ATA NÚMERO DOZE BARRA DOIS MIL E DEZOITO
--------Aos dias cinco mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, no edifício sede da Junta,
situada 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, 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 E ATA DA REUNIÃO ANTERIOR:---------------------------------------------------1.1 - FALTAS – Faltou o senhor António Jorge Henriques de Almeida, em virtude de se
encontrar a exercer a sua atividade profissional. -------------------------------------------------------------------1.2 – ATA DA REUNIÃO DE JUNTA – A Junta aprovou por unanimidade a ata da
reunião ordinária realizada no dia um de julho de corrente ano. -------------------------------------------------2. – ORDEM DO DIA:---------------------------------------------------------------------------------------2.1. – TUBO DE REGADIO DE CAPELO - O senhor Presidente da Junta informou que
esta autarquia ofertou tubo, a pedido do senhor António Jorge Simões, para o Regadio de Capelo,
esta decisão veio no sentido de a Junta entender que era para proveito de todos os beneficiários do
mencionado regadio. Posteriormente o Grupo dos Amigos de Capelo, bem como algumas pessoas
de Capelo, efetuaram uma exposição à Junta de Freguesia a referir que o tubo estava a beneficiar
apenas o senhor António Jorge Simões. Assim o senhor Presidente da Junta e o senhor Secretário
da Junta, António Jorge Henriques de Almeida, deslocaram-se a Capelo, no dia seis de julho,
conjuntamente com o senhor António Jorge Simões, a fim de analisar a situação do regadio. Pelo
senhor presidente e pelo senhor secretário foi verificado que o tubo da forma como foi colocado,
realmente beneficiava só o referido senhor. Neste sentido e de forma a solucionar a questão, o
senhor António Simões, por sua iniciativa, entendeu devolver o tubo à Junta de Freguesia, o que
veio a acontecer no dia sete de mesmo mês. Optando por comprar o tubo para devolver,
mantendo e responsabilizando-se pelo que instalou. ---------------------------------------------------------------2.2 – NONA ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO
PLANO PARA O EXERCÍCIO DE DOIS MIL E DEZOITO – Foi aprovado por
unanimidade a nona alteração ao Orçamento e Opções do Plano para o exercício de dois mil e
dezoito. Este documento fica a constituir o anexo I da presente ata. --------------------------------------------2.3 - CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA E EXPEDIDA – a Junta tomou
conhecimento da correspondência recebida e expedida durante o último mês.---------------------------------2.4 - TESOURARIA – a Junta procedeu a vários pagamentos. ----------------------------------------3. APROVAÇÃO EM MINUTA - NONA ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO E
GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA O EXERCÍCIO DE DOIS MIL E DEZOITO. -----------------E não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a reunião quando
eram onze horas e trinta minutos, da qual para se constar se lavrou a presente ata, sob a
responsabilidade da secretária e que vai ser submetida a aprovação na reunião seguinte. -----------

