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ATA NÚMERO UM DE DOIS MIL E QUINZE
--------Aos dias vinte e seis do mês de Abril do ano de dois mil e quinze, pelas dez horas,
no edifício sede da Junta, situado na Rua Padre André de Almeida Freire, sito 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 sete; ----------------------------------------------------------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 do Relatório e Contas referente ao ano de dois mil e
catorze; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Quinto: Discussão e votação da Primeira Revisão ao Orçamento e Grandes Opções
do Plano para o ano de dois mil e quinze; ------------------------------------------------------------------Sexto: Regulamento para apoio à fixação de Jovens Casais; ------------------------------------Sétimo: Regulamento para apoio à Natalidade. ---------------------------------------------------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 deputados Raul Lourenço das Neves, Hans Elias Kollande e José Nunes Alves de
Almeida. A senhora deputada Cláudia Sofia Antunes Almeida faltou. --------------------------------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, o senhor presidente da Mesa
informou a assembleia que a senhora deputada Cláudia Sofia Antunes Almeida solicitou a
sua reintegração na Assembleia de Freguesia, em virtude de ter terminado o período de
suspensão do seu mandato. Os deputados decidiram por consenso a favor da reintegração
da referida deputada. ------------------------------------------------------------------------------------------O senhor presidente da mesa informou igualmente que o senhor deputado Hans
Elias Kollande estava a substituir a deputada, no entanto, com o falecimento do deputado
senhor Manuel Martins dos Santos, continuará a fazer parte integrante da Assembleia, uma
vez que era o elemento imediatamente a seguir na lista do Partido Socialista. O senhor
presidente acrescentou que não há necessidade de o deputado Hans Elias Kollande assinar
novo termo de posse. ------------------------------------------------------------------------------------------O senhor presidente da mesa, em nome da mesa, propôs um Voto de Pesar pelo
falecimento do senhor Manuel Martins dos Santos que desempenhava as funções de
primeiro secretário da Assembleia. O Voto foi colocado à consideração da assembleia e foi
aprovado por unanimidade. Foi decidido dar conhecimento do mesmo à família. ------------
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--------O senhor presidente referiu que com o falecimento do mencionado deputado, há a
necessidade de alterar a ordem de trabalhos, no sentido de ser eleito um novo primeiro
secretário, assim 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: Eleição do primeiro secretário da mesa da Assembleia; -----------------------------Segundo: Aprovação da ata número sete; ----------------------------------------------------------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 do Relatório e Contas referente ao ano de dois mil e
catorze; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Sexto: Discussão e votação da Primeira Revisão ao Orçamento e Grandes Opções
do Plano para o ano de dois mil e quinze. ------------------------------------------------------------------Sétimo: Regulamento para apoio à fixação de Jovens Casais; ----------------------------------Oitavo: Regulamento para apoio à Natalidade. ---------------------------------------------------Entrou-se no primeiro ponto da ordem de trabalhos “Eleição do primeiro secretário
da mesa da Assembleia”. -------------------------------------------------------------------------------------O senhor presidente propôs o deputado senhor José Braz Victor em virtude de este
ter substituído o senhor Manuel Martins dos Santos nas suas faltas. -----------------------------------Efetuada a votação por escrutínio secreto, foi aprovado por unanimidade. De
imediato o senhor deputado iniciou a sua nova função. --------------------------------------------------Entrando-se no segundo ponto da ordem de trabalhos: “Aprovação da ata número
sete”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Após a sua leitura, foram efetuadas, por consenso, algumas alterações de forma,
sendo a ata aprovada por unanimidade. Contudo o deputado senhor António de
Anunciação Duarte não pode exercer o direito de voto, ao abrigo do número três do artigo
trigésimo-quarto do Código do Procedimento Administrativo. ---------------------------------------No terceiro ponto: “ Informação sobre o expediente da Assembleia de Freguesia”,
foi dado conhecimento da carta da senhora deputada Cláudia Almeida a justificar a sua
ausência na presente sessão. A mesa da assembleia aceitou a mencionada justificação e
considerou a falta da deputada justificada. -----------------------------------------------------------------O senhor presidente da mesa deu conhecimento do ofício número vinte e dois,
datado de vinte de Abril de dois mil e quinze, remetido pelo senhor presidente da
Assembleia Municipal de Góis, a informar que aquele órgão considerou falta injustificada
a não presença do senhor presidente da Junta de Freguesia da União das Freguesias de
Cadafaz e Colmeal à sessão extraordinária da citada assembleia municipal, realizada no
dia treze de Abril do corrente ano e para a qual tinha sido oportunamente convocado.
--------O senhor presidente da mesa após a leitura do referido ofício bem como
correspondência em anexo, concedeu a palavra aos senhores deputados, para o caso de
algum elemento entender pronunciar-se, acrescentando que não têm de o fazer, pois o
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ofício remetido pela mencionada Assembleia Municipal é só para conhecimento. O
deputado senhor José Braz Victor sugeriu que o senhor presidente da Junta prestasse mais
esclarecimentos. -----------------------------------------------------------------------------------------------O senhor presidente da Junta confirmou que de facto não esteve presente na referida
sessão bem como não pretende estar na próxima sessão a realizar no dia vinte e oito de
Abril do presente ano, decisão da qual já deu conhecimento ao senhor presidente da
Assembleia Municipal através de ofício. Referiu que o motivo não é pessoal, inclusive, em
reunião de Junta, deu conhecimento da sua decisão de não estar presente na sessão da
Assembleia Municipal aos outros elementos do Executivo, que se manifestaram solidários
com a sua decisão. ---------------------------------------------------------------------------------------------Relativamente à sua ausência na sessão do citado órgão, reforçou os motivos
enunciados no ofício número trinta e cinco datado de sete de Abril do corrente ano, da
Junta de Freguesia, que faz parte integrante do ofício enviado pela Assembleia Municipal
e lido pelo senhor presidente da mesa, para a sua ausência na sessão do citado órgão,
designadamente o incumprimento sucessivo de compromissos assumidos e a não resolução
de vários problemas e necessidades existentes no território da União das Freguesias, por
parte da Câmara Municipal de Góis, descreveu inclusive compromissos assumidos na
reunião com a Câmara Municipal, na qual esteve a senhora presidente, e é do
conhecimento do senhor presidente da Assembleia de Freguesia, que também esteve
presente. --------------------------------------------------------------------------------------------------------O deputado senhor António Duarte salientou a evidência da falta de resposta da
Câmara aos problemas que lhe são colocados. ------------------------------------------------------------Sugeriu se não seria preferível o senhor presidente da Junta ter uma presença
contestável nas sessões da Assembleia Municipal em vez de faltar. ----------------------------------O senhor presidente da mesa sugeriu propor um voto de protesto pela Câmara
Municipal de Góis não cumprir o acordado na reunião realizada no ano transato bem como
não dar solução a outros problemas da sua competência. ------------------------------------------------O deputado senhor António de Anunciação Duarte sugeriu a realização de um
documento descritivo dos problemas e promessas não regularizadas pela Câmara, para a
assembleia poder pronunciar-se sobre um voto de protesto, até porque os deputados não
estiveram presentes na reunião realizada no dia um de Abril de dois mil e catorze. -------------De seguida entrou-se no quarto ponto da ordem de trabalhos: “ Discussão de
assuntos de interesse para a Freguesia”. -------------------------------------------------------------------A Junta de Freguesia procedeu à distribuição 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 presidente, Mário de Almeida Fragoso, alertou para a situação de falta de
iluminação pública na povoação da Sandinha. ----------------------------------------------------O senhor presidente da Junta disse que o Executivo tem dado conhecimento à
Câmara Municipal de Góis sobre a necessidade de regularizarem a iluminação pública de
diversas aldeias, seja colocando novos pontos de iluminação ou alterando os existentes.

4

--------O senhor presidente da Junta enunciou as obras que a Junta está a realizar na
freguesia, designadamente a construção de casas de banho, churrasqueira e muro de
suporte de terras na zona balnear junto ao lagar da Cabreira, a construção de um passeio de
acesso ao ponto de atendimento na Cabreira e a pintura das paredes exteriores e interiores
do cemitério do Colmeal. Referiu as obras que o Executivo pretende desenvolver
brevemente, nomeadamente a beneficiação do açude situado na ribeira do Corterredor e a
reparação da cobertura da casa mortuária do Cadafaz. Manifestou a preocupação do
Executivo relativamente à necessidade de intervenção nos outros cemitérios. -----------------------Relativamente à dívida da extinta autarquia Freguesia de Cadafaz à Segurança
Social, o senhor presidente da Junta disse que já tem conhecimento não oficial do valor em
dívida, contudo não sabe se vão ser cobradas coimas. Contou que o Executivo, assim que
tenha conhecimento oficial, tentará negociar a dívida no sentido desta ser paga em várias
prestações. ------------------------------------------------------------------------------------------------------O senhor presidente da Junta deu conhecimento que há a possibilidade, durante este
ano, de legalizar as pedreiras existentes no território e que estejam a funcionar nos últimos
dois anos. Informou que o Executivo conjuntamente com um engenheiro visitaram vários
locais, nomeadamente na Cabreira e nas imediações da estrada para a Panasqueira,
próximo do Sobral. Em relação à pedreira do Sobral, o engenheiro disse que esta reúne as
condições, porém, a pedreira da Cabreira, devido à sua localização, não é possível,
contudo a Junta pode solicitar à Câmara Municipal o rebaixamento daquela zona, e assim
justificar a retirada de pedra. O senhor presidente acrescentou que o citado engenheiro
reúne as condições necessárias para colaborar com esta autarquia no desenvolvimento do
processo e que o processo terá um custo inferior a três mil euros. -------------------------------------O senhor presidente da mesa questionou o Executivo relativamente ao ponto de
situação da Casa do Castelejo.-------------------------------------------------------------------------------O senhor presidente da Junta informou que existiu uma reunião entre o Comprador
da mencionada casa, o Município de Góis, na pessoa do senhor Vice-Presidente e a Junta,
onde ficou acordado o Comprador entregar na Câmara o projeto para obtenção do
licenciamento para início das obras. Desconhece se o Comprador de facto entregou os
documentos, pois até à presente data a Junta não foi contacta. -----------------------------------------O senhor deputado António Duarte disse que, na sua opinião, a Junta não deve
intervir na Casa Mortuária porque é entendimento que as populações devem fazer este
melhoramento. Manifestou a sua total concordância com a regularização da pedreira. -------------O deputado senhor António de Anunciação Duarte alertou para o piso da estrada do
Soito, que está a danificar-se, disponibilizando-se inclusive para pagar o cimento para
tapar os buracos já existentes, se a Junta disponibilizar um funcionário para executar
aquele serviço. -------------------------------------------------------------------------------------------------O senhor presidente da Junta referiu que muito recentemente reportou à Câmara
Municipal de Góis aquela situação e outras existentes em outras estradas e estradões do
território da União das Freguesias. É seu entendimento que antes de a Junta intervir da
forma solicitada, deve reforçar o pedido junto do Município. ----------------------------------
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--------O senhor presidente da Junta deu conhecimento que já existe fibra ótica na
povoação do Cadafaz. -----------------------------------------------------------------------------------------O deputado senhor José Braz Victor solicitou informações sobre o ponto de
situação da delimitação de extremas na zona do Carvalhal, alertando para a área que está a
ser vendida por particulares. ---------------------------------------------------------------------------------O senhor presidente da Junta informou que já efetivaram algumas delimitações,
faltando confirmá-las. -----------------------------------------------------------------------------------------Entrando-se no quinto ponto da ordem de trabalhos “Discussão e votação do
Relatório e Contas referente ao ano de dois mil e catorze”. ---------------------------------------------O senhor presidente da mesa concedeu a palavra ao senhor presidente da Junta que
se disponibilizou para prestar algum esclarecimento que a assembleia entenda como
necessário. ------------------------------------------------------------------------------------------------------O deputado senhor António de Anunciação Duarte congratulou-se com a receita
realizada no ano de dois mil e catorze, apesar de ter conhecimento que parte daquelas
receitas são de carácter temporário. Questionou o valor gasto em combustível e em
eletricidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------------No que concerne ao combustível, o senhor presidente informou que no valor
apresentado, incluísse o pagamento da dívida da extinta Junta de Freguesia do Cadafaz à
Cooperativa de Vila Nova do Ceira, num valor que ultrapassa os três mil, bem como o
trabalho público que a equipa de sapadores florestais tem de executar todos os anos, ao
abrigo do contrato de financiamento com o ICNF. Relativamente à eletricidade, a Junta
recebeu um reembolso já no ano de dois mil e quinze no valor de cerca de mil euros. --------------Como mais ninguém desejou usar da palavra, o documento foi submetido à votação,
tendo sido aprovado por unanimidade, e fica a constituir o anexo II da presente ata. ---------------De seguida entrou-se no sexto ponto “Discussão e votação da Primeira Revisão ao
Orçamento e Grandes Opções do Plano para o ano de dois mil e quinze”. ------------------------Como ninguém desejou usar da palavra, o documento foi colocado à votação, tendo
sido aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------O sétimo e oitavo pontos da ordem de trabalhos, designadamente: “Regulamento
para apoio à fixação de Jovens Casais” e “Regulamento para apoio à Natalidade”; devido à
sua natureza foram apreciados em conjunto. -------------------------------------------------------------O senhor presidente da Junta efetivou uma breve explicação relativamente aos dois
regulamentos, justificando o motivo pelo qual estes aplicam-se aos cidadãos nascidos e
aos jovens casais da extinta Freguesia de Colmeal, nomeadamente os presentes
regulamentos já existiam na mencionada autarquia, apenas se encontravam suspensos para
serem melhorados. Reconhece que os subsídios a atribuir não fixarão pessoas no entanto
será um benefício para quem aqui reside. -----------------------------------------------------------------O deputado senhor António de Anunciação Duarte entendeu que era um contributo
interessante e sugeriu que a Junta atribuísse um apoio permanente às crianças em idade
escolar existentes na freguesia. -----------------------------------------------------------------------
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--------Os documentos foram submetidos à votação em separado, tendo sido ambos
aprovados por unanimidade, e ficam a constituir o anexo III e V desta ata. ---------------------O senhor presidente da mesa informou que no próximo mês estará ausente por
motivos de saúde, assim solicitou aos elementos da assembleia que se fosse necessário, a
representassem. ------------------------------------------------------------------------------------------------Os pontos, quinto, sexto, sétimo e oitavo da ordem de trabalhos foram aprovados,
por unanimidade, em minuta. --------------------------------------------------------------------------------E, não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a reunião quando eram dezoito
horas e quinze minutos, dela se lavrando a presente ata que vai ser aprovada e assinada na
próxima sessão da Assembleia. -----------------------------------------------------------------------

