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ATA NÚMERO CINCO
--------Aos dias quinze do mês de Junho do ano de dois mil e catorze, pelas nove horas e
trinta minutos no edifício da Junta, localizado na rua Dr. Oliveira Salazar, sito 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 quatro; -----------------------------------------------------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 Primeira Revisão das Grandes Opções do Plano e
Orçamento para o ano de dois mil e catorze; --------------------------------------------------------------Quinto – Discussão e aprovação do valor a cobrar pelo serviço do Sapador/Jorna e
pelo serviço da ferramenta Capinadeira. -------------------------------------------------------------------Presidiu a sessão o presidente da mesa, senhor Mário de Almeida Fragoso, que foi
secretariado, pelos senhores José Braz Victor, em substituição do senhor Manuel Martins
dos Santos, que faltou, 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, Hans Elias Kollande, Raul Lourenço das Neves e José Nunes Alves
de Almeida. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Verificando-se que se encontravam reunidas as condições para que a Assembleia
funcionasse, o presidente da mesa declarou aberta a sessão. --------------------------------------------Entrando-se no primeiro ponto da ordem de trabalhos: “Aprovação da ata número
quatro”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Após a sua leitura, foram efetuadas, por consenso, algumas alterações de forma,
sendo a ata aprovada por cinco votos a favor e uma abstenção. ----------------------------------------No segundo ponto da ordem de trabalhos “informação sobre o expediente da
assembleia”, o senhor presidente da mesa deu conhecimento da receção das justificações
dos senhores deputados que não estiveram presentes na sessão anterior, realizada a vinte e
cinco de Abril do corrente ano, e que as mesmas foram aceites, sendo as faltas
consideradas justificadas. ------------------------------------------------------------------------------------Entrando-se no terceiro ponto da ordem de trabalhos: “Discussão de assuntos de
interesse para a freguesia”. -----------------------------------------------------------------------------------O senhor deputado António de Anunciação Duarte questionou o Executivo da Junta
sobre a atividade da equipa de sapadores, se tem alguma função específica ou se pode
ajudar a outra equipa de trabalhadores a efetuar as limpezas das aldeias, dada o aumento
do território. ----------------------------------------------------------------------------------------------------O senhor presidente da Junta respondeu que não há nenhuma diferença entre estas
equipas, apenas alguns trabalhos designadamente na área de silvicultura preventiva são
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específicos dos sapadores. Acrescentou que na presente data já se encontram a proceder à
limpeza das aldeias, no entanto este ano iniciaram mais tarde devido à restruturação da
numeração dos cemitérios do Cadafaz e da Cabreira e às obras de melhoramento no Largo
Manuel Francisco Martins da Cabreira. --------------------------------------------------------------------O deputado senhor José Braz Victor mencionou o bom trabalho que as máquinas
andam a desenvolver no antigo território da freguesia de Cadafaz e manifestou o desejo de
este trabalho ser desenvolvido em todo o território da União das Freguesias. ------------------------Alertou para uma placa colocada pela extinta Junta de Freguesia do Cadafaz
indicativa do fim da freguesia nos limites das extintas freguesias agora agregadas. Pensa
que deveria ser retirada porque na conjuntura atual não faz qualquer sentido. -----------------------Sobre a referida placa, o senhor presidente da Junta disse que já tinha verificado
essa situação e por lapso ainda não foi retirada. -----------------------------------------------------------Relativamente à limpeza dos estradões que está a ser efetuada pelas máquinas da
Câmara Municipal, o senhor presidente da Junta afirmou que também é o seu desejo que
todos os estradões florestais sejam limpos, pois se encontram no geral em muito mau
estado. Sobre a área já limpa, informou que a Assembleia de Compartes da Freguesia do
Cadafaz efetivou uma transferência para esta Junta, na sequência do apoio concedido
nomeadamente cedência de alguns funcionários para acompanhar as máquinas, pois é
necessário cortar árvores e desviar lenhas. -----------------------------------------------------------------O senhor presidente informou a assembleia que foi rececionado uma cópia do
contrato celebrado com a Portucel para arrendamento de terreno na zona do Carvalhal,
disponibilizou-se para prestar qualquer esclarecimento ou proceder à sua leitura. No
entanto os deputados não colocaram qualquer questão. --------------------------------------------------Iniciando o quarto ponto da ordem de trabalhos “Discussão e aprovação da Primeira
Revisão às Grandes Opções do Plano e Orçamento para o ano de dois mil e catorze”, o
senhor presidente da mesa concedeu a palavra ao senhor presidente da Junta que se
disponibilizou para prestar quaisquer esclarecimentos que os deputados venham a entender
como necessários. ---------------------------------------------------------------------------------------------O deputado senhor António de Anunciação Duarte solicitou uma explicação sobre
as modificações ao orçamento, que foi devidamente respondido pelo senhor presidente da
Junta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------O deputado senhor José Braz Victor questionou sobre os locais onde pretendem
vender o material lenhoso. -----------------------------------------------------------------------------------O senhor presidente da Junta informou que são na área do Corterredor. ----------------------O deputado senhor António de Anunciação Duarte referiu a obra de requalificação
da zona balnear do rio junto à Ponte Velha da Cabreira, se o orçamento da Junta,
excluindo a verba das eólicas, chega para suportar o custo daquela obra. -----------------------------Proferiu que a receita proveniente da Assembleia de Compartes da Freguesia do
Colmeal deve ser salvaguardada para ser investida no território da extinta Freguesia de
Colmeal, não podendo a Junta de Freguesia canalizar aquelas verbas para a outra parte do
território. Aprovará a revisão tendo em conta que este princípio mantém-se assegurado.
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--------O deputado senhor José Nunes concorda com a posição do deputado senhor
António Duarte, no entanto acredita que a Assembleia de Compartes da Freguesia de
Cadafaz ajudará no pagamento da obra. --------------------------------------------------------------------O senhor presidente da Junta disse que é uma obra necessária devido ao perigo ali
existente, inclusive os técnicos da ARH reconheceram a urgência de executar aquelas
obras quando vieram verificar o local após o pedido de autorização da Junta. -----------------------O deputado senhor José Braz Victor perguntou ao Executivo se ainda existe o
serviço de transporte de utentes que era efetuado na extinta freguesia de Cadafaz. ------------------O senhor presidente da Junta referiu que esse serviço continua a existir mas é
suportado pela Câmara Municipal de Góis. ----------------------------------------------------------------O deputado solicitou esclarecimento sobre o ponto de situação da legalização do
Barroco, localizado no Colmeal; colocação da água no parque do Ventoso; e
melhoramento da Fonte da Lameira. ------------------------------------------------------------------------O senhor presidente da Junta informou estas obras ainda não tiveram nenhum
desenvolvimento. No que concerne à legalização do terreno ainda não feito. ------------------------O deputado senhor José Braz Victor perguntou se já adjudicaram a obra de
requalificação do espaço balnear junto ao lagar da Cabreira. -------------------------------------------O senhor presidente da Junta respondeu que sim, sendo o adjudicatário a empresa
Almeida & Bandeira, Lda. -----------------------------------------------------------------------------------Como mais ninguém desejou usar da palavra, o documento foi colocado à votação,
tendo sido aprovado por unanimidade e fica a constituir o anexo I da presente ata. O
deputado senhor António Duarte fez declaração de voto, designadamente que “haja um
esforço equivalente da Assembleia de Compartes do Cadafaz e que o dinheiro
remanescente seja gasto na limpeza de acessos, estradões, etc. Não sejam prejudicadas
outras necessidades, apoio associativo, obra física da Junta ou apoio a instituições”.----------------Entrando-se no quinto ponto da ordem de trabalhos: “Discussão e aprovação do
valor a cobrar pelo serviço do Sapador/Jorna e pelo serviço da ferramenta Capinadeira”.
--------A Junta de Freguesia apresentou uma proposta que fica a constituir o anexo II da
presente ata. ----------------------------------------------------------------------------------------------------O deputado senhor José Braz Victor manifestou a sua concordância com o valor
mencionado na proposta, desde que seja praticado para a população. Para empresas ou
instituições entende que deveria ser mais caro. -----------------------------------------------------------O senhor presidente da Junta disse que a prioridade é a população, instituições ou
empresas apenas serão casos pontuais. ---------------------------------------------------------------------O deputado senhor José Braz Victor sugeriu que publicitassem no sentido da
população ter conhecimento. ---------------------------------------------------------------------------------Como mais ninguém desejou usar da palavra, a proposta foi aprovada por
unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Os pontos quarto e quinto da ordem de trabalhos foram aprovados por unanimidade
em minuta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Dada a palavra ao público, o senhor António Gil referiu a iniciativa “Festival das
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Sopas”, este ano organizado pela Comissão de Melhoramentos da Cabreira, sendo o
promotor a União Recreativa do Cadafaz. -----------------------------------------------------------------Na qualidade de presidente da direção agradeceu o apoio concedido para o referido
evento bem como as obras de requalificação no Largo Manuel Francisco Martins. -----------------Referiu que devem existir meios de comunicação entre as viaturas prontas a intervir
em caso de incêndio, que deve ser assegurado por rádios da proteção civil, uma vez que
via telemóvel no nosso território não é possível. ----------------------------------------------------------Sobre a placa indicativa da extinta Freguesia de Cadafaz existente na estrada da
Cabreira a Góis, alertou para a contenda nos limites de freguesia com Góis, acrescentando
que é necessário alguma cautela. ----------------------------------------------------------------------------Afirmou que a obra a realizar junto à ponte velha da Cabreira é necessária bem
como a reparação do paredão do Poceirão, junto à ponte nova. ----------------------------------------O senhor presidente da Junta disse que não tem mais nenhuma informação da
Câmara Municipal sobre as obras a executar no referido paredão nem no que concerne à
ETAR. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Sobre as obras a realizar junto à Ponte Velha, o senhor presidente da Junta disse que
é um perigo a situação atual daquele espaço, além de uma péssima imagem. ------------------------O senhor presidente da mesa perguntou qual o ponto de situação da Casa do
Castelejo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------O senhor presidente da Junta disse que estão a aguardar o parecer jurídico. ------------------Por fim o senhor presidente da Junta informou a assembleia sobre a resposta que a
Junta deu à notícia do senhor Casimiro Alves Vicente, que saiu no jornal “O Varzeense”.
Referindo que o executivo quer merecer a confiança de toda a população e instituições da
freguesia bem como ter uma gestão o mais transparente possível. -------------------------------------E, não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a reunião quando eram doze horas,
dela se lavrando a presente ata que vai ser aprovada e assinada na próxima sessão da
Assembleia. ---------------------------------------------------------------------------------------------

