ATA NÚMERO QUATRO DE DOIS MIL E DEZASSETE
--------Aos dias nove do mês de setembro do ano de dois mil e dezassete, pelas
dezassete horas, no edifício-sede da Junta, situado na Rua Padre André de Almeida
Freire, Colmeal, 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 três barra dois mil e dezasseis; ------------------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 segunda revisão ao Orçamento e Grandes
Opções do Plano referente ao exercício de dois mil e dezassete;---------------------------------Quinto: - Análise da situação da Pedreira da União das Freguesias; ---------------------Sexto: - Análise da situação das zonas balneares existentes na União das
Freguesias. ------------------------------------------------------------------------------------------------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
António de Anunciação Duarte, na qualidade de segundo secretário. ----------------------------Feita a chamada, além dos componentes da mesa, encontravam-se presentes os
senhores Raul Lourenço das Neves e António José Nunes Gil. O senhor Rui Manuel
Almeida Nunes Neves faltou e o senhor Hans Elias Kollande iniciou a sua participação
na sessão a partir das dezoito horas. -------------------------------------------------------------------Verificando-se que se encontravam reunidas as condições para que a Assembleia
funcionasse, o presidente da mesa declarou aberta a sessão. --------------------------------------Entrou-se no primeiro ponto da ordem de trabalhos “Aprovação da ata número
três barra dois mil e dezassete.” -----------------------------------------------------------------------Após a sua leitura, a ata foi aprovada por unanimidade. Contudo o senhor
António de Anunciação Duarte não participou na votação, ao abrigo do número três do
artigo trigésimo-quarto do Código do Procedimento Administrativo. ----------------------------No segundo ponto da ordem de trabalhos: “ Informação sobre o expediente da
Assembleia de Freguesia”. -----------------------------------------------------------------------------O senhor presidente da mesa deu conhecimento do convite formulado pela
União Progressiva da Freguesia do Colmeal para o seu almoço de aniversário a realizar
no próximo dia oito de outubro. Referiu ainda que o mesmo era extensível a todos os
elementos da assembleia. -------------------------------------------------------------------------------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 I da presente ata. -----------------------------------------------------------O senhor António José Gil solicitou a palavra para questionar se a alteração ao
PDM devido à Pedreira já tinha sido aprovada na reunião da Assembleia Municipal de
Góis. ------------------------------------------------------------------------------------------------

--------O senhor presidente da Junta confirmou essa aprovação. ----------------------------------O senhor António de Anunciação Duarte questionou, relativamente ao incêndio
que atingiu a Freguesia no passado mês de junho, se a junta tinha tomado alguma
medida concreta, no que concerne a projetos de recuperação, apoios à população e
venda do material lenhoso. -----------------------------------------------------------------------------O senhor presidente da Junta deu conhecimento que foi elaborada e entregue
uma candidatura à Operação 8.1.4 “ Restabelecimento da floresta afetada por agentes
biótico e abiótico 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 (PDR 2020).--------------Relativamente ao material lenhoso queimado, o senhor presidente da Junta
informou que foi identificado o material e está a decorrer o procedimento de venda. ---------O senhor presidente da Junta deu conhecimento de uma situação desagradável
ocorrida a quando da identificação do referida material lenhoso na área do Cadafaz,
nomeadamente quando andava a marcar o material conjuntamente com um funcionário
da Junta, deparou-se com a situação de árvores, propriedade da Junta de Freguesia,
marcadas por funcionários do ICNF, como fossem do Baldio da Assembleia de
Compartes da Freguesia de Cadafaz. Quando contactou esses funcionários, por eles
foi-lhe dito que quem lhes ensinou as extremas foram algumas pessoas, um dos quais
o senhor Casimiro Vicente, e que este referiu que aquele uma parte daquele terreno da
Junta podia ficar para os Compartes. O senhor presidente proferiu que é lamentável a
posição do senhor Casimiro Vicente, uma vez que já foi presidente da Junta de
Freguesia do Cadafaz. -----------------------------------------------------------------------------------Disse ainda que no sentido da resolução da referida situação, a Junta deliberou
contactar através de ofício o ICNF da Lousã e o Presidente do Conselho Diretivo da
Assembleia de Compartes da Freguesia do Cadafaz. O senhor presidente deu
conhecimento do conteúdo dos ofícios bem como dos contactos posteriores com o
senhor Artur Neves, Presidente do referido Conselho Diretivo. Em relação ao ICNF, o
senhor presidente informou que ainda não foi dado qualquer resposta. --------------------------O senhor António de Anunciação Duarte questionou se já foi enviado o pedido
de reunião à Câmara Municipal da Pampilhosa da Serra sobre a situação de recusa de
transferência da parte da receita proveniente da instalação do parque de energia eólica
nos limites dos concelhos da Pampilhosa de Serra e Góis. ----------------------------------------O senhor presidente da Junta confirmou que foi efetuado o mencionado pedido
de reunião e deu conhecimento da situação aos elementos da Assembleia de Freguesia.
--------O senhor António de Anunciação Duarte, solicitou à Junta de Freguesia,
enquanto entidade que exerce os poderes de administração do baldio do Colmeal que
inscreva os terrenos baldios no registo predial junto do serviço de finanças. Referiu que
os documentos necessários para esse efeito encontram-se na Associação Florestal do
Concelho de Góis. ---------------------------------------------------------------------------------------O senhor presidente da mesa solicitou informações sobre a situação da Casa do
Castelejo. -------------------------------------------------------------------------------------------------O senhor presidente da Junta informou que não teve conhecimento que fosse
feito mais alguma diligência e que a Junta recentemente enviou um ofício ao
comprador da referida casa no sentido de se inteirar da situação, porém até ao momento

não obteve qualquer resposta. --------------------------------------------------------------------------De seguida entrou-se na Ordem do Dia, nomeadamente no quarto ponto:
“Discussão e votação da Segunda Revisão ao Orçamento e Grandes Opções do Plano
referente ao exercício de dois mil e dezassete”. -----------------------------------------------------Como ninguém desejou usar da palavra, o documento em apreço foi aprovado
por unanimidade e fica a constituir o anexo II da presente ata. -----------------------------------Entrando-se no quinto ponto da ordem de trabalhos: “ Análise da situação da
Pedreira da União das Freguesias”. -------------------------------------------------------------------O senhor presidente da Junta deu conhecimento do ponto de situação da Pedreira
da União das Freguesias designadamente após o pedido à Direção Geral de Energia e
Geologia de licença para a Pedreira, realizou-se uma reunião na Câmara Municipal de
Góis, entre técnicos de várias entidades, onde foi decidido que havia a necessidade de
retificar o PDM de Góis, sendo atribuída uma licença provisória até julho do presente
ano. Em dezembro último foi publicado no Diário da República essa alteração, e em
junho último foi aprovado pela Câmara e pela Assembleia Municipal. Porém até à
presente data e após vários pedidos à Câmara Municipal de Góis, ainda não foi entregue
à União das Freguesias os extratos das atas onde consta essas deliberações, para a junta
poder enviar os referidos documentos para a Direção Geral de Energia e Geologia para
obtenção de licença definitiva. -------------------------------------------------------------------------O senhor presidente informou que a Câmara Municipal de Góis tem procedido
à retirada de uma grande quantidade de pedra da propriedade da Junta na zona da
Cabreira, sem autorização prévia da Junta. Disse ainda que toda a pedra utilizada nas
obras junto ao rio Ceira, em frente à “Fazenda da Avó Tomásia”, em Góis, é
proveniente da Cabreira e foi retirada à revelia da Junta. ------------------------------------------O senhor António Gil perguntou se o Executivo não tem noção da pedra retirada
para faturar à Câmara Municipal de Góis ou se pretende oferecer a referida pedra em
troca das obras realizadas pela Câmara no território da união das freguesias. ------------------O senhor presidente da Junta respondeu que o Executivo não tem noção, contudo
se as coisas funcionassem, entende que não haveria qualquer problema em oferecer
essa pedra à Câmara Municipal. -----------------------------------------------------------------------No sexto ponto da ordem de trabalhos: “Análise da situação das zonas balneares
existente na União das Freguesias”. -------------------------------------------------------------------O senhor presidente da Junta deu conhecimento que a Câmara Municipal de
Góis retirou para as suas instalações, sem autorização da Junta, as placas informativas
que a Junta tinha colocado nas várias zonas balneares da Freguesia, colocando outras
nas estruturas pertença da Junta. O senhor presidente da Junta acrescentou que o
Executivo da Junta entende que é uma situação abusiva e a Câmara não tinha o direito
de se servirem destas estruturas para colocarem placas “velhas”, provavelmente vindas
de outros lugares. Informou ainda que solicitou à Câmara, através de ofício, a reposição
das placas da Junta. --------------------------------------------------------------------------------------O senhor presidente da mesa disse que no seu entender a Junta deveria arrancálas e voltar a colocar as suas. ---------------------------------------------------------------------------O senhor António Gil solicitou informação sobre quem deu autorização para
estar uma vendedora ambulante permanentemente na zona balnear junto ao lagar da
Cabreira. Entende que é um péssimo cartaz, pois as pessoas que visitam aquele espaço

gostam de tirar fotografias e a carrinha, ali estacionada, dá uma má imagem. -----------------Por fim, o senhor presidente da Junta solicitou a palavra para agradecer a
confiança depositada na sua pessoa, para fazer parte deste projeto. Mencionou que se
sentiu profundamente infeliz na política em Góis, não merecendo tamanha traição de
que foi alvo por parte de algumas pessoas. Referiu que saía com um misto de
sentimentos, mas de consciência tranquila, afirmando que fez tudo o que lhe foi
possível, e acreditando que se tivesse tido outro tipo de colaboração teria feito outro
trabalho. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Agradeceu a colaboração do senhor presidente da mesa e de todos os elementos
que compõe a assembleia de freguesia. ---------------------------------------------------------------Afirmou que este não era o fim que gostaria, mas foi aquele que, dadas as
condições, era possível. Referiu que continuará a lutar pela freguesia e pela sua
população até à entrega da pasta. ----------------------------------------------------------------------Dada a palavra ao público, interveio o senhor Dr. José Rodrigues, que
mencionou que já passou alguns momentos bons naquela sala onde se encontram e
também alguns menos bons, por isso não podia deixar de estar presente. -----------------------Enalteceu a equipa liderada pelo senhor Carlos de Jesus, que conseguiu fazer do
menos mais, prejudicando muitas vezes a sua vida pessoal pelo empenho que trouxe
aos seus fregueses. Reconhece a este Executivo o seu empenho e a sua preocupação na
procura do melhor e zelando pelo seu território. ---------------------------------------------------Relativamente à assembleia, agradeceu ao senhor presidente da assembleia o seu
empenho, dedicação e bom senso na condução da assembleia. ----------------------------------No seu entender estão de parabéns e saem com o seu dever cumprido. ------------------O senhor presidente da mesa, Mário Fragoso, agradeceu a todos a colaboração
prestada durante os quatro anos. Dirigiu-se ao Executivo, na pessoa do seu presidente,
uma palavra de apreço pelo sono perdido devido à situação que encontraram aquando
da tomada de posse da união. --------------------------------------------------------------------------O senhor presidente da mesa propôs o seguinte voto de reconhecimento ao
Executivo da Junta: “ um voto de reconhecimento a todos aqueles que fizeram parte da
Junta de Freguesia da União das Freguesias de Cadafaz e Colmeal, pela forma com que
geriram a mesma, não obstante as inúmeras limitações surgidas devido à unificação
destas freguesias dado que o território duplicou mas alguns meios mantiveram-se, e
outros diminuíram, assim como a resolução de inúmeros problemas económicosadministrativos, herdados da Junta de Freguesia do Cadafaz, que foram sendo
solucionados ao longo do mandato que agora termina”. -------------------------------------------Submetido o voto à consideração dos elementos que compõe a assembleia, foi
aprovado por cinco votos a favor e um contra, do senhor António Duarte por entender
que a Junta fez o que era o seu dever. -----------------------------------------------------------------A presente ata foi aprovada, por unanimidade, em minuta. --------------------------------E, não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a reunião quando eram
dezanove horas e trinta e cinco minutos, dela se lavrando a presente ata que vai ser
assinada pela mesa da assembleia. -------------------------------------------------------------

