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ATA NÚMERO CINCO BARRA DOIS MIL E DEZANOVE
--------Aos dias catorze do mês de dezembro do ano de dois mil e dezanove, pelas
dezasseis horas e trinta minutos, no edifício administrativo da União das
Freguesias de Cadafaz e Colmeal, localizado no Cadafaz, 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 quatro 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: - Discussão e votação da Segunda Revisão ao Orçamento e
Grandes Opções do Plano referente ao ano de dois mil e dezanove; -----------------------Quinto: - Discussão e votação do Mapa de Pessoal referente ao ano de dois
mil e vinte; -----------------------------------------------------------------------------------------Sexto: - Discussão e votação do Plano de Atividades, Orçamento e
Grandes Opções do Plano para o exercício de dois mil e vinte. ----------------------------Presidiu a sessão o senhor José Braz Victor, em substituição do senhor
Daniel Martins Neves, presidente da Mesa, que faltou. E foi secretariado pela
senhora Paula Alexandra Almeida Alves, na qualidade de primeira secretária, em
substituição do senhor José Braz Victor, e José Nunes Alves de Almeida, na
qualidade de segundo secretário. ----------------------------------------------------------------Feita a chamada, além dos componentes da mesa, encontravam-se
presentes os senhores Gonçalo Manuel de Jesus Martins e Mário de Almeida
Fragoso. Além do senhor presidente da Mesa, faltou a senhora Maria Emília
Simões Gaspar Vidal, vogal da Assembleia. --------------------------------------------------Verificando-se que se encontravam reunidas as condições para que a
Assembleia funcionasse, o senhor presidente da mesa, em regime de substituição,
declarou aberta a sessão. -------------------------------------------------------------------------Entrando no primeiro ponto da ordem de trabalhos: “Aprovação da Ata
número quatro 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 José Braz Victor procedeu à leitura da
comunicação efetuada pelo senhor presidente da Junta referente às faltas dos
membros do Executivo da Junta às reuniões ordinárias e extraordinárias da Junta,

2

no presente mandato. ----------------------------------------------------------------------------Deu conhecimento do correio eletrónico recebido da senhora Maria Emília
Simões Gaspar Vidal, datado de vinte e seis de setembro de dois mil e dezanove,
a justificar a sua ausência na atual sessão, justificação essa, aceite por consenso.
Este documento fica anexado à presente ata, identificado como anexo I. -----------------O senhor José Braz Victor deu conhecimento ainda da missiva remetida
pela senhora Maria Emília Simões Gaspar Vidal, onde renúncia às suas funções
como vogal da Assembleia de Freguesia, no presente mandado. Este documento
constituí o anexo II da presente ata. ------------------------------------------------------------Entrou-se no terceiro ponto da ordem de trabalhos: “Discussão de assuntos
de interesse para a freguesia”. ------------------------------------------------------------------O senhor José Braz Victor concedeu a palavra aos senhores membros da
Assembleia de Freguesia. ------------------------------------------------------------------------O senhor Mário de Almeida Fragoso solicitou à Junta de Freguesia que
alerte a Câmara Municipal de Góis sobre a situação das ruínas das casas de xisto
existentes junto à curva do “Porto das Bestas”, sito Cadafaz, que, dado o seu nível
elevado de degradação, ameaçam ruir a qualquer momento, constituindo um
perigo para quem ali circula a pé ou de carro. -------------------------------------------------A senhora Paula Alves alertou para a situação da limpeza das estradas
municipais. -----------------------------------------------------------------------------------------No que concerne às casas mencionadas, o senhor presidente da Junta
informou que a Câmara Municipal tem conhecimento dessa situação, no entanto
solicitará novamente a resolução daquela situação o mais depressa possível.
Também alertará sobre a limpeza das estradas municipais. ------------------------.--------O senhor José Braz Victor questionou o senhor presidente da Junta sobre
a necessidade da Junta ter de recorrer ao serviço do coveiro exteriormente. -------------O senhor presidente da Junta informou que atualmente a Junta não possui
nenhum funcionário que execute a função de coveiro, pelo que tem solicitado às
Agências Funerárias que contratem um coveiro, ficando a respetiva despesa a
cargo da agência ou família, em compensação, a Junta não cobrará o serviço.
Caso a agência não tenha essa possibilidade, a Junta terá de, pontualmente,
solicitar o empréstimo de um coveiro. ---------------------------------------------------------O senhor José Braz Victor manifestou-se contra qualquer pessoa, estranha
à autarquia, exercer as funções de coveiro, uma vez que os cemitérios são
propriedade da União das Freguesias. ----------------------------------------------------------O senhor presidente da Junta compreende a situação mas afirmou que a
autarquia só pagar despesas devidamente documentadas e regularizadas. Referiu

3

que no presente momento, não há outra solução. ---------------------------------------------A senhora Paula Alves lamentou o estado do cemitério da Cabreira, pois
quando lá se deslocou para visitar a campa dos seus familiares, a parte comum do
cemitério parecia abandonada. ------------------------------------------------------------------O senhor presidente da Junta manifestou discordância e estranheza porque
todos os cemitérios da freguesia foram limpos na semana que antecedeu os
Santos. E ainda porque, durante a última semana, foi iniciada outra ação de
limpeza no cemitério da Cabreia. --------------------------------------------------------------O senhor presidente da Junta aproveitou a oportunidade para informar que
o Executivo pretende colocar pó de pedra em todos os cemitérios da Freguesia,
iniciando os trabalhos no cemitério da Cabreira. --------------------------------------------Como mais ninguém desejou usar da palavra, entrou-se no quarto ponto da
ordem de trabalhos: “Discussão e votação da Segunda Revisão ao Orçamento e
Grandes Opções do Plano referente ao ano de dois mil e dezanove”. --------------------A pedido do senhor José Braz Victor, o senhor presidente da Junta efetuou
uma breve explicação sobre a necessidade da segunda revisão ao orçamento. ----------Como ninguém desejou usar da palavra, o documento foi colocado à
votação, tendo sido aprovado por unanimidade. Este documento fica a constituir
o anexo III desta ata. -----------------------------------------------------------------------------No quinto ponto da ordem e trabalhos: “Discussão e votação do Mapa de
Pessoal referente ao ano de dois mil e vinte”. ------------------------------------------------Ninguém desejou discutir o presente documento. Após votação, foi
aprovado por unanimidade e constituí o anexo IV da presente ata.-------------------------No último ponto da ordem de trabalhos: “Discussão e votação do Plano de
Atividades, Orçamento e Grandes Opções do Plano para o exercício de dois mil
e vinte.” --------------------------------------------------------------------------------------------O senhor José Braz Victor concedeu a palavra ao senhor presidente da Junta
que se disponibilizou para prestar algum esclarecimento que os elementos da
assembleia entendam por conveniente. --------------------------------------------------------O senhor Mário Fragoso perguntou ao Executivo quando a União das
Freguesias de Cadafaz e Colmeal terminará de efetuar o pagamento da dívida da
extinta Freguesia de Cadafaz à Segurança Social. O senhor presidente da Junta
informou que esta será concluída no próximo mês de abril. -------------------------------O senhor Gonçalo Martins sugeriu que no futuro seja efetuada obras de
recuperação e beneficiação das alminhas existentes na freguesia, pois fazem parte
do património e algumas encontram-se em muito mau estado. ----------------------------O senhor José Braz Victor sugeriu que o Executivo requalificasse o espaço
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existente por baixo do terraço, construído junto ao largo do Colmeal, considera
que seria uma obra de baixo custo. -------------------------------------------------------------Como mais ninguém desejou usar da palavra, o documento foi submetido
à votação, tendo sido aprovado por quatro votos a favor e uma abstenção. ---------------O senhor José Braz Victor efetivou declaração de voto, designadamente
absteve-se por considerar que o documento em apreciação é uma cópia do
orçamento para o ano de dois mil e dezanove, não trazendo nenhuma obra nova”.
Este documento fica a constituir o anexo V desta ata. ---------------------------------------Os pontos da ordem do dia foram todos aprovados em minuta. ---------------------E, não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a reunião quando eram
dezassete horas e trinta minutos, dela se lavrando a presente ata que vai ser sujeita
a aprovação e assinada na próxima sessão ordinária da Assembleia. ---------------

