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ATA NÚMERO DOIS 

 

--------Aos dias sete do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, no edifício 

administrativo do Cadafaz, reuniu em sessão ordinária a Junta de Freguesia da União das 

Freguesias de Cadafaz e Colmeal. Compareceram os senhores Carlos da Conceição de Jesus, na 

qualidade de presidente; Valdemar Alves Nunes, na qualidade de Secretário e José Braz Victor, 

na qualidade de tesoureiro. ------------------------------------------------------------------------------------ 

---------A reunião foi secretariada pela funcionária, que desempenha as funções de Assistente 

Técnica, Elisabete Cristina Carneiro de Ascenção. -------------------------------------------------------- 

--------Depois dos presentes terem ocupado os seus lugares e reunidas as condições, o senhor 

presidente declarou aberta a sessão pelas dez horas, com a seguinte ordem de trabalhos:------------ 

---------1. – ORDEM DO DIA:------------------------------------------------------------------------------- 

---------2.1 – COMISSÃO DE MELHORAMENTOS DA CANDOSA – Foi presente o e-mail, 

datado de vinte e sete de outubro de dois mil e vinte e um, da Comissão de Melhoramentos da 

Candosa a endereçar felicitações ao senhor presidente da Junta pelo seu regresso ao cargo de 

presidente bem como desejar o maior sucesso para os próximos anos.----------------------------------

---------No mesmo e-mail, a Comissão de Melhoramentos da Candosa reencaminhou um assunto 

exposto no mandato anterior, cujo não obteve resposta, designadamente o pedido de cedência do 

terreno denominado por “Alqueve”, registado na matriz predial rústica da freguesia de Cadafaz 

sob o número quinhentos e oitenta e nove, em nome da Junta de Freguesia do Cadafaz, localizado 

ao cimo da aldeia da Candosa, perto da capela, com o objetivo de ali ser construído um tanque de 

defesa da floresta contra incêndios para apoiar helicópteros e que forneça também água para as 

bocas de incêndio dentro da aldeia. No mencionado e-mail, a Comissão refere ainda que este 

terreno foi registado em nome da Junta já com intenção de o utilizar para este fim. A Comissão 

tem necessidade de estabelecer um protocolo com a União das Freguesias de Cadafaz e Colmeal 

ou outro documento semelhante, a fim de dar andamento ao projeto. -----------------------------------

--------O senhor presidente da Junta agradeceu o amável e-mail. ----------------------------------------

--------No que concerne à cedência do terreno, o Executivo deliberou por unanimidade, cedê-lo, 

por entender que será uma mais-valia para a população da aldeia da Candosa, bem como para a 

freguesia, por quanto será mais um ponto de água que irá apoiar os meios aéreos no combate aos 

incêndios. Quanto ao registo de terreno, o Executivo deliberou reunir e analisar os documentos 

existentes na Junta para posteriormente definir a forma jurídica adequada para concretizar a 

aludida cedência de terreno. -----------------------------------------------------------------------------------

--------2.2 – COMISSÃO DE MELHORAMENTOS DO CORTERREDOR – Foi presente 

uma missiva da Comissão de Melhoramentos do Corterredor a felicitar o Executivo pela sua 

eleição. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------A Junta tomou conhecimento e deliberou por unanimidade agradecer. -------------------------

--------2.3 – COMISSÃO DE MELHORAMENTOS DE ÁDELA – Foi presente uma carta, 

com a referência “saída número trinta e oito”, datada de vinte e cinco de outubro de dois mil e 

vinte e um e remetida via e-mail, da Comissão de Melhoramentos de Ádela, a felicitar o senhor 

presidente da Junta pela vitória na eleição para as autarquias, realizada no dia vinte e seis de 

setembro último bem como a disponibilizar-se para partilhar as preocupações, ansiedades e 

desejos da aldeia de Ádela. ------------------------------------------------------------------------------------
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--------A Junta tomou conhecimento e deliberou por unanimidade agradecer. -------------------------

--------2.4 – COMISSÃO DE MELHORAMENTOS DA MALHADA E CASAIS – Foi 

presente o e-mail, datado de três de novembro de dois mil e vinte e um, da Comissão de 

Melhoramentos da Malhada e Casais a endereçar os sinceros parabéns e desejos do maior sucesso 

na nobre missão assumida pelo Executivo da Junta de Freguesia. ---------------------------------------

--------A coletividade manifestou ainda que acredita que esta eleição será uma mais-valia para a 

Freguesia, estando os seus elementos certos que a relação com as coletividades sairá reforçada. --

--------Disponibilizam-se ainda em manter e reforçar os laços de cooperação e colaboração com o 

senhor presidente da Junta, com a Junta de Freguesia e também com todos que nela trabalham 

diariamente em prol de todos. ---------------------------------------------------------------------------------

--------A Junta tomou conhecimento e deliberou por unanimidade agradecer. -------------------------

--------2.5 – UNIÃO PROGRESSIVA DA FREGUESIA DO COLMEAL – Foi presente uma 

carta, datada de três de novembro de dois mil e vinte e um, remetida via e-mail, da Direção da 

União Progressiva da Freguesia do Colmeal a felicitar o senhor Presidente da Junta pela recente 

eleição e augurar-lhe os maiores sucessos durante o mandato. -------------------------------------------

--------A Direção informou também que na Assembleia-Geral daquela coletividade, realizada a 

vinte e três de outubro de dois mil e vinte e um, foi aprovado por unanimidade e aclamado, um 

voto de agradecimento à Junta de Freguesia, pelo apoio e colaboração prestados no último 

mandato, no desempenho da atividade regionalista. -------------------------------------------------------

--------Na mesma missiva foram ainda dados a conhecer os novos Corpos Gerentes da 

coletividade, eleitos para o presente mandato dois mil e vinte e um barra dois mil e vinte e dois. --

--------O Executivo tomou conhecimento e deliberou por unanimidade agradecer as felicitações 

bem como o aludido voto de agradecimento. ---------------------------------------------------------------

--------2.6 – SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE GÓIS – Foi presente um e-mail, datado 

de vinte e um de outubro de dois mil e vinte e um, do senhor provedor José António Vitorino 

Serra, em representação da Mesa Administrativa da Santa Casa da Misericórdia de Góis, a 

congratular-se e a felicitar pela eleição para o novo cargo, formulando voto de pleno sucesso e de 

realização pessoal para o exercício de funções durante o mandato autárquico dois mil e vinte e 

um barra dois mil e vinte e cinco. ----------------------------------------------------------------------------

--------Na mesma missiva, a Santa Casa da Misericórdia de Góis solicita o agendamento de uma 

reunião de trabalho, logo que possível, com vista à apresentação de cumprimentos, bem como à 

análise de assuntos referentes ao funcionamento desta Instituição e ainda, por forma a fomentar 

uma parceria ativa para o interesse de ambas as Instituições, nomeadamente ao que se refere ao 

PO APMC - "Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas", no âmbito da 

Medida Um – Aquisição e distribuição de géneros alimentares ou bens de primeira necessidade, a 

decorrer na União de Freguesias do Cadafaz e Colmeal. --------------------------------------------------

--------O Executivo da Junta tomou conhecimento e deliberou por unanimidade agradecer bem 

como estabelecer contacto de forma a agendar a reunião solicitada. ------------------------------------

--------2.7 – JUNTA DE FREGUESIA DE GÓIS – Foi presente o ofício do senhor Presidente 

da Junta de Freguesia de Góis a felicitar o Executivo pela sua eleição. ---------------------------------

--------O Executivo tomou conhecimento e deliberou por unanimidade agradecer. -------------------

--------2.8 – FORMAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS QUE INTEGRAM A EQUIPA DE 

SAPADORES – Foi presente uma informação da engenheira Carla Duarte, técnica da 
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Associação Florestal do Concelho de Góis, que efetua o acompanhamento da equipa de sapadores 

desta autarquia, sobre a necessidade dos funcionários que desempenham as funções de sapador 

florestal frequentarem as ações de formação “A profissão de sapador florestal”, correspondente 

ao módulo nove mil novecentos e oitenta e quatro, e “Noções básicas de primeiros socorros”, 

correspondente ao módulo nove mil novecentos e oitenta e oito”, ambas com duração de vinte e 

cinco horas cada, ficando assim a equipa com a formação completa à exceção do funcionário 

João Pedro Casimiro Vicente, que devido a ter integrado a equipa mais tarde, tem em falta alguns 

módulos. A técnica de acompanhamento informou ainda que presentemente a FORESTIS tem 

programado administrar essas ações no concelho de Góis e de uma forma gratuita, uma vez que 

serão comparticipadas por fundos comunitários, pelo que era de todo importante os referidos 

funcionários irem frequentá-las. ------------------------------------------------------------------------------

--------Informou ainda que para colmatar a falta de formação do funcionário João Pedro Casimiro 

Vicente, irão ser coordenadas duas formações com a Associação da Pampilhosa da Serra para 

datas a agendar. -------------------------------------------------------------------------------------------------

--------A Junta deliberou por unanimidade autorizar os funcionários a frequentarem as referidas 

ações de formação. ----------------------------------------------------------------------------------------------

--------2.9 – CONSTRUÇÃO DA NOVA PÁGINA DE INTERNET – Com o objetivo de 

atualizar a página de internet da União das Freguesias para uma versão mais recente e torná-la 

mais funcional, o Executivo deliberou, por unanimidade, adjudicar por administração direta ao 

senhor Luís Manuel da Silva Costa Guerra, pela quantia de duzentos e sessenta e cinco euros, 

valor acrescido de IVA, a construção da nova página. A escolha do adjudicante deveu-se ao fato 

de já ter construído a atual página bem como assegurar a respetiva manutenção. ---------------------

--------2.10 – BENEFICIAÇÃO DAS VITRINAS – O Executivo verificou que as placas 

interiores das vitrinas onde se afixam os editais da autarquia estão bastante estragadas, pelo que 

deliberou, por unanimidade, proceder à sua substituição. -------------------------------------------------

--------2.11 – V PASSEIO DOS REIS – Foi presente o e-mail, datado de três de novembro de 

dois mil e vinte e um, do senhor Jorge Almeida, Coordenador do Passeio dos Reis, da aldeia do 

Açor, a solicitar a colaboração da Junta de Freguesia para o evento a realizar no dia dois de 

janeiro de dois mil e vinte e dois. Informou que nesta edição, além do passeio de bicicletas, 

também irá ter uma caminhada. -------------------------------------------------------------------------------

--------A Junta entende que esta ação irá promover a freguesia e nesse sentido deliberou, por 

unanimidade, colaborar através da atribuição de um subsídio no valor de duzentos e cinquenta 

euros. O Executivo aprovou, por unanimidade, a respetiva minuta do protocolo a celebrar com a 

Associação Amigos do Açor. ---------------------------------------------------------------------------------

--------2.12 – PONTO DE SITUAÇÃO DOS POJETOS PDR2020 – OPERAÇÃO 8.1.4 

“RESTABELECIMENTO DA FLORESTA AFETADA POR AGENTES BIÓTICOS E 

ABIÓTICOS OU ACONTECIMENTOS CATASTRÓFICOS – ESTABILIZAÇÃO DE 

EMERGÊNCIA PÓS INCÊNDIO” – Pela funcionária administrativa Elisabete Cristina 

Carneiro de Ascenção foi dado conhecimento do ponto de situação da concretização das duas 

candidaturas apresentadas e aprovadas no âmbito do “PDR2020 – operação 8.1.4 

Restabelecimento da floresta afetada por agentes bióticos e abióticos ou acontecimentos 

catastróficos – Estabilização de Emergência Pós Incêndio” relativamente aos incêndios ocorridos 

no ano de dois mil e dezassete que afetaram o território da União das Freguesias. -------------------
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--------Relativamente à candidatura referente ao incêndio ocorrido em junho de dois mil e 

dezassete e identificada com o número “PDR2020-814-040408, referiu que os trabalhos estão 

concluídos e pagos, faltando pedir o encerramento de contas. Acrescentou que após se verificar o 

encontro de contas, entre o valor recebido e a despesa justificada, a União das Freguesias de 

Cadafaz e Colmeal poderá ter de devolver cerca de vinte e seis mil euros, por ter sido recebido a 

mais que o valor concretizado. --------------------------------------------------------------------------------

--------Sobre o projeto relativo ao incêndio de outubro de dois mil e dezassete, identificado com o 

número “PDR2020-814-043859”, referiu que os trabalhos já foram concluídos no mandato 

anterior, no entanto, presentemente, a União das Freguesias de Cadafaz e Colmeal deve ao 

empreiteiro Advanced Green – Engenharia Natural Urbana, Lda. uma fatura no valor de cento e 

três mil novecentos e quarenta e quatro euros e cinquenta e três cêntimos, incluindo o IVA, 

datada de dezanove de agosto de dois mil e vinte e um e que venceu em dezoito de outubro de 

dois mil e vinte e um. -------------------------------------------------------------------------------------------

--------Mencionou que a Junta não possui, atualmente, meios financeiros suficientes para 

satisfazer este compromisso. ----------------------------------------------------------------------------------

--------Informou que a Junta de Freguesia liquidou ao empreiteiro uma fatura no valor de sessenta 

e sete mil duzentos e noventa e quatro euros e seis cêntimos, com IVA incluído, e que ainda não 

foi objeto de pedido de pagamento ao IFAP. ---------------------------------------------------------------

--------Proferiu ainda que para a Junta de Freguesia apresentar o pedido de pagamento e 

encerramento de contas junto do PDR2020, a autarquia tem que proceder ao pagamento da fatura 

em falta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------Acrescentou que a Câmara Municipal de Góis, em reunião tida com o Executivo anterior, 

assumiu que suportaria o valor do IVA referente às duas candidaturas, porquanto alguns dos 

trabalhos desenvolvidos eram da responsabilidade do Município, e até ao momento já liquidou o 

valor de vinte mil euros, faltando transferir o valor de sete mil novecentos e setenta euros e trinta 

e quatro cêntimos. -----------------------------------------------------------------------------------------------

--------Face ao exposto, o senhor presidente da Junta manifestou a sua preocupação e propôs que 

se realize uma reunião com a Técnica de acompanhamentos dos mencionados projetos, 

engenheira Carla Duarte, da Associação Florestal do Concelho de Góis no sentido de perceber 

melhor o ponto de situação dos projetos, desde a concretização física até à fase dos pagamentos, 

pedidos de pagamento e respetivos encerramentos de contas. Propôs ainda que posteriormente, 

após a reunião com a Técnica, e uma vez que não existe na Junta de Freguesia disponibilidade 

financeira para proceder à liquidação da aludida fatura, deve ser ponderado efetuar um 

empréstimo bancário e, no seu entender, a Junta deve solicitar a colaboração da Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento da Região Centro, no sentido de perceber quais as diligências 

para efetivar o empréstimo, caso se verifique necessário para a resolução da situação. --------------

--------O Executivo deliberou por unanimidade aceitar as propostas apresentadas pelo senhor 

presidente da Junta e solicitar as reuniões necessárias no sentido de uma rápida resolução da 

situação exposta, em virtude de presentemente a atividade da Junta estar condicionada pela 

disponibilidade financeira. De igual forma, deliberou solicitar ao empreiteiro o prolongamento do 

prazo para pagamento da supracitada fatura. ----------------------------------------------------------------

--------2.13 – CORTE DE ÁRVORES SECAS NA ESTRADA VALE DO CEIRA – O senhor 

presidente da Junta verificou que existem muitas árvores secas na estrada Vale do Ceira, no 
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trajeto entre as localidades da Cabreira e do Colmeal, algumas resultantes dos incêndios do ano 

de dois mil e dezassete. Referiu que estas árvores encontram-se na eminência de cair para a 

estrada, apresentando um elevado perigo para quem ali circula bem como ao cair irão impedir a 

circulação de viaturas e com o aproximar do inverno aumenta a probabilidade da sua queda. ------

--------O Executivo tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, solicitar à Câmara 

Municipal de Góis as diligências necessárias no sentido dos serviços operacionais da Câmara 

procederem ao seu corte. ----------------------------------------------------------------------------------------------

---------2.14 – COLOCAÇÃO DE RAILS NA ESTRADA MUNICIPAL – Uma vez que o piso 

de alguns locais na estrada municipal quinhentos e quarenta e três, na área do Colmeal, apresenta 

perigo para quem ali circula, pois é muito escorregadio e têm ocorrido vários despistes de 

viaturas, o Executivo deliberou, por unanimidade, solicitar à Câmara Municipal de Góis a 

colocação de vários rails nos seguintes locais, nomeadamente no troço de estrada entre o 

cruzamento para a ribeira do Sobral e o Parque de Lazer do Sr. De Amargura; na curva do “Porto 

Ribeiro”, situada à saída do Colmeal, sentido Colmeal-Arganil, de ambos os lados da estrada; na 

curva do cruzamento para a Junta de Freguesia, designado por “Porto Azinheira” e no troço da 

estrada para o Carvalhal, entre a trincheira e o Roçaio. ---------------------------------------------------

--------2.15 – QUEDA DE BARREIRA NA ESTRADA VALE DO CEIRA, SENTIDO 

SANDINHA-CABREIRA – A Junta deliberou por unanimidade alertar a Câmara Municipal de 

Góis para o perigo existente na estrada municipal, após a povoação da Sandinha, logo a seguir à 

primeira curva, no sentido Sandinha-Cabreira, nomeadamente a ameaça iminente da queda de 

uma barreira do lado de cima da estrada, parte desta barreira já ruiu anteriormente, impedindo a 

circulação de viaturas, durante pelo menos uma semana. De referir que esta situação apresenta 

um perigo enorme para quem circula naquela estrada, podendo causar danos materiais e até 

humanos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------2.16 – CASAS EM RUÍNA NA FREGUESIA – O senhor presidente da Junta deu 

conhecimento aos restantes elementos do Executivo que identificou e vai informar a Câmara 

Municipal de Góis sobre a existência de edificações degradadas ou que ameaçam desmoronar-se, 

a saber: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Colmeal: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Um imóvel, situado na Rua António Domingues Neves; ------------------------------------------------ 

- Um imóvel, situado no Caminho Alfredo Caetano; ------------------------------------------------------ 

Carvalhal: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Um imóvel, situado na Rua Acácio Fernandes de Almeida; -------------------------------------------- 

- Um imóvel, situado na Travessa da Esperança; ----------------------------------------------------------- 

Cadafaz: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Um imóvel, situado na Rua Liga de Melhoramentos; ---------------------------------------------------- 

-Um imóvel, situado junto à estrada municipal, à saída da localidade do Cadafaz, sentido Cadafaz 

– Corterredor, no local designado por Porto das Bestas; -------------------------------------------------- 

Malhada: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Um imóvel – situado na Louceira, à entrada da aldeia; -------------------------------------------------- 

Ádela: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Vários imóveis, danificados pelo incêndio ocorrido em outubro de dois mil e dezassete. -----------

--------A Junta tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------------- 
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--------2.17 – CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA E EXPEDIDA – A Junta tomou 

conhecimento da correspondência recebida e expedida durante o último mês.------------------------- 

--------2.18 - TESOURARIA – a Junta procedeu a vários pagamentos. --------------------------------

--------3. – PÚBLICO – Não houve intervenção por parte do público. -------------------------------- 

--------4. – APROVAÇÕES EM MINUTA – Foi aprovado, por unanimidade, em minuta para 

efeitos imediatos os seguintes pontos: FORMAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS QUE INTEGRAM 

A EQUIPA DE SAPADORES; CONSTRUÇÃO DA NOVA PÁGINA DE INTERNET; 

BENEFICIAÇÃO DAS VITRINAS; V PASSEIO DOS REIS; PONTO DE SITUAÇÃO DOS 

POJETOS PDR2020 – OPERAÇÃO 8.1.4 “RESTABELECIMENTO DA FLORESTA 

AFETADA POR AGENTES BIÓTICOS E ABIÓTICOS OU ACONTECIMENTOS 

CATASTRÓFICOS – ESTABILIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA PÓS INCÊNDIO”; CORTE DE 

ÁRVORES SECAS NA ESTRADA VALE DO CEIRA; COLOCAÇÃO DE RAILS NA 

ESTRADA MUNICIPAL; QUEDA DE BARREIRA NA ESTRADA VALE DO CEIRA, 

SENTIDO SANDINHA-CABREIRA; CASAS EM RUÍNA NA FREGUESIA. --------------------- 

--------E não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a reunião quando 

eram catorze horas, da qual para se constar se lavrou a presente ata, sob a responsabilidade da 

secretária e que vai ser submetida a aprovação na reunião seguinte. ---------------------------------- 
 

 

 

 


