
 ATA NÚMERO DEZ BARRA DOIS MIL E DEZANOVE 

 
--------Aos dias dois do mês de junho do ano de dois mil e dezanove, no edifício-sede da Junta, 

situado na Rua Padre André de Almeida Freire, sito 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; António Jorge Henriques de Almeida, na qualidade de 

secretário 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 – Não houve.------------------------------------------------------------------------- 

---------1.2 – ATA DA SESSÃO ANTERIOR – Foi aprovado por unanimidade a ata da reunião 

anterior, realizada a cinco de maio do presente ano. ------------------------------------------------------- 

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

---------2.1 – JUSTIFICAÇÃO DE PRÉDIO URBANO – O Executivo da Junta deliberou, por 

unanimidade, proceder à Justificação do prédio urbano inscrito na matriz predial urbana da 

freguesia da União das Freguesias de Cadafaz e Colmeal, sob o número novecentos e dezassete, 

situado no lugar do Colmeal, que confronta a Norte com Manuel Lopes de Almeida, a Sul com 

estrada, a Nascente com herdeiros de António de Almeida Freire e a Poente com Estrada, e que 

foi doado, há mais de vinte anos, pelos senhores Pedro Manuel Gaspar Freire e João Evangelista 

Freire, há extinta Freguesia de Colmeal. --------------------------------------------------------------------

--------Deliberou de igual forma atribuir ao mencionado prédio urbano igual valor ao inscrito na 

caderneta predial urbana. --------------------------------------------------------------------------------------

---------Este ponto foi aprovado, por unanimidade, em minuta, para efeito imediato.-----------------

---------2.2 – VENDA DE MATERIAL LENHOSO – Após proposta apresentada, a Junta 

deliberou, por dois votos a favor, adjudicar, pelo valor de seiscentos euros, acrescido de IVA, ao 

madeiro Álvaro Matos Bandeira & Filhos, Lda.  o corte e retirada de pinheiro bravo, situado entre 

o Roçaio e o Ventoso. A senhora Tesoureira não participou na discussão e votação deste ponto 

por ser familiar de um dos sócios-gerentes da mencionada empresa. ----------------------------------- 

--------2.3 – CANDIDATURA CEI E CEI+ - A Junta deliberou por unanimidade elaborar e 

apresentar duas candidaturas à medida Contrato Emprego-Inserção e Contrato Emprego-Inserção 

+, no âmbito do IEFP, para limpeza e conservação de espaços públicos na área de projeto de 

trabalho socialmente necessário. ------------------------------------------------------------------------------ 

-------2.4 – ALARGAMENTO DA CURVA DO PORTO DAS BESTAS, JUNTO AO 

CADAFAZ - Havendo necessidade de efetuar o alargamento da curva do Porto das Bestas, junto 

ao Cadafaz, a Junta deliberou por unanimidade solicitar orçamento ao empreiteiro Hans Elias 

Kollande, Unipessoal, Lda. para o efetivar a mencionada obra. ------------------------------------------ 

-------2.5 – DELEGAÇÃO DE PODERES - O Executivo deliberou por unanimidade delegar no 

senhor Presidente poderes para assinar as seguintes garantias escritas: --------------------------------- 

a) do “Programa de Desenvolvimento Rural 2014-2020”, no valor de cento e quarenta e três mil 

trezentos e quinze euros e cinquenta e um cêntimos, relativamente ao pedido de adiantamento, da 

medida 8. Proteção e Reabilitação de Povoamentos Florestais, 8.1 Silvicultura Sustentável, 8.1.4 

Restabelecimento da Floresta Afetada por Agentes Bióticos e Abióticos ou por Acontecimentos 



Catastróficos do Continente/PDR2020, cujo número da operação é PDR2020 – 8.1.4 – FEADER 

– 040408. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) do “Programa de Desenvolvimento Rural 2014-2020”, no valor de cento e vinte e três mil 

oitocentos e setenta e sete euros e noventa cêntimos, relativamente ao pedido de adiantamento, da 

medida 8. Proteção e Reabilitação de Povoamentos Florestais, 8.1 Silvicultura Sustentável, 8.1.4 

Restabelecimento da Floresta Afetada por Agentes Bióticos e Abióticos ou por Acontecimentos 

Catastróficos do Continente/PDR2020, cujo número da operação é PDR2020 – 8.1.4 – FEADER 

– 043859. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------2.6 – RETIFICAÇÃO DE TITULARIDADE DOS PRÉDIOS NA TALISCA, SITO 

CABREIRA – Após consulta às matrizes prediais rústicas da antiga freguesia do Cadafaz, 

verificou-se que, em sequência da avaliação geral à propriedade rústica levada a efeito no ano de 

mil novecentos e noventa e nove, pelas Finanças, ficou registado, indevidamente, na respetiva 

matriz, em nome da Freguesia de Cadafaz, o prédio rústico com o artigo número sete mil e trinta 

e seis (atual artigo treze mil quatrocentos e vinte e seis, da freguesia União das Freguesias de 

Cadafaz e Colmeal), sito em Talisca e descrito como terra de mato com a área de mil e cem 

metros quadrados. De igual modo, a propriedade da Freguesia encontra-se registado em nome da 

Herança de Júlio Neves Santos, com a identificação fiscal número setecentos e quatro milhões 

seiscentos e trinta e oito mil novecentos e oitenta e três, o prédio rústico da mesma freguesia, 

inscrito na respetiva matriz sob o número nove mil quinhentos e cinquenta e oito (atual artigo 

dezoito mil trezentos e sessenta e nove da freguesia da União das Freguesias de Cadafaz e 

Colmeal), sito Talisca e descrito como terra de mato com área de mil cento e quarenta metros 

quadrados. Assim, o Executivo deliberou, por unanimidade, solicitar ao Chefe do Serviço de 

Finanças de Góis a retificação da titularidade dos prédios rústicos. -------------------------------------

--------2.7 – INTERVENÇÃO DO SENHOR SECRETÁRIO – O senhor Secretário 

manifestou-se contra o senhor Presidente autorizar a senhora Tesoureira a levar os documentos 

para casa para assinar. ------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

sessão no próximo dia trinta. ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

documento constituí o anexo I 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; 

JUSTIFICAÇÃO DE PRÉDIO URBANO; VENDA DE MATERIAL LENHOSO; 

CANDIDATURA CEI E CEI+; ALARGAMENTO DA CURVA DO PORTO DAS BESTAS, 

JUNTO AO CADAFAZ; DELEGAÇÃO DE PODERES; RETIFICAÇÃO DE TITULARIDADE 

DOS PRÉDIOS NA TALISCA, SITO CABREIRA; SÉTIMA 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 treze horas, da qual para se constar se lavrou a presente ata, sob a responsabilidade do 

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

  


