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ATA NÚMERO TRÊS BARRA DOIS MIL E DEZOITO
--------Aos dias vinte e três do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito,
pelas dez horas, no edifício sede da Junta de Freguesia, situada na Rua Pe. André
de Almeida Freire, 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: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Antes da Ordem do Dia: ----------------------------------------Primeiro: - Aprovação da Ata número dois barra dois mil e dezoito; --------------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 Terceira Revisão ao Orçamento e
Grandes Opções do Plano referente ao exercício de dois mil e dezoito;-------------------Quinto: - Discussão e votação de autorização para celebrar um Contrato de
Arrendamento Florestal à Navigator Forest Portugal, S.A.; ---------------------------------Sexto: - Discussão e Votação da Primeira Alteração ao Mapa de Pessoal
para o ano de dois mil e dezoito. ----------------------------------------------------------------Presidiu a sessão o presidente da mesa, senhor Daniel Martins Neves, que
foi secretariado pelos senhores José Braz Victor, na qualidade de primeiro
secretário e José Nunes Alves de Almeida, na qualidade de segundo secretário. --------Feita a chamada, além dos componentes da mesa, encontravam-se
presentes os senhores Paula Alexandra Almeida Alves e Mário de Almeida
Fragoso, membros da assembleia. Os senhores Gonçalo Manuel de Jesus Martins
e Maria Emília Simões Gaspar Vidal faltaram. -----------------------------------------------Verificando-se que se encontravam reunidas as condições para que a
Assembleia funcionasse, o presidente da mesa declarou aberta a sessão. -----------------No primeiro ponto da ordem de trabalhos: “Aprovação da ata número dois
barra dois mil e dezoito.” ------------------------------------------------------------------------Após a sua leitura, foram efetuadas, por consenso, algumas alterações de
forma, sendo a ata aprovada por unanimidade dos presentes. --------------------------------No segundo ponto da ordem de trabalhos: “ Informação sobre o
expediente da Assembleia de Freguesia”, o senhor presidente da mesa deu
conhecimento do seguinte expediente recebido: -----------------------------------------------a) E-mail do membro da Assembleia de Freguesia, senhor Gonçalo
Manuel de Jesus Martins, a justificar a sua falta a esta sessão; ------------------------------A mesa aceitou a justificação apresentada e considerou a falta justificada.
Esta missiva fica a constituir o anexo I da presente ata. ------------------------------
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--------Entrando-se no terceiro ponto da ordem de trabalhos: “Discussão de
assuntos de interesse para a freguesia”. -------------------------------------------------------A Junta de Freguesia procedeu à distribuição do relatório da atividade
desenvolvida desde a última sessão da assembleia até à presente data. Este
documento fica a constituir o anexo II da presente ata. -------------------------------------O senhor presidente da Assembleia procedeu à leitura do mencionado
documento e concedeu a palavra aos membros da Assembleia para solicitarem
algum esclarecimento sobre o mesmo. Apenas o senhor José Nunes Alves de
Almeida interveio, nomeadamente efetuou a sugestão de no futuro constarem no
relatório as aldeias onde são efetuadas as limpezas de caminho no sentido dos
elementos da Assembleia ficarem melhor esclarecidos. ------------------------------------O senhor presidente da Junta deu conhecimento do ponto de situação relativo ao processo da Casa de Castelejo, nomeadamente a pedido da Junta de Freguesia, via e-mail, ao senhor Jaime Morais, representante da empresa compradora
da Casa do Castelejo “SatanSport, Lda.”, informou, também via e-mail, que em
relação à Casa do Castelejo, se encontra a restruturar o projeto existente, em virtude do mesmo não ter condições para aprovação e em relação à casa situada na
aldeia do Cadafaz já efetuou o aviso prévio à Câmara Municipal de Góis para
início das obras de restauro e encontra-se a aguardar que a empresa escolhida
agende o dia para início dessas obras. ---------------------------------------------------------O senhor presidente da mesa procedeu à leitura do último e-mail enviado
pela mencionada empresa. ----------------------------------------------------------------------O senhor Mário de Almeida Fragoso alertou o Executivo para a necessidade
de destruir dois ninhos de vespas asiáticas existentes, um no Cadafaz e outro na
Cabreira. -------------------------------------------------------------------------------------------O senhor presidente da Junta disse que ia dar conhecimento da existência
dos ninhos aos serviços da Câmara Municipal de Góis, responsáveis pela sua destruição. ---------------------------------------------------------------------------------------------O senhor presidente da Mesa solicitou informação sobre o ponto de situação
da aquisição, por parte da autarquia à Santa Casa da Misericórdia de Góis, do
edifício onde funcionou a extensão de saúde da Cabreira. ---------------------------------O senhor presidente da Junta informou que só a partir de novembro poderia
ser feita a escritura, após a reunião da assembleia geral da Santa Casa da Misericórdia de Góis, onde o assunto seria discutido. ----------------------------------------------O senhor presidente da Mesa alertou para a situação da estrada Vale do
Ceira, designadamente, no seu entender, esta deveria ser alargada pois tem cada
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vez mais trânsito. Sugeriu que a Junta comunicasse esta situação à Câmara Municipal de Góis. -------------------------------------------------------------------------------------O senhor presidente da Junta informou que esta situação já foi mencionada na sessão da Assembleia Municipal de Góis. --------------------------------------------O senhor José Braz Victor interveio, informando que foram colocados,
pela Câmara Municipal de Góis, rails de proteção na estrada municipal entre o
Colmeal e Rolão, incluindo o ramal de Aldeia Velha, referiu que apesar de tornarem aquele traçado mais seguro também encurtaram a largura da via. Salientou
que na área de Aldeia Velha foram colocados em mais de cinquenta por cento da
estrada, porém foram esquecidos alguns pontos do traçado Colmeal-Rolão onde
seriam bastante necessários. ----------------------------------------------------------------------O mencionado senhor questionou se era possível efetuar uma candidatura
para construção de um novo tanque DFCI em Aldeia Velha, já previsto no plano
municipal, em virtude do existente não ter condições uma vez que já é antigo. ----------O senhor presidente da Junta desconhece se estão abertas candidaturas a
fundos para esse efeito. ---------------------------------------------------------------------------O senhor José Braz Victor perguntou quando iam proceder à limpeza de
caminhos agrícolas. -------------------------------------------------------------------------------O senhor presidente da Junta disse que se iniciar esse serviço na próxima
semana.----------------------------------------------------------------------------------------------Como mais ninguém desejou intervir neste ponto, o senhor presidente iniciou o quarto ponto da Ordem de Trabalhos “Discussão e votação da Terceira
Revisão ao Orçamento e Grandes Opções do Plano referente ao exercício de
2018”. ----------------------------------------------------------------------------------------------O senhor presidente da mesa concedeu a palavra ao senhor presidente da
Junta, que se disponibilizou para prestar algum esclarecimento que os elementos
da Assembleia entendam como necessários. -------------------------------------------------O senhor José Braz Victor perguntou qual o local onde a Junta pretende
construir o ossário no cemitério do Colmeal, sugerindo a parte de baixo do cemitério até porque tinha sido o local cujos Executivos anteriores verificaram como
o mais indicado para esse efeito. ---------------------------------------------------------------O senhor presidente da Junta disse que o ossário será construído ao lado da
arrecadação e destina-se apenas a guardar as ossadas retiradas da igreja quando
se efetuaram as obras de requalificação da mesma. ------------------------------------------Como mais ninguém desejou usar da palavra, o documento foi submetido
à votação, tendo sido aprovado por quatro votos a favor e uma abstenção. O documento fica a constituir o anexo III desta ata. ----------------------------------------
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--------Entrando no quinto ponto da ordem de trabalhos " Discussão e votação de
autorização para celebrar um Contrato de Arrendamento Florestal à Navigator
Forest Portugal, S.A.”. ----------------------------------------------------------------------------O senhor presidente da mesa concedeu a palavra ao senhor presidente da
Junta que disse que esta proposta refere-se aos prédios rústicos em que a Junta de
Freguesia tinha plantado eucalipto e que arderam no incêndio de outubro de dois
mil e dezassete. Disponibilizou-se ainda para prestar algum esclarecimento sobre
o documento da proposta, distribuído antecipadamente, que os elementos da assembleia entendam como necessários. -------------------------------------------------------O senhor José Braz Victor questionou sobre a área efetiva a arrendar. ------------O senhor presidente da Junta esclareceu que a área total das parcelas a arrendar, será de cerca de onze hectares, conforme se verifica na proposta apresentada pela empresa Navigator, mas a área efetiva a plantar serão dez hectares,
sendo o restante referente aos acessos e linhas de água, pelo que a renda é calculada sobre a área a plantar. ---------------------------------------------------------------------O senhor José Nunes Alves de Almeida perguntou se a renda seria paga anualmente, à qual o senhor presidente da Junta confirmou a opção da Junta, nomeadamente o Executivo optou pela renda fixa anual, por considerar uma receita
garantida.------------------------------------------------------------------------------------------A senhora Paula Alexandra Almeida Alves interrogou em que área se situam estes terrenos. E, no seu entender, deverão constar no contrato o nome e as
confrontações dos terrenos objeto de arrendamento. ----------------------------------------O senhor presidente da Junta esclareceu que estes terrenos situam-se na área
do Colmeal, junto dos terrenos já arrendados à Navigator, e informou que a denominação e as respetivas confrontações dos prédios rústicos a arrendar estarão
enunciados no contrato a celebrar. -------------------------------------------------------------Como mais ninguém desejou usar da palavra, colocou a proposta à votação,
tendo sido aprovada por quatro votos a favor e uma abstenção, e fica a constituir
o anexo III da presente ata. ---------------------------------------------------------------------No sexto ponto da ordem de trabalhos: “Discussão e votação da Primeira
Alteração ao Mapa de Pessoal para o ano de dois mil e dezoito”. --------------------------Após a explicação do documento, o senhor presidente da mesa colocou-o
à votação, tendo sido aprovado por unanimidade, pelos presentes, e fica a
constituir o anexo IV da presente ata. ----------------------------------------------------------No espaço dedicado ao público, solicitou a palavra a senhora Lisete Paula
de Almeida de Matos, residente no Açor, que iniciou a sua intervenção
cumprimentando os presentes. -----------------------------------------------------------
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-------De seguida mencionou a sua presença em diversas reuniões de diversos
organismos onde apresentou várias necessidades sentidas pela população do Açor
e que até à presente data não foram objeto de qualquer resposta, referiu que ao
todo efetuou dez diligências. --------------------------------------------------------------------Procedeu à leitura de um documento onde descreveu o problema com a
água do Açor, que ao contrário do que se dizia, esta não sobeja, salientou que esta
tem vindo a diminuir drasticamente, desde a construção do tanque de proteção
conta os incêndios. Mencionou a necessidade da limpeza dos tanques de rega, que
até agora não foram objeto de qualquer intervenção após incêndio. Questiona qual
o critério da Junta para limparem uns tanques e não limparem outros. Acrescentou
que também não foram limpos os valados que anteriormente, durante outros
mandatos, eram limpos. --------------------------------------------------------------------------Proferiu que apesar de ter sido cortada as ervas nos caminhos não foi
retirado o cascalho, tendo sido o Sr. Amílcar a nivelar os mencionados caminhos.
--------Relativamente às comunicações, é seu entendimento que Junta de
Freguesia deveria pressionar a Câmara Municipal no sentido de ser tomada
alguma diligência com o objetivo de ser reposto as comunicações todas. ----------------Referiu ainda o mau estado das cortinas das ruas, dos chafarizes e dos
pontos de iluminação. ----------------------------------------------------------------------------Ainda em relação à água elevou o facto de esta ser um bem essencial e
esgotável, por isso, no seu entender, devia ser gerida de uma forma mais racional.
Sendo hoje um assunto da competência das autarquias nomeadamente dos
municípios em articulação com as freguesias. Na sua opinião deveriam dar
primazia ao abastecimento doméstico seguido dos tanques de incêndio e por fim
o regadio. -------------------------------------------------------------------------------------------Questionou o Executivo sobre o ponto de situação dos projetos de limpeza
após incêndio mencionados numa reunião promovida pela Junta de Freguesia e
na qual esteve a técnica da Associação Florestal do Concelho de Góis. ------------------O senhor presidente da Junta respondeu que os dois projetos apresentados
ao PDR2020 foram aprovados e encontram-se a preparar o lançamento dos
concursos públicos para a sua concretização. -------------------------------------------------O senhor secretário da Junta deu a conhecer o contacto efetuado com a
Câmara Municipal de Góis a propósito das comunicações bem como a resposta
que obteve da MEO, nomeadamente esta só garante telefone por satélite, não vai
colocar internet fixa nem fibra ótica. -----------------------------------------------------------O senhor Amílcar de Almeida, residente no Açor, referiu que o serviço de
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telemóvel ficou muito pior após o incêndio de outubro último e que o telefone
por satélite também não funciona. --------------------------------------------------------------O senhor presidente da Mesa solicitou à senhora Lisete Matos que
remetesse, via e-mail, o documento que tinha terminado de ler, e sugeriu ao
senhor presidente da Junta o envio de um ofício à ANACOM apresentando total
repúdio pela falta de comunicações. ------------------------------------------------------------Os pontos da ordem do dia 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. ------

