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ATA NÚMERO TRÊS 

---------Aos dias dezoito do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, pelas dezasseis horas 

no edifício-sede da Junta, situado na Rua Padre André de Almeida Freire, número um, em 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 dois; ----------------------------------------------------------

--------Segundo: - Informação sobre o expediente da Assembleia de Freguesia; -----------------------

--------Terceiro: - Assuntos de interesse para a Freguesia; ------------------------------------------------

----------------------------------------------------Ordem do Dia ------------------------------------------------

--------Quarto: - Discussão e votação do Plano de Atividades, Orçamento e Grandes Opções do 

Plano para o exercício de dois mil e vinte e dois; -----------------------------------------------------------

--------Quinto: - Discussão e votação do Mapa de Pessoal para o ano de dois mil e vinte e dois; --- 

--------Sexto: - Discussão e votação da Alteração à Tabela de Taxas e Licenças (Anexo I – Serviços 

Administrativos); ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------Sétimo: - Candidatura PDR2020-814-043859 – Análise da situação e possível resolução.---

--------Presidiu a mesa o presidente da Mesa, senhor Mário de Almeida Fragoso, que foi 

secretariado pela senhora Sílvia Fernandes Fontes, na qualidade de primeira secretária e pelo senhor 

Fernando Alves Brás Ramos, na qualidade de segundo secretário. --------------------------------------

--------Feita a chamada, além dos componentes da mesa, encontravam-se presentes os senhores: 

Luísa Maria Brás Duarte, António Jorge Henriques de Almeida, Andreia Sofia dos Santos Oliveira 

e Maria Manuela Ferreira da Costa Monteiro Fonseca. ----------------------------------------------------

--------Verificando-se que se encontravam reunidas as condições para que a Assembleia 

funcionasse, o senhor presidente da Mesa, declarou aberta a sessão. ------------------------------------

--------Entrou-se no primeiro ponto da ordem de trabalhos: “Aprovação da ata número dois”. ------

--------Após a sua leitura, a ata foi aprovada por unanimidade. ------------------------------------------- 

--------No segundo ponto “Informação sobre o expediente da Assembleia de Freguesia”, o senhor 

Presidente da Mesa informou que não foi rececionado qualquer expediente deste a última sessão 

da Assembleia de Freguesia. -----------------------------------------------------------------------------------

-------De seguida entrou-se no terceiro ponto da ordem de trabalhos: “ Discussão de assuntos de 

interesse para a Freguesia”. ------------------------------------------------------------------------------------

-------A Junta de Freguesia procedeu à distribuição do relatório da atividade desenvolvida desde 

dezassete de outubro de dois mil e vinte e um até doze de dezembro de dois mil e vinte e um. Este 

documento fica a constituir o anexo I da presente ata. ----------------------------------------------------- 

-------A Senhora Manuela Costa usou da palavra para questionar o senhor presidente da Junta sobre 

o ponto de situação dos assuntos por si expostos na última sessão da Assembleia de Freguesia. ----

-------O senhor presidente da Junta respondeu que por questões de saúde e exames médicos que 

teve de realizar, ficou impedido de se dedicar a cem por cento à Junta. ---------------------------------

-------Sobre as situações expostas relativamente à Cortada e à Quinta, o senhor presidente da Junta 

pretende coloca-las à Câmara Municipal, pessoalmente, numa reunião conjunta que vão ter. ------- 
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--------Informou que neste período tratou de outras situações que considera igualmente importantes, 

designadamente a Pedreira, cujo teve uma reunião com um novo Técnico, indicado pelo anterior 

Técnico que elaborou todo o processo para solicitar o licenciamento da Pedreira, em virtude de este 

se ter aposentado. Posteriormente teve uma reunião com a Direção-Geral de Energia e Geologia, 

em Coimbra, onde teve conhecimento que o atual processo foi considerado deserto, pelo que terão 

de apresentar novo processo. Neste sentido, a Junta decidiu avançar com um pedido de licencia-

mento para uma pedreira de classe três, isto é, de menor dimensão que a anterior, que estava clas-

sificada como classe dois. ------------------------------------------------------------------------------------- 

--------O senhor presidente da Junta deu conhecimento dos levantamentos que efetuou, nomeada-

mente os imóveis degradados e que ameaçam ruir para a via pública, os locais das estradas da 

freguesia onde são necessários a colocação de rails, a necessidade de corte de árvores secas na 

estrada Vale do Ceira bem como sinalizou o perigo do desmoronamento de uma barreira junto à 

povoação da Sandinha, cujo parte caiu anteriormente, impedindo a circulação de viaturas por mais 

de uma semana, além do perigo que apresenta para quem ali transita. Referiu que encaminhou todos 

estes levantamentos à Câmara Municipal para resolução, uma vez que são da competência daquela 

entidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------Manifestou o seu grado pela Câmara Municipal ter colocado placas a informar piso escorre-

gadio na estrada Vale do Ceira, no troço entre o cruzamento do Senhor de Amargura e a Avitureira.  

--------Deu também conhecimento sobre a visita do Secretário da Vereação, por si solicitada, para 

verificar a situação em que se encontram algumas estradas florestais bem como a situação da es-

trada de Ádela. Porém o Senhor Secretário da Vereação proferiu que as máquinas só viriam efetuar 

serviços na União das Freguesias a partir dos meses de janeiro ou fevereiro do próximo ano, pelo 

que foi entendimento do Executivo fazer o levantamento apenas nessa altura, para corresponder à 

realidade de então. ----------------------------------------------------------------------------------------------

--------O senhor presidente da Junta esclareceu que a Junta de Freguesia não está endividada, con-

forme foi dito em paralelo na reunião da Assembleia de Compartes do Colmeal. Tem sim uma 

situação de dívida em que não consegue resolver sozinha, relativa à concretização das candidaturas 

apresentadas ao “PDR2020-8.1.4”no âmbito dos incêndios ocorridos no ano de dois mil e dezas-

sete, porém acrescentou que no sétimo ponto da ordem de trabalhos irá explicar melhor esta situa-

ção. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------Relativamente às obras desenvolvidas pela União Progressiva da Freguesia do Colmeal no 

caminho da Cortada, a senhora Manuela Costa sublinhou que se nada for feito para alterar aquela 

situação, ela irá até às últimas consequências. Referiu que não houve lugar a coima em virtude da 

União Progressiva da Freguesia do Colmeal se ter comprometido em embelezar aquele trajeto. ---

--------O senhor presidente da Junta deu conhecimento de uma reunião tida com a União Progres-

siva da Freguesia do Colmeal onde esta propôs pintar os chafarizes públicos do Colmeal e o Lava-

douro, apesar de este último não se saber quem é o proprietário. ----------------------------------------

--------Proferiu que o assunto da Cortada não foi conversado, no entanto não está esquecido, inclu-

sive pretende ir verificar in loco, uma vez que ainda não foi ao local. ----------------------------------

-------O pontão de ferro existente na Cortada que permite a passagem sobre o rio encontra-se a 
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necessitar de uma intervenção de fundo, mas é uma obra que dada a sua dimensão terá de ser rea-

lizada pela Câmara Municipal. --------------------------------------------------------------------------------

--------No que concerne à implementação de uns passadiços entre a Ponte e o Pontão, assunto ex-

posto pela senhora Manuela Costa, parece-lhe que não é possível uma vez que as pessoas não de-

monstram disponibilidade para ceder passagem nas suas propriedades. No entanto entende que po-

derá haver outras alternativas, nomeadamente nos caminhos já existentes, quando da sua limpeza, 

limparem uma faixa maior. Até porque tem havido nos últimos anos iniciativas nomeadamente 

caminhadas organizadas pela União Progressiva da Freguesia do Colmeal e por algumas pessoas 

do Açor. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------A senhora Manuela Costa perguntou qual a cor com que vão pintar os chafarizes, à qual o 

senhor presidente da Junta respondeu que será branco. ----------------------------------------------------

--------Sobre a cor aplicada nos gradeamentos e no piso do caminho da Cortada, o senhor António 

Jorge Henriques, entende que é um pormenor secundário, pois o maior problema é a ponte de ferro, 

que apresenta perigosidade para quem ali passa. Acrescentou que dado ao elevado estado de de-

gradação, esta deveria ser interdita, até porque se acontecer ali algum incidente, a responsabilidade 

recai sobre a Junta de Freguesia. ------------------------------------------------------------------------------

--------O senhor presidente da Mesa, Mário Fragoso manifestou a sua preocupação com o estado 

da ponte da Cortada, pelo que sugeriu à Junta de Freguesia pedir à Câmara Municipal a visita de 

um técnico para verificar o estado e se necessário, efetivamente interditarem-na. ---------------------

--------O senhor António Jorge Henriques solicitou a colaboração da Junta de Freguesia, nomeada-

mente a limpeza dos caminhos que irão ser utilizados aquando da caminhada inserida no Passeio 

dos Reis na área do Açor. --------------------------------------------------------------------------------------

--------Sugeriu ainda que os funcionários da Junta, quando tivessem disponibilidade, procedessem 

à limpeza do antigo caminho da Ribeira de Ádela. ---------------------------------------------------------

--------Entrando-se no quarto ponto da ordem de trabalhos: “Discussão e votação do Plano de Ati-

vidades, Orçamento e Grandes Opções do Plano para o exercício de dois mil e vinte e dois”. ------

--------O senhor presidente da Mesa concedeu a palavra ao senhor Presidente da Junta, que se dis-

ponibilizou para prestar os esclarecimentos que os senhores membros da Assembleia entendam 

como pertinentes. ------------------------------------------------------------------------------------------------

--------A senhora Manuela Costa questionou quais as obras que a Junta pretende realizar no Largo 

D. Josefa das Neves Alves Caetano, sito Colmeal. ---------------------------------------------------------

--------O senhor presidente da Junta proferiu que o valor elencado na rúbrica é apenas para abri-la 

e prende-se com a necessidade de melhorar o espaço do Barroco e terminar a obra do terraço, no 

entanto pretende solicitar pareceres técnicos com o objetivo da obra ficar em harmonia com o es-

paço envolvente. -------------------------------------------------------------------------------------------------

---------A senhora Manuela Costa disponibilizou-se para mediar o contacto com a senhora Aurora 

Brás, sua amiga de infância, no sentido de ceder o terraço dela, que se situa junto ao terraço da 

Junta, de forma a permitir a abertura de uma passagem mais congruente, em substituição das esca-

das estreitas e muito inclinadas existentes junto à casa do senhor Domingos Nunes, que apresentam 

dificuldade para pessoas limitadas a nível de mobilidade. ------------------------------------------------
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--------O senhor presidente da Junta agradeceu a disponibilidade e confirmou o interesse. Descreveu 

outras obras enunciadas nas Grandes Opções do Plano e acrescentou que a Junta de Freguesia aceita 

sugestões sobre as mesmas, caso os membros da Assembleia de Freguesia entendam apresentá-las.  

--------O senhor António Jorge Henriques proferiu, que no seu ponto de vista, a obra da ponte da 

Cortada é prioritária relativamente à obra a realizar no aludido largo. Sobre o investimento a efetuar 

no Cantinho da Saudade, sito Colmeal, salientou que é um bom investimento, uma vez que neces-

sita de ser requalificado devido ao abatimento do piso. ---------------------------------------------------

--------O senhor presidente da Junta referiu a necessidade de construir um tanque DFCI em Capelo 

e a necessidade de ampliação do tanque DFCI da Quinta das Águias por se encontrar no sítio es-

tratégico. Referiu também que a Junta de Freguesia, após solicitação, deliberou ceder terreno à 

Comissão de Melhoramentos da Candosa, para esta coletividade construir um tanque DFCI, através 

de candidatura a fundos comunitários, através de protocolo. ---------------------------------------------

--------Como mais ninguém desejou usar da palavra, o documento foi colocado à votação, tendo 

sido aprovado por unanimidade e fica a constituir o anexo II da presente ata. -------------------------

--------De seguida entrou-se no quinto ponto da ordem de trabalhos: “Discussão e votação do Mapa 

de Pessoal para o ano de dois mil e vinte e dois”. ----------------------------------------------------------

--------Como ninguém desejou usar da palavra, o referido mapa foi colocado à votação, tendo sido 

aprovado por unanimidade e constituí o anexo III desta ata. ----------------------------------------------

--------No sexto ponto da ordem de trabalhos: “Discussão e votação da alteração à Tabela de Taxas 

e Licenças (Anexo I – Serviços Administrativos)”. --------------------------------------------------------

--------O senhor presidente da Junta proferiu que esta alteração se prende apenas com as provas de 

vida para renovação da pensão de velhice ou sobrevivência e os atestados ou declarações que sejam 

necessárias para atribuição de apoios aos estudantes, pois é entendimento do Executivo que estas 

duas vertentes são aquelas em que as pessoas abrangidas poderão ter alguma dificuldade econó-

mica, o que justifica a isenção. --------------------------------------------------------------------------------

--------O senhor António Jorge Henriques manifestou a sua concordância, pois também partilha da 

opinião do Executivo da Junta. --------------------------------------------------------------------------------

--------Como mais ninguém desejou usar da palavra, a alteração à Tabela de Taxas e Licenças foi 

aprovada por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------ 

--------No sétimo ponto da ordem de trabalhos “Candidatura PDR2020-814-043859 - Análise da 

situação e possível resolução”, o senhor Presidente da Mesa concedeu a palavra ao senhor 

Presidente da Junta que descreveu o ponto de situação da concretização da candidatura efetuada ao 

PDR2020 - operação 8.1.4 "Restabelecimento da floresta afetada por agentes bióticos e abióticos 

ou acontecimentos catastróficos - Estabilização de Emergência Pós-Incêndio" referente ao incêndio 

ocorrido em outubro de 2017 e identificada com o número “PDR2020-814-043859”, cuja foi 

aprovada no ano de dois mil e dezoito. Referiu que os trabalhos já foram concluídos no mandato 

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

empreiteiro uma fatura no valor de cento e três mil novecentos e quarenta e quatro euros e cinquenta 

e três cêntimos, incluindo o IVA. Mencionou ainda que para a Junta de Freguesia apresentar o 
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pedido de pagamento e encerramento de contas junto do PDR2020, a autarquia tem que proceder 

ao pagamento da mencionada fatura. ------------------------------------------------------------------------ 

--------Informou que, no seguimento da preocupação por si manifestada na sessão anterior da 

Assembleia, realizada no dia vinte e quatro de outubro último, e após o Executivo verificar que não 

existia disponibilidade financeira para proceder à liquidação da aludida fatura, foi ponderado 

efetuar um empréstimo bancário e, nesse sentido a Junta solicitou, via e-mail, a colaboração da 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da Região Centro. ----------------------------------- 

--------A referida Comissão de Coordenação, através dos Técnicos Dr. António Cachulo e do senhor 

Joaquim Peixoto, esteve reunida com o Executivo da Junta para analisarem toda a situação e no dia 

três do corrente mês, via email, os aludidos Técnicos procederam à emissão do respetivo parecer, 

cujo se transcreve:  

---------“No seguimento da reunião realizada no passado dia 26/11/2021, nas instalações da União 

de Freguesias de Cadafaz e Colmeal, foi apresentada pelo Sr. Presidente a seguinte situação: ---- 

--------A União de Freguesias tem em curso a execução de um investimento aprovado pelos Fundos 

Comunitários no que corresponde uma comparticipação financeira a100% do valor contratado, 

descontando o valor do IVA legalmente aplicável no caso em concreto. ------------------------------- 

--------Para terminar o contrato de investimento, falta pagar a empreiteiro o valor de 103 944,53 

€, com IVA incluído, a que irá corresponder a comparticipação daquele montante. -----------------

-------Acontece, segundo informação do Sr. Presidente, a Freguesia não possui, atualmente, meios 

financeiros suficientes para satisfazer aquele compromisso. ---------------------------------------------

-------Assim, foram apresentadas duas hipóteses para a satisfação daquele encargo: ---------------- 

------ - Primeira: - A Freguesia poderia realizar um empréstimo de curto prazo. No entanto, a Lei 

das Finanças Locais impõe um limite de 20% do respetivo valor do Fundo de Financiamento da 

Freguesia (FEF), o que, neste caso, corresponde a 16 000,00€, portanto, valor insuficiente para 

solver aquele compromisso. -----------------------------------------------------------------------------------

------ - Segunda hipótese- seria a elaboração de um protocolo entre a União de Freguesias e a 

Comissão de Compartes, Entidade que segundo informação, terá fundos disponíveis para fazer 

face ao encargo, em que esta financiaria a Freguesia para a liquidação da quantia em causa, 

sendo que. Após o recebimento do valor que será pago pelos Fundos Comunitários, após a 

elaboração do pedido de pagamento, a Freguesia transferiria o valor para aquela Comissão. ----

--------Perante o exposto, parece-nos não haver qualquer impedimento legal na solução 

apresentada na 2ª hipótese.” ----------------------------------------------------------------------------------

--------O senhor Presidente da Junta mencionou que posteriormente, no dia dez de dezembro, 

reuniu-se com o senhor Rui Sampaio, Presidente da Câmara Municipal de Góis, com o senhor Artur 

Neves, na qualidade de Presidente do Conselho Diretivo da Assembleia de Compartes do Cadafaz, 

com o senhor António Gil, membro da Mesa da Assembleia de Compartes do Cadafaz e com a 

engenheira Carla Duarte, da Associação Florestal do Concelho de Góis, técnica que procedeu à 

elaboração e acompanhamento do projeto. ------------------------------------------------------------------

--------Referiu que, por parte da Assembleia de Compartes do Cadafaz, desde o primeiro momento, 

houve abertura para apoiar a União das Freguesias de Cadafaz e Colmeal na resolução desta 
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situação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------Relativamente à Câmara Municipal de Góis, há semelhança do mandato anterior, esta irá 

assumir e transferir para a União das Freguesias, o valor do IVA. --------------------------------------- 

---------O senhor Presidente da Junta relatou que foi aprovado pela Junta de Freguesia, em sessão 

extraordinária, no dia doze de dezembro de dois mil e vinte e um, e pela Assembleia de Compartes 

do Cadafaz e Conselho Diretivo uma minuta de protocolo a celebrar entre ambas as instituições, 

em que a Assembleia de Compartes do Cadafaz empresta à União das Freguesias de Cadafaz e 

Colmeal, a quantia de noventa e sete mil euros, para esta proceder à liquidação do débito à empresa 

Advanced Green, Lda., sendo a Assembleia de Compartes reembolsada do valor despendido, logo 

que a União das Freguesias receba do IFAP. ----------------------------------------------------------------

--------Neste sentido, a Junta de Freguesia colocou à consideração da Assembleia de Freguesia a 

ratificação da aludida minuta do protocolo a celebrar. -----------------------------------------------------

--------Como ninguém desejou usar da palavra, foi a ratificação da minuta do protocolo colocada à 

votação, tendo sido aprovada por unanimidade e fica a constituir o anexo V da presente ata. -------

--------A senhora Andreia Sofia Oliveira manifestou-se muito satisfeita por esta situação estar 

resolvida, referiu que a deixou bastante preocupada no mandato anterior e que sabia quais eram as 

dificuldades que poderiam surgir na elaboração do novo orçamento, na execução do trabalho, no 

pagamento aos funcionários e tudo o que poderia acarretar estes incumprimentos. Disse que tudo 

isto são candidaturas que foram feitas e na sua opinião, as candidaturas são boas quando são feitas 

com pés e cabeça e é preciso ter noção do que se está a fazer. Citou de novo a sua satisfação para 

o bom funcionamento dos “vossos e nossos” próximos quatro anos. ------------------------------------

--------Da parte do público não houve qualquer intervenção. ---------------------------------------------

--------O senhor presidente da Junta endereçou a todos os presentes votos de um feliz Natal e 

próspero ano novo. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------E não havendo mais nada a tratar, a sessão foi encerrada pelas dezoito horas e trinta minutos, 

dela se lavrando a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai ser assinada pelos membros 

Mesa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


