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ATA NÚMERO QUATRO BARRA DOIS MIL E DEZOITO 

 

--------Aos dias quinze do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, pelas 

dezassete horas, no edifício da Junta, sito 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 três barra dois mil e dezoito; -------

--------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 Quarta Revisão ao Orçamento e Grandes 

Opções do Plano referente ao exercício de dois mil e dezoito;-----------------------

---------Quinto: - Discussão e votação da Tabela de Taxas e Licenças para o ano 

de dois mil e dezanove. -------------------------------------------------------------------- 

---------Sexto: - Discussão e votação do Mapa de Pessoal para o ano de dois mil 

e dezanove; ---------------------------------------------------------------------------------- 

---------Sétimo: - Discussão e votação do Plano de Atividades, Orçamento e 

Grandes Opções do Plano para o exercício de dois mil e dezanove. --------------- 

--------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 José Nunes Alves de Almeida, na qualidade de segundo secretário. - 

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

presentes os senhores Paula Alexandra Almeida Alves, Mário de Almeida 

Fragoso e Gonçalo Manuel de Jesus Martins, membros da Assembleia. A senhora 

Maria Emília Simões Gaspar Vidal faltou ----------------------------------------------

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

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

--------No primeiro ponto da ordem de trabalhos: “Aprovação da ata número três 

barra dois mil e dezoito.” -----------------------------------------------------------------

--------Após a sua leitura, foram efetuadas, por consenso, algumas alterações de 

forma, sendo a ata aprovada por unanimidade dos presentes. ------------------------

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

da Assembleia de Freguesia”, o senhor presidente da mesa deu conhecimento do 

seguinte expediente recebido: ------------------------------------------------------------ 

a)Convite da União Progressiva da Freguesia do Colmeal para a festa de Natal 

que se realizará no próximo dia dezasseis de dezembro de dois mil e dezoito, 
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pelas onze horas, no Colmeal. O senhor presidente informou ainda que o convite 

é extensivo a todos os membros da Assembleia de Freguesia. ---------------------- 

b)E-mail do senhor António Gil onde refere que falta publicar as atas do atual 

mandato bem como falta publicar o edital a publicitar a sessão da Assembleia de 

Freguesia. -----------------------------------------------------------------------------------

--------Relativamente ao mencionado e-mail, o senhor presidente procedeu à lei-

tura da informação da funcionária da Junta, Elisabete Ascenção, sobre o assunto, 

nomeadamente que faltava apenas publicar duas atas, situação que entretanto já 

tinha regularizado e, no que concerne ao Edital da Assembleia, este encontrava-

se publicitado na página da Junta, no separador “Notícias”, pelo que o senhor 

presidente acrescentou que reencaminhou esta informação ao senhor António Gil. 

--------No terceiro ponto da ordem de trabalhos “Assuntos de interesse para a 

freguesia”, o senhor presidente da mesa perguntou se a Junta tinha remetido um 

ofício à ANACOM sobre a situação exposta na última assembleia pela senhora 

Lisete Matos, à qual o senhor presidente da Junta respondeu que não, pelo que o 

senhor presidente da Mesa e o senhor José Braz Victor reforçaram essa 

necessidade. ---------------------------------------------------------------------------------

--------O senhor José Braz Victor questionou ainda se a senhora Lisete Matos 

enviou o documento que apresentou na última sessão da Assembleia. O senhor 

presidente da Junta respondeu que não rececionou qualquer documento da 

senhora Lisete Matos. ---------------------------------------------------------------------

--------O senhor José Braz Victor perguntou se a Junta já vendeu o material 

lenhoso junto ao Ventoso e na área do Carvalhal e se não, perguntou qual o 

motivo. --------------------------------------------------------------------------------------

--------O senhor presidente da Junta esclareceu que ainda não iniciou a venda 

desse material lenhoso porque atualmente não há madeireiros interessados em 

adquirir madeira de pinho queimada. A Junta tem verificado essa situação com 

outros lotes que tem colocado à venda, os quais não mereceram qualquer 

proposta. Referiu ainda que o Executivo entende que se colocarem à venda nesta 

altura, os madeireiros ao proceder ao corte irão danificar a regeneração natural. - 

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

mais relevante distribuído pela Junta, que fica a constituir o Anexo I da presente 

ata. -------------------------------------------------------------------------------------------

-------Relativamente ao relatório, a senhora Paula Alves questionou o Executivo 

da Junta sobre o local onde foi efetuado o corte de árvores. -------------------------

------O senhor Presidente da Junta informou que o Executivo através da mão-de-

obra disponível na Junta, decidiu proceder ao corte de material lenhoso na 

propriedade, junto à estrada do Açor em virtude deste estar a começar a cair para 

a estrada. -------------------------------------------------------------------------------------

-------O senhor José Braz Victor sugeriu que a Junta fizesse o mesmo trabalho na 

área do Carvalhal porque também estes estão a ameaçar cair para a estrada 

municipal. ----------------------------------------------------------------------------------- 
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--------O senhor presidente da Mesa perguntou onde foi efetuado o levantamento 

dos terrenos em GPS, à qual o senhor presidente da Junta respondeu que foi 

efetuado em dezasseis prédios rústicos, enunciando os respetivos nomes. --------

--------O senhor presidente da Assembleia manifestou o seu desagrado pela 

antena da Vodafone colocada na Cabreira não estar a atualmente a funcionar. No 

seu entender a falta de comunicações isola cada vez mais as pessoas. -------------

--------Chamou a atenção para limpeza dos caminhos públicos, afirmando que é 

um dever da autarquia assegurar a sua limpeza. ---------------------------------------

--------O senhor Mário de Almeida Fragoso perguntou ao Executivo se a situação 

das comunicações em Açor e Ádela se se mantinha inalterada, à qual o senhor 

secretário da Junta respondeu que melhoraram. ---------------------------------------

--------O senhor José Nunes alertou para o estado das casas do Porto das Bestas 

sito Cadafaz, que ameaçam ruiu a qualquer momento para a estrada municipal. -

--------O senhor presidente da Junta informou que esse assunto já foi 

encaminhado para a Câmara Municipal de Góis, há cerca de quinze dias, e que os 

serviços de fiscalização já contactaram a Junta para saber quem são os 

proprietários das aludidas casas, pelo que pensa que a Câmara deve estar a 

desenvolver as diligências necessárias para solucionar essa situação. --------------

--------A senhora Paula Alves alertou para a necessidade de colocar mais rails de 

proteção na estrada entre a Cabreira e o Cadafaz. -------------------------------------

--------O senhor presidente da Junta proferiu que ia reforçar essa necessidade 

junto da Câmara Municipal. --------------------------------------------------------------

--------O senhor presidente da Mesa solicitou ao senhor presidente da Junta que 

na próxima sessão da Assembleia Municipal de Góis questionasse porque a 

Câmara alcatroou a estrada Lomba das Relvas enquanto a estrada Vale do Ceira 

se encontra uma “miséria”. Solicitou igualmente que o senhor presidente da Junta 

reforce a necessidade de alargar a estrada Vale do Ceira pois é uma estrada 

atualmente com muito trânsito. -----------------------------------------------------------

--------O senhor presidente da Junta informou que a senhora presidente da Câmara 

referiu que a próxima estrada a intervir na freguesia será a estrada entre o 
Colmeal, Soito e Malhada. ----------------------------------------------------------------------
--------Como mais ninguém desejou intervir neste ponto, o senhor presidente 

iniciou o quarto ponto da Ordem de Trabalhos “Discussão e votação da Quarta 

Revisão ao Orçamento e Grandes Opções do Plano referente ao exercício de dois 

mil e dezoito”. ------------------------------------------------------------------------------

-------O senhor presidente da mesa concedeu a palavra ao senhor presidente da 

Junta, que se disponibilizou para prestar algum esclarecimento que os elementos 

da Assembleia entendam como necessários. ------------------------------------------- 

-------O senhor presidente da mesa perguntou qual o motivo desta quarta revisão. 

O senhor Presidente da Junta solicitou à funcionária administrativa, Elisabete As-

cenção, que prestasse os esclarecimentos solicitados. Por conseguinte a mesma 

explicou que a presente revisão prendia-se com a necessidade de abrir rúbricas 
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orçamentais para despesa, pois era objetivo da Junta de Freguesia concretizar a 

oferta de bancos para a capela de Ádela e beneficiação da passagem sobre o açude 

do Poceirão, sito Cabreira, situações que não estavam previstas no orçamento ini-

cial. -------------------------------------------------------------------------------------------

-------Como mais ninguém desejou usar da palavra, o documento foi submetido à 

votação, tendo sido aprovado por quatro votos a favor e duas abstenções. O do-

cumento fica a constituir o anexo II desta ata. -----------------------------------------

-------Entrando no quinto ponto da ordem de trabalhos " Discussão e votação da 

Tabela de Taxas e Licenças para o ano de dois mil e dezanove.” -------------------

-------O senhor presidente da Mesa concedeu a palavra à senhora Paula Alves que 

questionou se a Junta de Freguesia tinha algum regulamento interno que permitia 

alterar este valor. ---------------------------------------------------------------------------

--------O senhor presidente da Junta disse que este documento era uma proposta 

para fixação dos valores para o ano de dois mil e dezanove e não existe regula-

mento interno, é de acordo com a legislação. ------------------------------------------

--------O senhor presidente da Mesa referiu que entende como exagero o valor de 

taxa fixado para a concessão de terreno para construção de jazigo, e sugeriu que 

de futuro esta taxa seja revista. -----------------------------------------------------------

--------Como mais ninguém desejou usar da palavra, colocou a proposta à vota-

ção, tendo sido aprovada por unanimidade, e fica a constituir o anexo III da pre-

sente ata. -------------------------------------------------------------------------------------

--------No sexto ponto da ordem de trabalhos: “Discussão e votação do Mapa de 

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

--------Após a explicação do documento, o senhor presidente da mesa colocou-o 

à votação, tendo sido aprovado por unanimidade, pelos presentes, e fica a 

constituir o anexo IV da presente ata. --------------------------------------------------- 

--------Entrou-se de seguida no sétimo 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 dezanove”. ----------------------------------------------------

--------O senhor presidente da Mesa concedeu a palavra ao senhor Presidente da 

Junta que se disponibilizou para prestar os esclarecimentos que os membros da 

Assembleia entendam como necessários. ----------------------------------------------- 

--------No que concerne ao plano de atividades, a senhora Paula Alves utilizou a 

palavra para comparar os documentos em apreço com os do ano anterior. Na sua 

opinião pouca coisa alterou, parecendo uma cópia. Mencionou que gostava de ver 

tratadas as aldeias da freguesia de uma forma igual. Referiu ainda, que no seu 

entendimento, a poda das árvores do Largo da Cabreira deveria ser efetuado pela 
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Câmara Municipal de Góis. Questionou ainda sobre a plantação de cerejeiras. ---

--------O senhor presidente da Junta referiu que a poda será a continuação de uma 

feita anteriormente, pela Junta de Freguesia. Sobre as cerejeiras, o senhor 

presidente esclareceu que a Junta pretende continuar a repor aquelas que se 

queimaram e não voltaram a regenerar. -------------------------------------------------

--------A senhora Paula Alves aludiu ainda a pretensão da Junta relativamente à 

aquisição do edifício onde funcionava a extensão de saúde. -------------------------

--------O senhor presidente da Mesa referiu a situação do referido edifício, 

nomeadamente que este foi construído pelo povo, segundo documentos 

manuscritos arquivados na sede da Comissão de Melhoramentos da Cabreira, de 

autoria de Armando José Ribeiro, já falecido. -----------------------------------------

--------O senhor presidente da Junta esclareceu que a Junta de Freguesia só irá 

comprar o edifício depois deste legalizado. --------------------------------------------

--------O senhor presidente da Mesa expos a situação das calçadas da Cabreira, 

que se encontram a necessitar de obras de beneficiação. -----------------------------

--------Relativamente ao orçamento, o senhor presidente da Junta solicitou à 

funcionária administrativa Elisabete Ascenção para proceder aos esclarecimentos 

solicitados. ----------------------------------------------------------------------------------

--------Como mais ninguém desejou usar da palavra, os mencionados documentos 

em apreço, foram votados em conjunto e aprovados por unanimidade. O conjunto 

fica a constituir o anexo V da presente ata. --------------------------------------------- 

--------Na presente sessão não houve público. ------------------------------------------ 

--------Os pontos da ordem do dia foram aprovados, por unanimidade, em minuta. 

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

dezoito horas e cinquenta minutos, dela se lavrando a presente ata que vai ser 

sujeita a aprovação e assinada na próxima sessão ordinária da Assembleia. ------ 

 

 


