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UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CADAFAZ E COLMEAL
NIPC: 510835295

Regulamento da Pedreira

Nota Previa

A Junta de Freguesia consciente das dificuldades para poder fazer as várias obras em
xisto, entendeu proceder á legalização de uma pedreira, que para além de poder ter as
condições necessárias e legais para as suas benfeitorias, pretende com este
licenciamento criar também uma janela de oportunidades para o sector.
O Concelho de Góis. é tradicionalmente um concelho de xisto, mas sem a

possibilidade legal, até aqui da sua extração.
Estamos certos que com esta legalização, não só se criam condições de legais como se
vai acrescentar valor no futuro.
Com este regulamento pretendemos regulamentar a atividade, não será um documento

fechado, sempre que se justifique deve ser melhorado.

Artigos
Artigo Primeiro

Localização da pedreira situa-se em propriedade e é propriedade da União de
Freguesias do Cadafaz e Colmeal, antigo território da Junta de Freguesia de Colmeal,
sendo a rentabilidade, preservação e manutenção da responsabilidade desta autarquia.

Artigo Segundo
A extração e comercialização é da total responsabilidade da Junta de Freguesia União
de Freguesias de Cadafaz e Colmeal, sendo proibida a sua extração por terceiros, sem o
acompanhamento no local pela Junta de Freguesia da União das Freguesias de Cadafaz
e Colmeal.

Artigo Terceiro

A Junta de Freguesia pode criar preçário diferenciado para instituições públicas do
MUnicípio
de Góis, bem como incentivos aos empresários do Concelho de Góis.

Artigo Quarto

o referido preçano consta de Regulamento Geral de Taxas e Licenças que será
necessário ser aprovado pela Assembleia de Freguesia da União das Freguesias de
Cadafaz e Colmeal sobe proposta do executivo da Junta de Freguesia.

Artigo Quinto

Preços por metro cúbico, extração com os meios da Junta de Freguesia 30,00 € com
recurso a maquina do próprio 20,00 €
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Artigo Sexto

o presente regulamento entra em vigor no dia útil imediatamente a seguir à aprovação
do Regulamento e Tabela Geral de Taxas e Licenças.

Artigo Sétimo
Casos omissos todos os casos omissos são resolvidos pelo executivo da Junta de
Freguesia da União das Freguesias de Cadafaz e Colmeal, que tem poderes
deliberativos.

Aprovado em sessão ordinária da Junta de Freguesia,
Realizada a 6 de Dezembro de 2015,

o Secretário da Junta,

o Tesoureiro da Junta,

Aprovado em sessão ordinária da Assembleia de Freguesia,
Realizada a 19 de Dezembro de 2015,

o Presidente da Mesa da Assembleia,
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O Pri eiro Secretário da Mesa da Assembleia,
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