Junta que descreveu a proposta, referiu
que esta resulta da Lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de Setembro,
que atribuí esta competência às freguesias. ---------------------------------------------------------------------Após a apreciação e sugestões, a proposta foi submetida à votação tendo sido
aprovada por unanimidade, ficando a constituir o anexo IV da presente ata. -------------------------Entrou-se no sétimo ponto da ordem de trabalhos: “Discussão e votação da primeira
alteração ao Regulamento e Tabela Geral de Taxas e Licenças”. --------------------------------------Após a sua apreciação, este documento foi submetido à votação, tendo sido
aprovado por unanimidade e fica a constituir o anexo V. ------------------------------------------------Continuando a ordem de trabalhos e no oitavo ponto da ordem de trabalho
“Discussão e votação da Primeira Revisão das Grandes Opções do Plano e Orçamento
para o ano de dois mil e treze”. ------------------------------------------------------------------------------O senhor presidente da mesa deu a palavra ao senhor presidente da Junta que se
disponibilizou para prestar qualquer esclarecimento que os senhores deputados considerem
pertinente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------O deputado senhor José Braz Victor questionou se pretendem manter os apoios à
fixação de jovens casais e à natalidade. --------------------------------------------------------------------O senhor presidente da Junta respondeu que não pensam mantê-los no ano de dois
mil e catorze, porque a Junta não conhece a realidade da extinta Freguesia de Cadafaz e
tem algum receio com a conjuntura financeira atual não conseguirem cumprir os
regulamentos. No entanto pensam rever estes apoios a curto prazo, têm necessidade de
trabalhar os regulamentos que existiam na extinta Freguesia de Colmeal para os
mencionados apoios. ------------------------------------------------------------------------------------------Na opinião do deputado senhor António Duarte é fundamental que se fixem pessoas
no nosso território, sugere que se comece a apoiar as crianças existentes em idade escolar.
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--------Como mais ninguém desejou usar da palavra, foi o presente documento submetido à
votação, tendo sido aprovado por unanimidade, e fica a constituir conjuntamente com o
Orçamento o anexo VI da presente ata. --------------------------------------------------------------------Entrando-se no décimo ponto da ordem de trabalhos: --------------------------------------------O senhor presidente da Junta teceu uma descrição sintetizada do documento. ---------------Sublinhou que pretende manter o serviço de atendimento do Colmeal e abrir dois
novos, um no Cadafaz e outro na Cabreira. Aproveitou para agradecer à Comissão de
Melhoramentos da Cabreira a disponibilização de um espaço na antiga escola primária
para o funcionamento de um posto de atendimento da Junta. Referiu que estão a negociar
com a PT um novo contrato de fornecimento e que reivindicaram que seja colocada uma
antena da TMN. ------------------------------------------------------------------------------------------------O deputado senhor António de Anunciação Duarte alertou para a forma como será
gasta a receita proveniente da Assembleia de Compartes da Freguesia do Colmeal. No seu
entender não se pode negar a um território os direitos básicos, território esse ao qual se
destina a citada receita, para suportar as situações pendentes provenientes da extinta
Freguesia de Cadafaz. -----------------------------------------------------------------------------------------O senhor presidente da Junta disse que o executivo foi cuidadoso na elaboração do
orçamento, sendo o mais realista possível. Disse igualmente que está convicto que este
orçamento será beneficiado durante o exercício a que se destina. --------------------------------------O deputado senhor José Nunes Alves de Almeida questionou a diferença entre os
valores no serviço de manutenção dos diversos relógios. ------------------------------------------------O senhor presidente da Junta esclareceu que advém dos contratos de prestação de
serviço já existentes. ------------------------------------------------------------------------------------------O presidente da mesa, senhor Mário Fragoso, disse que deveria ser criado uma taxa
a cobrar aos madeireiros pelos prejuízos que causam nas estradas. ------------------------------------O senhor presidente da Junta proferiu que é uma competência da Câmara Municipal
atuar em conformidade nessas situações. ------------------------------------------------------------------Como mais ninguém desejou usar da palavra, o documento foi aprovado por
unanimidade e fica a constituir o anexo VII da presente ata. O deputado senhor António
Duarte fez declaração de voto, designadamente votou favoravelmente no entanto este voto
é condicionado devendo ser gasta a receita proveniente da Assembleia de Compartes da
Freguesia do Colmeal. ----------------------------------------------------------------------------------------O deputado senhor José Victor declarou que o seu voto é favorável porque
considera que este documento é imprescindível para o bom funcionamento da Junta, no
seu entender haveria duas ou três situações pontuais que poderiam ter sido colocadas no
orçamento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------No décimo ponto da ordem de trabalhos: “Discussão e votação de autorização para
efetuar contrato de arrendamento com o Grupo Portucel Sporcel”, foi presente uma
proposta da Junta a solicitar autorização para celebrar um contrato de arrendamento de
terreno ao Grupo Portucel Sporcel na zona do Cabeço da Ramalheira, localizado junto ao
Carvalhal, conforme mapa em anexo à presente ata, definido como anexo VIII. -------------
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--------O senhor presidente da Junta referiu que o objetivo deste contrato será a utilização,
pela citada empresa, de uma área de cento e setenta mil e quinhentos metros quadrados,
em que cento e cinquenta e oito mil metros quadrados serão destinados à florestação de
eucaliptos (enc. Globulus e Nitens). ------------------------------------------------------------------------Esta autarquia receberá o valor de sessenta euros por hectare florestado e por ano.
Referiu que a Junta solicitou à Portucel um adiantamento do pagamento equivalente a
quatro anos. O contrato terá uma duração de vinte e quatro anos. --------------------------------------O senhor presidente da Junta disse que existia outra opção de aluguer,
nomeadamente à percentagem, mas o Executivo considerou-a arriscada. Acrescentou que
este processo advém da extinta Freguesia de Colmeal, que o iniciou à cerca de um ano.
Referiu que o ideal seria a autarquia proceder a esta plantação, no entanto não tem
recursos financeiros que permitam efetivá-la. -------------------------------------------------------------O deputado senhor António de Anunciação Duarte alertou para o estado em que
ficou a Freguesia de Alvares após o incêndio ocorrido no último Verão que devastou uma
área elevada de eucalipto. Considera o eucalipto desertificador. Manifestou a sua oposição
em realizar-se novas plantações de eucaliptos na área desta freguesia.
--------O senhor presidente da Junta disse que a área a plantar já se encontra com alguns
eucaliptos que estão a ser cortados. -------------------------------------------------------------------------Referiu ainda que a Portucel procede a limpeza e manutenção da área alugada, de
forma a protege-la de eventuais incêndios. ----------------------------------------------------------------O tesoureiro da Junta, senhor António Jorge Henriques, acrescentou que este
contrato engloba a abertura e limpeza de estradões e aceiros na área a arrendar. --------------------O deputado senhor José Braz Victor questionou se a Junta já tem a minuta do
contrato a celebrar. --------------------------------------------------------------------------------------------O senhor presidente da Junta respondeu que apesar de a Portucel já ter aprovado
esta situação ainda não entregou a minuta do contrato. Disponibilizou-se a fornecer uma
cópia do contrato, após a assinatura, aos senhores deputados. ------------------------------------------Como mais ninguém desejou usar da palavra, a proposta foi colocada à votação,
tendo sido aprovada por cinco votos a favor e duas abstenções. -----------------------------------Entrando-se no décimo primeiro ponto da ordem de trabalhos: “Discussão e
aprovação da localização da sede de freguesia”. ----------------------------------------------------------Conforme o estabelecido no artigo quinto da Lei número onze A barra dois mil e
treze de vinte e oito de Janeiro, foi colocada a discussão e votação a localização definitiva
da sede da Freguesia. ------------------------------------------------------------------------------------------O senhor presidente da mesa propôs e foi aceite por consenso que esta votação fosse
feita pelo escrutínio secreto dada a natureza da mesma. -------------------------------------------------As povoações propostas para sede de freguesia, foi o Colmeal e o Cadafaz. -----------------Foram nomeados dois escrutinadores, designadamente os senhores deputados José
Nunes e Hans Kollande. --------------------------------------------------------------------------------------Feita a votação e a referida contagem de votos, foi aprovado por quatro votos a
favor e três votos contra a sede ser na povoação do Colmeal. ---------------------------------
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--------O presidente da mesa, senhor Mário Fragoso, deseja que o edifício do Cadafaz
tenha o mesmo tratamento que a nova sede da Freguesia. -----------------------------------------------Todos os pontos, com exceção do segundo, terceiro e quarto, foram aprovados por
unanimidade em minuta. -------------------------------------------------------------------------------------Dada a palavra ao público presente. ----------------------------------------------------------------O senhor Valentim Rosa, residente em Corterredor, cumprimentou a Assembleia.
Apelou para a resolução das necessidades mais urgentes do Corterredor. -------------------------Relativamente à situação proveniente da extinta Freguesia de Cadafaz, disse estar
convencido que a Assembleia de Compartes da Freguesia do Cadafaz irão apoiar a União
das Freguesias. -------------------------------------------------------------------------------------------------Manifestou o desejo do senhor presidente da Junta conseguir levar as coisas a bom
termo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------O senhor José Alves solicitou que fossem colocados rails de proteção rodoviária na
estrada que liga a Cabreira ao Cadafaz. --------------------------------------------------------------------O senhor José Maria, residente em Capelo, alertou para apropriações de terrenos
pertencentes à Junta bem como foi vendido material lenhoso por terceiros, pertencente à
Junta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------O senhor António de Almeida, residente no Corterredor solicitou que fosse
colocado em Góis, junto aos Bombeiros, uma placa indicativa de Corterredor. ------------------E, não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a reunião quando eram dezoito
horas, dela se lavrando a presente ata que vai ser aprovada na próxima sessão da
Assembleia. ---------------------------------------------------------------------------------------------

