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ATA NÚMERO DOIS DE DOIS MIL E DEZASSETE
MANDATO DOIS MIL E DEZASSETE A DOIS MIL E VINTE E UM
--------Aos dias dezasseis do mês de Dezembro do ano de dois mil e dezassete, pelas
dezasseis horas, no edifício administrativo da Junta localizado no 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: --------------------------------------Antes da Ordem do Dia: ------------------------------------------------------------------------------Primeiro: - Renúncia de mandato barra tomada de posse do novo Membro da
Assembleia de Freguesia da União das Freguesias de Cadafaz e Colmeal; ---------------------------Segundo: - Regimento da Assembleia de Freguesia; ---------------------------------------------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 Terceira Revisão ao Orçamento e Grandes Opções
do Plano referente ao exercício de dois mil e dezassete; -------------------------------------------------Sexto: - Autorização para abertura de procedimento concursal para recrutamento de
trabalhadores; --------------------------------------------------------------------------------------------------Sétimo: - Discussão e votação da Tabela de Taxas e Licenças para o ano de dois mil
e dezoito; -------------------------------------------------------------------------------------------------------Oitavo: - Discussão e votação do Mapa de Pessoal para dois mil e dezoito; ------------------Nono: - Discussão e votação do Plano de Atividades, Orçamento e Grandes Opções
do Plano para o exercício 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
elementos senhores Maria Emília Simões Gaspar Vidal, Paula Alexandra Almeida Alves e
Mário de Almeida Fragoso. O senhor José Fontes de Almeida faltou. --------------------------------Verificando-se que se encontravam reunidas as condições para que a Assembleia
funcionasse, o presidente da mesa declarou aberta a sessão. --------------------------------------------O senhor presidente da mesa deu as boas vindas aos elementos da assembleia e
apelou para terem sempre presente e em conta os interesses da freguesia. ----------------------------De seguida entrou no primeiro ponto da ordem de trabalhos: “Renúncia de mandato
barra tomada de posse do novo Membro da Assembleia de Freguesia da União das
Freguesias de Cadafaz e Colmeal”, o senhor presidente da mesa procedeu à leitura de uma
carta, enviada pelo membro da Assembleia, senhor José Fontes de Almeida, a apresentar a
renúncia ao mandato eleitoral dois mil e dezassete a dois mil e vinte e um, para o qual
tinha sido eleito em representação do Partido Socialista. Este documento fica a constituir o
anexo I da presenta ata. --------------------------------------------------------------------------------
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--------Na sequência de renúncia apresentada, o senhor presidente da mesa efetuou a leitura
do ofício número um barra dois mil e dezassete, enviado ao senhor Gonçalo Manuel de
Jesus Martins, a convoca-lo para tomar posse como novo membro da Assembleia que
aceitou. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Assim, o senhor Gonçalo Manuel de Jesus Martins tomou de imediato posse,
prestando juramento e ocupando o seu lugar na Assembleia. -------------------------------------------No ponto número dois da ordem de trabalhos “Regimento da Assembleia de
Freguesia”, o senhor presidente da mesa colocou à consideração dos elementos da
Assembleia o mencionado documento, que tinha sido distribuído atempadamente e fica a
constituir o anexo II desta ata. -------------------------------------------------------------------------------Como ninguém desejou pronunciar-se sobre o mesmo, este foi colocado à votação,
tendo sido aprovado por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------Entrando-se no terceiro ponto da ordem de trabalhos “Informação sobre o
expediente da Assembleia de Freguesia”, o senhor presidente da mesa deu conhecimento
do expediente recebido, nomeadamente o expediente mencionado no primeiro ponto bem
como do convite formulado pela União Progressiva da Freguesia do Colmeal, para a sua
Festa de Natal com lanche e distribuição de brinquedos aos mais novos. Informou que não
pode estar presente mas contactou o senhor José Braz Victor que aceitou representar a
Assembleia. Referiu que não contactou os outros elementos, não por desprezo, apenas
porque não tinha o contacto. ---------------------------------------------------------------------------------Ninguém desejou usar da palavra sobre este ponto. ----------------------------------------------De seguida, no ponto número quarto da ordem de trabalhos designado por
“Assuntos de Interesse para a Freguesia”. -----------------------------------------------------------------O senhor presidente da mesa solicitou que os membros da Assembleia efetuassem a
sua inscrição para intervirem. --------------------------------------------------------------------------------A senhora Maria Emília Vidal manifestou a sua não concordância com a existência
deste ponto no sentido de ser apenas destinado aos elementos da assembleia, concordava
sim se fosse destinado ao público. --------------------------------------------------------------------------A referida senhora solicitou que o senhor presidente da Junta reforce, junto da
Câmara Municipal de Góis, o pedido de colocação rails para a estrada entre a Cabreira e o
Cadafaz, pois existem alguns locais em que a estrada não tem qualquer tipo de proteção. ---------O senhor presidente da Junta respondeu que a Câmara Municipal já fez esse
levantamento bem como pretendem repor todos os sinais danificados pelo incêndio, no
entanto disponibiliza-se para alertar novamente para este problema. ----------------------------------O senhor presidente da mesa concordou com a senhora Maria Emília Vidal. ----------------O senhor José Braz Victor usou da palavra para acrescentar que, no seu entender, a
Câmara deveria também colocar rails nos estradões florestais. Questionou o Executivo se
já contactaram a empresa Navigator no sentido de se inteirarem sobre quando esta
pretende cortar os eucaliptos queimados no incêndio de outubro e, se pretendem renovar o
contrato. --------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------O senhor presidente da Junta disse que a Junta ainda não foi contactada e nem
contactou a Navigator. Entende que deve ser a empresa a contactar a Junta a expor a sua
intenção de renovar, no entanto o atual contrato dura até dois mil e dezanove. ----------------------O senhor Mário de Almeida Fragoso proferiu que a estrada da Candosa ao Cadafaz
está muito danificada. -----------------------------------------------------------------------------------------Referiu a existência de duas ruínas de casas situadas no local designado por “Porto
das Bestas” que se encontram na eminência de caírem para a estrada municipal. Informou
que o Executivo da anterior Junta tinha oficializado a Câmara Municipal de Góis e esta
limitou-se a colocar uma fita, assim pede ao Executivo atual que alerte mais uma vez para
a situação descrita. --------------------------------------------------------------------------------------------O senhor deputado questionou se houve alguma informação sobre a situação da casa
do Castelejo, pois a situação atual é de incumprimento do estabelecido entre o vendedor e
o comprador e que consta na escritura. ---------------------------------------------------------------------O senhor presidente da mesa referiu que se o comprador se encontra em
incumprimento, o Executivo deve consultar um jurista, para se informar de como proceder
em conformidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------Uma vez que se encontrava presente, entre o público, o senhor Carlos da Conceição
de Jesus, anterior presidente da Junta, e na procura dos Elementos da Assembleia se
inteirarem melhor sobre o assunto, o senhor presidente da mesa sugeriu, apesar de não ser
o ponto dedicado ao público, que este prestasse alguns esclarecimentos. Os Elementos da
Assembleia não viram qualquer inconveniente. Neste sentido, o senhor Carlos da
Conceição de Jesus disponibilizou-se e informou a Assembleia sobre as diligências
efetuadas durante o seu mandato e que oportunamente foi transmitindo à Assembleia,
ficando estas registadas em atas anteriores, salientou que escreveu, quase no fim do seu
mandato, um ofício ao comprador, senhor Jaime Morais, gerente da empresa SATAN
SPORT no sentido de este informar o ponto de situação, mas até à tomada de posse dos
novos eleitos, não tinha sido rececionada qualquer resposta. -------------------------------------------O senhor presidente da mesa sugeriu que a Junta de Freguesia enviasse um ofício ao
comprador a solicitar-lhe o ponto de situação, concedendo-lhe um prazo de trinta dias para
responder, e depois consultar um jurista. -------------------------------------------------------------------A senhora Paula Alves mencionou que a Junta de Freguesia deve ajudar todas as
coletividades por igual, pois são uma união de Freguesias. Referiu ainda que o Executivo
deve sempre responder aos ofícios enviados pelas coletividades. --------------------------------------Relativamente ao nome da Junta, gostava que lhe esclarecessem se é União das
Freguesias de Cadafaz e Colmeal ou União de Freguesias de Cadafaz e Colmeal, uma vez
que nos documentos enviados pela Junta, viu escrito das duas maneiras. Entende que deve
ser escrito da forma correta para evitar passar uma má imagem. ---------------------------------------Em relação às estradas da freguesia reforça o que já foi dito. -----------------------------------Por fim, alertou para o tipo de plantações que a Junta pretende fazer. -------------------------Passando ao quinto ponto da ordem de trabalhos “Discussão e votação da Terceira
Revisão ao Orçamento e Grandes Opções do Plano referente ao exercício de dois mil e
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dezassete”, o senhor presidente da Junta explicou o documento. ---------------------------------------O senhor presidente da mesa concedeu a palavra aos elementos da Assembleia. ------------O senhor Gonçalo Martins perguntou a que se destina o donativo recebido da União
Progressiva da Freguesia do Colmeal. ----------------------------------------------------------------------O senhor presidente da Junta respondeu que será para adquirir o recheio das casas
de primeira habitação, que arderam, após a sua reconstrução. ---------------------------------------O senhor Mário Fragoso questionou se era para a toda a freguesia, cujo senhor
presidente da junta esclareceu que dirige-se só para o território da extinta Freguesia de
Colmeal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Como mais ninguém desejou usar da palavra, o documento em apreço foi aprovado
por unanimidade e fica a constituir o anexo III da presente ata. ----------------------------------------No sexto ponto da ordem de trabalhos “Autorização para abertura de procedimento
concursal para recrutamento de trabalhadores”, após alguns esclarecimentos
nomeadamente o lugar de assistente operacional a tempo parcial é para ocupar o lugar
vago pela funcionária que prestava o serviço de limpeza nas instalações do Colmeal e que
se reformou, e o outro é para ser ocupado pela primeira vez. -------------------------------------------Como mais nada foi dito, o documento foi submetido à votação, tendo sido
aprovado por cinco votos a favor e uma abstenção. A proposta fica a constituir o anexo IV
desta ata. --------------------------------------------------------------------------------------------------------De seguida, apreciou-se o sétimo ponto da ordem de trabalhos “Discussão e votação
da Tabela de Taxas e Licenças para o ano de dois mil e dezoito”. O senhor presidente da
mesa procedeu à leitura do documento. --------------------------------------------------------------------Como ninguém desejou usar da palavra, o mesmo foi submetido à votação, tendo
sido aprovado por unanimidade, e fica a constituir o anexo V da presente ata. -----------------------A senhora Maria Emília Vidal saiu às dezassete horas e quarenta e cinco minutos,
não participando na discussão e votação dos pontos em falta. ------------------------------------------No oitavo ponto da ordem de trabalhos “Discussão e votação do Mapa de Pessoal
para 2018”, ninguém desejou usar da palavra, sendo o documento submetido à votação,
tendo sido aprovado por cinco votos a favor e uma abstenção. -----------------------------------------No último ponto da ordem de trabalhos “Discussão e votação do Plano de
Atividades, Orçamento e Grandes Opções do Plano para o exercício de dois mil e
dezoito”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------O senhor presidente da mesa concedeu a palavra aos senhores deputados, mas
ninguém desejou colocar qualquer questão, assim o documento foi colocado à votação
tendo sido aprovado por unanimidade, e fica a constituir o anexo VI da presente ata. --------------O senhor presidente da mesa colocou à votação em minuta, para efeitos imediatos,
todos os pontos da ordem do dia, os quais foram aprovados por unanimidade. ----------------------O senhor presidente da mesa concedeu a palavra ao público. -----------------------------------Usou da palavra o senhor Carlos da Conceição de Jesus, que iniciou a sua
intervenção cumprimentando os presentes. De seguida efetuou algumas observações,
designadamente: entende que a gravação da sessão da assembleia é bastante útil pois serve
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para esclarecer dúvidas; sobre a inclusão do ponto assuntos de interesse, este está
consagrado na lei. Referiu que espera algum rigor por parte do Executivo da Junta, no
entanto hoje pareceu-lhe que a figura do senhor presidente não existiu. No que concerne
aos contactos com a Navigator, disse que o senhor presidente da Junta não pode descartar
a sua responsabilidade de contactar e tomar uma posição, entende que é a sua obrigação.
--------Manifestou que lamentou ainda não ter sido convocado para assinar os documentos
em falta, referente ao seu mandato. -------------------------------------------------------------------------O senhor Carlos da Conceição de Jesus colocou ainda algumas questões,
nomeadamente: se a União das Freguesias pretende continuar a ser associada da
ANAFRE; se foram entregues bens à Junta para as vítimas do incêndio e se estes foram
todos entregues; se vão apanhar, há semelhança dos anos anteriores, os kiwis do Cantinho
da Saudade, sito Colmeal, que são propriedade da Junta; se está a ser extraída pedra do
terreno da Junta, sito Cabreira; se a Junta foi informada sobre as obras que estão a ser
desenvolvidas no lagar da Cabreira. ------------------------------------------------------------------------O senhor presidente da Junta escusou-se a fazer comentários. ----------------------------------O senhor Carlos da Conceição de Jesus solicitou que fosse colocado em ata a
posição do senhor presidente da Junta, que considera lamentável. -------------------------------------O senhor Artur Neves cumprimentou os Elementos da Assembleia. De seguida
solicitou que a Junta se valesse da sua posição no sentido de ser alargada a estrada Vale do
Ceira, pois esta tem curvas muito perigosas. Disse que poderiam contar com o seu apoio e
em conjunto com as outras forças vivas do vale do Ceira fazer diligências nesses sentido. -------Em relação ao preço que a Junta estipula para a extração de pedra, considerou muito
elevado e no seu entender, a Junta deveria repensar e deixar os empreiteiros explorarem a
título gratuito. --------------------------------------------------------------------------------------------------Desejou aos presentes votos de boas festas. -------------------------------------------------------A senhora Paula Alves interveio desejando um feliz Natal aos presentes. --------------------O senhor presidente da mesa agradeceu a participação de todos, bem como desejou
um bom Natal e feliz ano novo. -----------------------------------------------------------------------------E, não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a reunião quando eram dezoito
horas e cinquenta minutos, dela se lavrando a presente ata que vai ser sujeita a aprovação e
assinada na próxima sessão ordinária da Assembleia. ---------------------------------------------

