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ATA NÚMERO QUATRO BARRA DOIS MIL E DEZANOVE 

 

--------Aos dias vinte e dois do mês de setembro do ano de dois mil e dezanove, 

pelas nove horas, na sede da Junta de Freguesia, 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 três barra dois mil e dezanove; ---- 

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

--------Terceiro: - Discussão de assuntos de interesse para a Freguesia; ------------ 

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

--------Quarto: - Autorização para abertura de procedimento concursal para 

recrutamento de assistente operacional (sapador florestal). -------------------------- 

--------Presidiu a sessão o presidente da Mesa, senhor Daniel Martins Neves, que 

foi secretariado pelos senhores José Braz Victor, na qualidade de primeiro 

secretário e Paula Alexandra Almeida Alves, na qualidade de segunda secretária, 

em substituição do senhor José Nunes Alves de Almeida, que faltou. ------------- 

--------Feita a chamada, além dos componentes da mesa, encontravam-se 

presentes os senhores Gonçalo Manuel de Jesus Martins e Mário de Almeida 

Fragoso. Além de segundo secretário faltou a senhora Maria Emília Simões 

Gaspar Vidal membro da Assembleia. -------------------------------------------------- 

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

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

--------Entrando no primeiro ponto da ordem de trabalhos: “Aprovação da Ata 

número três barra dois mil e dezanove”. ----------------------------------------------- 

--------Após a leitura da ata, como ninguém desejou efetuar qualquer 

consideração sobre a mesma, esta foi aprovada por unanimidade. ------------------ 

--------No segundo ponto da ordem de trabalhos: “ Informação sobre o expediente 

da Assembleia de Freguesia”, o senhor presidente da mesa referiu que a única 

correspondência rececionada foi o correio eletrónico do senhor José Nunes Alves 

de Almeida, datado de dezassete de setembro de dois mil e dezanove, a justificar 

a sua ausência na atual sessão, que foi aceite por consenso. ------------------------- 

--------Este documento fica anexado à presente ata, identificado como anexo I. -- 

--------Entrou-se no terceiro ponto da ordem de trabalhos: “Discussão de assuntos 

de interesse para a freguesia”. ------------------------------------------------------------ 

-------O senhor presidente da Mesa procedeu à leitura do relatório da atividade 

desenvolvida desde a última sessão da assembleia até à presente data, distribuído 

pela Junta de Freguesia. Este documento fica a constituir o anexo II da presente 
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ata. -------------------------------------------------------------------------------------------

--------Relativamente a este documento ninguém desejou manifestar-se. ---------- 

--------O senhor Mário de Almeida Fragoso solicitou esclarecimentos ao 

Executivo da Junta a propósito de uma notícia da assinatura de um contrato entre 

a Câmara Municipal de Góis e um empreiteiro, com objetivo de recuperação de 

estradas da União das Freguesias afetadas pelo incêndio de outubro de dois mil e 

dezassete, designadamente se este tinha conhecimento das estradas a recuperar e 

se a Junta tinha sido contactada no sentido de ajudar a identificar as estadas que 

necessitavam de ser intervencionas. ----------------------------------------------------- 

--------O senhor presidente da Junta informou que apenas teve conhecimento do 

alcatroamento da estrada municipal do cruzamento, a seguir à Ponte do Colmeal, 

até ao Soito e à Malhada. ------------------------------------------------------------------ 

--------O senhor Mário de Almeida Fragoso perguntou qual o ponto de situação 

da limpeza das estradas de alcatrão, no âmbito da concretização da candidatura 

da União das Freguesias ao PDR2020 para estabilização de emergência pós-

incêndio referente ao incêndio de junho de dois mil e dezassete. ------------------- 

--------O senhor presidente da Junta informou que o empreiteiro encontra-se a 

limpar a estrada municipal entre Capelo e a Sandinha. ------------------------------- 

--------O senhor José Braz Victor sugeriu ao Executivo que assim que haja 

possibilidade por parte dos funcionários da Junta seja efetuada a limpeza das 

valetas junto às aldeias bem como passem pelas estradas florestais, de vez em 

quando, com o objetivo de retirar as árvores queimadas que vão caindo, 

principalmente nas estradas que não foram abrangidas pelos projetos. ------------- 

--------Entrando no quarto ponto da ordem de trabalhos “Autorização para 

abertura de procedimento concursal para recrutamento de assistente operacional 

(sapador florestal) ”. -----------------------------------------------------------------------

--------O senhor presidente da Mesa procedeu à leitura do documento remetido 

pela Junta de Freguesia sobre o presente ponto, que fica a constituir o anexo III 

da presente ata, e que menciona a necessidade de abertura do procedimento 

concursal para recrutamento de um assistente operacional para desempenhar as 

funções de sapador florestal, em virtude de um funcionário que desempenhava 

essas funções ter feito cessar, por vontade própria, o contrato com a União das 

Freguesias, devido a ter-se candidatado ao lugar de coveiro na Câmara Municipal 

de Góis e, pela exigência do ICNF sobre a mencionada equipa ter de funcionar 

com cinco sapadores florestais. ---------------------------------------------------------- 
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--------Como ninguém desejou usar da palavra, o senhor presidente da Mesa 

colocou à votação, tendo sido aprovado, por unanimidade. --------------------------

------- Este ponto foi aprovado ainda, por unanimidade, em minuta. --------------- 

--------Do público presente, usou da palavra o senhor António Duarte, residente 

no Soito que mencionou que corrobora com a sugestão apresentada pelo senhor 

José Braz Victor referente à necessidade de limpeza periódica das estradas 

florestais e acrescentou a necessidade de ser abertos pequenos agueiros para 

evitar enxurradas. -------------------------------------------------------------------------- 

--------Referiu que, no seu entender, os elementos da Assembleia de Freguesia 

devem estar atentos ao que se passa na Freguesia, sugerindo que lessem as atas 

da Câmara Municipal de Góis, pois, por exemplo, foi discutido e vem lá 

mencionado o assunto relacionado com a recuperação das estradas da União das 

Freguesias. Manifestou a sua opinião sobre o novo alcatroamento estar a ser bem 

executado, lamentou no entanto que a estrada entre o cruzamento para a Malhada 

e a Ponte de “Seiroco”, não seja alcatroada, apenas serão colocados remendos. -- 

--------E, não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a reunião quando eram 

dez horas, dela se lavrando a presente ata que vai ser sujeita a aprovação e 

assinada na próxima sessão ordinária da Assembleia. -------------------------------- 


