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ATA NÚMERO DOIS
-------Aos dias vinte e seis do mês de Outubro do ano de dois mil e treze, pelas nove horas
e trinta minutos na sede da União das Freguesias de Cadafaz e Colmeal, localizada na rua
Doutor Oliveira Salazar, Cadafaz, reuniu em sessão extraordinária 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: ---------------------------------------------------------------------------------Ordem do Dia ----------------------------------------------------Primeiro - Discussão e aprovação do Regimento; ------------------------------------------------Segundo - Discussão e aprovação das Grandes Opções do Plano, Orçamento e
Mapa de Pessoal único para o ano de 2013; ---------------------------------------------------------------Terceiro- Discussão e aprovação da Primeira Revisão das Grandes Opções do Plano
e Orçamento para o ano de 2013; ---------------------------------------------------------------------------Quarto - Aprovação dos símbolo, Bandeira, Selo Branco e carimbos a utilizar na
União de Freguesias; ------------------------------------------------------------------------------------------Quinto - Discussão e aprovação do Regulamento e Tabela Geral de Taxas e
Licenças; --------------------------------------------------------------------------------------------------------Sexto - Discussão e aprovação do Regulamento dos Cemitérios. ------------------------------Presidiu a sessão o presidente da mesa, senhor Mário de Almeida Fragoso, que foi
secretariado, pelos senhores Manuel Martins dos Santos, 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, Cláudia Sofia Antunes Almeida, José
Nunes Alves de Almeida e José Braz Victor. -------------------------------------------------------------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 Ordem do Dia, o senhor presidente da mesa explicou
a existência do gravador, nomeadamente serve para esclarecer dúvidas que possam existir
relacionadas com a feitura das atas, servindo exclusivamente para verificar, em situações
verdadeiramente importantes, o que foi proferido nas sessões. Os deputados não viram
qualquer inconveniente em utilizar o gravador nas reuniões deste órgão. -----------------------------Havendo necessidade de alterar a ordem de trabalhos, o senhor presidente colocou à
consideração da Assembleia de Freguesia a nova ordem de trabalhos, que foi aceite por
consenso e é a seguinte: --------------------------------------------------------------------------------------Primeiro - Tomada de posse do senhor António de Anunciação Duarte; ------------------Segundo - Discussão e aprovação do Regimento; -----------------------------------------------Terceiro - Ratificação das Grandes Opções do Plano, Orçamento e Mapa de Pessoal
desagregado para o ano de 2013 das Freguesias de Cadafaz e Colmeal; --------------------------Quarto - Aprovação dos símbolo, Bandeira, Selo Branco e carimbos a utilizar na
União de Freguesias; ----------------------------------------------------------------------------------
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--------Quinto - Discussão e aprovação do Regulamento Geral de Taxas e Licenças e
Tabela de Taxas e Licenças; ---------------------------------------------------------------------------------Sexto - Discussão e aprovação do Regulamento dos Cemitérios. ------------------------------O senhor presidente da Junta, Carlos da Conceição de Jesus, esclareceu a
necessidade da alteração da ordem de trabalhos, devido a não ter rececionado ainda a pasta
da extinta Freguesia de Cadafaz. Informou a Assembleia sobre os contactos efetivados
com o anterior presidente da mencionada Junta, senhor Casimiro Alves Vicente,
designadamente o contacto presencial ocorrido no dia dezoito do corrente mês, na sede da
Junta de Freguesia, situada no Cadafaz, quando se deslocou até lá acompanhado pelo
Vogal da Junta, senhor António Alves Martins, uma vez que o Vogal senhor António
Jorge Henriques de Almeida se encontrava impossibilitado de se deslocar por motivos
profissionais. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Esta deslocação tinha como objetivo receber a pasta e toda a documentação relativa
à extinta freguesia. O senhor Casimiro Vicente justificou algumas situações e prestou
alguns esclarecimentos, no entanto, verificaram que não existia condições para receber
todo o espólio da antiga Junta. ------------------------------------------------------------------------------Respondendo a algumas questões colocadas, o senhor Casimiro Alves Vicente
deixou transparecer algumas situações de incumprimento a nível financeiro,
nomeadamente informou a existência de dívida aos funcionários no âmbito de subsídios. ---------O senhor presidenta da Junta solicitou e informou o senhor Casimiro Vicente sobre
necessidade urgente da entrega de todo o processo relativo à referida freguesia. Foi
igualmente alertado para uma resolução rápida do encerramento de contas, de acordo com
a resolução do Tribunal de Contas. -------------------------------------------------------------------------Posteriormente e no próprio dia, o senhor presidente deslocou-se à firma de
contabilidade que efetua a contabilidade daquela autarquia, Multilousan, com sede em
Arganil, e teve conhecimento da existência de dívida à Instituição de Gestão Financeira da
Segurança Social, proveniente da contribuição mensal respeitante aos funcionários daquela
autarquia, bem como possuí uma dívida à citada empresa pelo seu serviço prestado no
âmbito da contabilidade. Em contactos telefónicos, o senhor presidente tomou
conhecimento de outras situações de dívidas existentes, efetuadas por aquela Junta. ---------------O senhor presidente da Junta comunicou ainda que esteve na Cooperativa de Vila
Nova do Ceira e se deparou com outra situação de dívida relacionada com a mesma Junta.
--------Perante estes factos, que considera graves, decidiu devolver no mesmo dia, a chave
da sede da Junta da Freguesia do Cadafaz que lhe tinha sido entregue, no referido dia
quando da ida ao Cadafaz. Acrescentou que houve outros breves contactos, no entanto até
à data, nada relacionado com a referida freguesia foi entregue. --------------------------------------Dos contactos estabelecidos percebeu que os ordenados dos funcionários daquela
instituição, designadamente os Sapadores Florestais não foram acautelados. Mencionou
que algumas declarações de remunerações entregues à Segurança Social não são
percetíveis e muitas nem foram entregues. O executivo concluiu que existe situações
graves na gestão. ----------------------------------------------------------------------------------------
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--------O senhor Presidente da Junta descreveu a reunião com a senhora presidente da
Câmara Municipal de Góis que se disponibilizou a ajudar. ------------------------------------------Com as informações que foi obtendo desde a tomada de posse, o senhor presidente
do executivo entende que esta autarquia sozinha não tem capacidade de resolver a situação
que vai herdar da extinta Freguesia de Cadafaz. --------------------------------------------------------Existia a necessidade de unir os dois orçamentos das freguesias extintas, porém a
Junta só recebe o orçamento da extinta Freguesia do Colmeal bem como só possuem os
regulamentos existentes nesta última freguesia. Assim, será com base nestes instrumentos
que apresentarão os documentos a discutir na presente ordem de trabalhos. --------------------Entrou-se no primeiro ponto da ordem de trabalhos, o deputado António de
Anunciação Duarte, após verificada a sua legitimidade, tomou posse imediata das suas
novas funções. -------------------------------------------------------------------------------------------------De seguida, iniciou-se o segundo ponto da ordem de trabalhos “Discussão e
aprovação do Regimento”. A mesa da Assembleia apresentou uma proposta de Regimento.
--------Após a sua leitura e como ninguém desejou usar da palavra ou apresentou outra
proposta, este documento foi submetido a votação, tendo sido aprovado por unanimidade e
fica a constituir o anexo I da presente ata. -----------------------------------------------------------------O senhor presidente da Assembleia entende que deverá ser publicado os conteúdos
e decisões das sessões da Assembleia. ---------------------------------------------------------------------O senhor António de Anunciação Duarte acrescentou que o Executivo deve facultar
aos Deputados a legislação relacionada com o funcionamento das Autarquias Locais. -------------Entrando-se no terceiro ponto da ordem de trabalhos: “Ratificação das Grandes
Opções do Plano, Orçamento e Mapa de Pessoal desagregado para o ano de 2013 das
Freguesias de Cadafaz e Colmeal”. -------------------------------------------------------------------------O senhor presidente da Assembleia deu a palavra ao senhor Presidente da Junta que
fez uma exposição sobre o documento em apreço. -----------------------------------------------------O deputado senhor José Nunes Alves Almeida solicitou um período de dez minutos
para apreciação do documento, uma vez que só tomou conhecimento deste no presente
momento. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi concedido o referido tempo para os senhores Deputados inteirarem-se do
Orçamento. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Ultrapassado este período e como ninguém desejou usar da palavra, o documento
constituído por as Grandes Opções do Plano, Orçamento e Mapa de Pessoal, foi aprovado
por seis votos a favor e uma abstenção. Este documento fica a constituir o anexo II da
presente ata. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Entrou-se no quarto ponto da ordem de trabalhos: “Aprovação dos símbolo,
Bandeira, Selo Branco e carimbos a utilizar na União de Freguesias”. -----------------------------Após uma apresentação do documento por parte do senhor presidente da Junta e
como ninguém desejou pronunciar-se, este documento foi aprovado por unanimidade e
fica a constituir o anexo III da presente ata. -------------------------------------------------------
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--------No quinto ponto da ordem de trabalhos “Discussão e aprovação do Regulamento
Geral de Taxas e Licenças e Tabela de Taxas e Licenças”. ---------------------------------------------O senhor presidente da Junta colocou-se à disposição para responder a alguma
questão, no entanto ninguém desejou usar da palavra, sendo o documento aprovado por
unanimidade e fica a constituir o anexo IV da presente ata. -----------------------------------------Entrando-se no sexto ponto da ordem e trabalhos: “Discussão e aprovação do
Regulamento dos Cemitérios”. ------------------------------------------------------------------------------O senhor presidente procedeu a uma breve explicação e disponibilizou-se para
prestar algum esclarecimento que os deputados entendessem como necessário. -----------------O deputado senhor José Nunes Alves Almeida alertou para a autarquia
salvaguardar-se no que concerne à retirada de ornamentações de sepulturas, uma vez que
estas podem se danificar. Deve-se solicitar que um representante da família esteja
presente, para evitar despesas acrescidas. ----------------------------------------------------------------Como mais ninguém desejou utilizar a palavra, este Regulamento foi aprovado por
unanimidade e fica a constituir o anexo V da presente ata. -------------------------------------------Foi aprovado em minuta todos os pontos da ordem de trabalhos. --------------------------A seguir, o senhor presidente agradeceu a presença do público e concedeu-lhe a
palavra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------O senhor Mário Domingues, residente no Cadafaz, felicitou o senhor Presidente da
Junta, o Executivo, o senhor Presidente da Assembleia e restantes deputados. Deu-lhes as
boas vindas e desejou-lhes um bom trabalho, referindo que não será fácil, mas acreditando
que será possível. ----------------------------------------------------------------------------------------------O senhor António Gil mencionou que é a primeira vez que assiste à Assembleia.
Em nome do Grupo Cidadãos por Góis e como representante da sua lista, felicitou o
Executivo e a Assembleia. -----------------------------------------------------------------------------------Reforçou a importância do entendimento da Junta com a Assembleia. -------------------Manifestou estranheza por ainda não ter sido solicitado uma auditoria às contas da
extinta Freguesia de Cadafaz. --------------------------------------------------------------------------------Referiu que sente tristeza por não estar presente nenhum elemento da anterior
Assembleia de Freguesia de Cadafaz. ----------------------------------------------------------------------Apelou a uma relação de mais proximidade com as Comissões de Melhoramentos
locais. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Como membro da Comissão de Melhoramentos da Cabreira salientou que esta é a
povoação da freguesia com mais população e nomeou a necessidade de abertura de um
espaço de atendimento ao público. -------------------------------------------------------------------------Relativamente à equipa de sapadores existente chamou a atenção para os ordenados,
pois foi-lhes retido a contribuição para a segurança social no entanto esse valor não foi
entregue àquela instituição. ----------------------------------------------------------------------------------Solicitou ainda que o Executivo tenha uma atenção redobrada no que concerne ao
espaço florestal da Freguesia, no sentido de ser efetivadas atividades de carácter
preventivo. -----------------------------------------------------------------------------------------------
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--------E, não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a reunião quando eram doze horas
e trinta minutos, dela se lavrando a presente ata que vai ser aprovada na próxima sessão da
Assembleia. --------------------

