
ATA NÚMERO DEZASSETE BARRA DOIS MIL E DEZANOVE 

 
--------Ao dia um do mês de setembro do ano de dois mil e dezanove, no edifício-sede da Junta, 

situado na Rua Padre André de Almeida Freire, em Colmeal, reuniu em sessão ordinária a Junta 

de Freguesia da União das Freguesias de Cadafaz e Colmeal. Compareceram os senhores António 

Alves Martins, na qualidade de presidente e Andreia Sofia dos Santos Oliveira, na qualidade de 

Tesoureira. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

presidente declarou aberta a sessão pelas dez horas e trinta minutos, com a seguinte ordem de 

trabalhos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------1. – FALTAS:------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------1.1 - FALTAS – Faltou o senhor secretário, António Jorge Henriques de Almeida, devido 

a se encontrar a exercer a sua atividade profissional. ------------------------------------------------------ 

---------1.2 – ATAS DAS REUNIÕES ANTERIOR – Foi aprovado por unanimidade as atas das 

reuniões anteriores, realizadas a sete de julho de dois mil e dezanove; a dez de julho de dois mil e 

dezanove e a vinte e dois de agosto de dois mil e dezanove. --------------------------------------------- 

---------2. – ORDEM DO DIA:------------------------------------------------------------------------------- 

---------2.1 – CEDÊNCIA DE TERRENO PARA INSTALAÇÃO TEMPORÁRIA DE 

APIÁRIO – Foi presente uma carta, datada de dezanove de julho de dois mil e dezanove, dos 

senhores José Pinto Caetano e Fernanda Costa, a solicitar autorização para a colocação de um 

apiário temporariamente no terreno pertença desta autarquia, situado na área da Portela. -----------

---------O Executivo deliberou por unanimidade autorizar a instalação do mencionado apiário. ----

---------2.2 – ABERTURA DE VALA NO SENTIDO TRANSVERSAL NA RUA ANTÓNIO 

DOMINGOS NEVES, SITO COLMEAL – O senhor Pedro Ferreira da Silva solicitou, através 

de correio eletrónico, autorização para abertura de uma vala no sentido transversal na rua António 

Domingos Neves, sito Colmeal, com o objetivo de colocar um tubo para passagem da rede 

elétrica, assumindo a reposição da calçada. -----------------------------------------------------------------

--------O Executivo da Junta deliberou por unanimidade autorizar a abertura da vala desde que 

seja reposto o pavimento. ---------------------------------------------------------------------------------- 

---------2.3 – PEDIDO PARA COLOCAÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO NA SEPULTURA 

CENTO E UM, DO CEMITÉRIO DA CABREIRA – Foi presente o pedido da senhora Maria 

Alice Braz Alves, datado de dezasseis de agosto de dois mil e dezanove, a solicitar autorização 

para colocar uma ornamentação na sepultura número cento e um, localizada no cemitério da 

Cabreira, cuja detém a concessão. ----------------------------------------------------------------------------

--------O Executivo deliberou por unanimidade autorizar a colocação da mencionada 

ornamentação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------2.4 -  REQUALIFICAÇÃO DA RUA JOÃO DE DEUS DUARTE, SITO 

COLMEAL – No seguimento do pedido formulado pela senhora Ana Rita Santos Carvalho, a 

Junta decidiu por unanimidade efetuar pequenas obras de requalificação da calçada da Rua João 

de Deus Duarte, sito Colmeal. -------------------------------------------------------------------------------- 

--------2.5 – CESSÃO DE FUNÇÕES – O senhor Presidente informou que o funcionário Jorge 

Manuel dos Santos Luís cessou as suas funções, a pedido do próprio, no dia trinta e um de agosto 

de dois mil e dezanove, em virtude de ir exercer funções como coveiro na Câmara Municipal de 

Góis. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



---------2.6 - PROTOCOLO COM O RANCHO FOLCLÓRICO SERRA DO CEIRA – A 

Junta deliberou por unanimidade apoiar o Rancho Folclórico Serra do Ceira, designadamente nas 

iniciativas designadas por Festival Folclore Beirão e Feira Rural, através da atribuição de um 

subsídio no valor de duzentos e cinquenta euros. De igual forma decidiu efetuar um protocolo 

com a referida agremiação, cuja minuta constituí o anexo I desta ata. ---------------------------------- 

---------2.7 – TOPONÍMIA DE CORTERREDOR – Foi presente o ofício número quatro mil 

cento e vinte e oito, datado de dezanove de julho de dois mil e dezanove, da Câmara Municipal 

de Góis, a solicitar parecer sobre a proposta apresentada pela Comissão de Melhoramentos de 

Corterredor, relativa à toponímia de Corterredor. ----------------------------------------------------------

---------A Junta deliberou por unanimidade emitir parecer favorável. ----------------------------------- 

---------2.8 - SESSÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA – A Junta deliberou por 

unanimidade solicitar ao senhor presidente da Assembleia de Freguesia a realização da sessão 

ordinária no próximo dia vinte e dois. ----------------------------------------------------------------------- 

---------2.9 – NONA ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO 

PLANO PARA DOIS MIL E DEZANOVE - Foi aprovado por unanimidade a Nona Alteração 

ao Orçamento e Grandes Opções do Plano para o ano de dois mil e dezanove, cujo documento 

constituí o anexo II da presente ata. -------------------------------------------------------------------------- 

---------2.10 – CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA E EXPEDIDA – A Junta tomou 

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

---------2.11 - TESOURARIA – a Junta procedeu a vários pagamentos. ------------------------------- 

---------3 – APROVAÇÕES EM MINUTA – ATA DA REUNIÃO ANTERIOR; NONA 

ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA DOIS MIL E 

DEZANOVE. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

presidente da Junta, na ausência de um secretário e que vai ser submetida a aprovação na reunião 

seguinte. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
 


