ATA NÚMERO DEZ DO ANO DE DOIS MIL E DEZASSETE
--------Aos dias quatro do mês de junho do ano de dois mil e dezassete, no edifício sede da Junta,
sito Colmeal, reuniu em sessão ordinária a Junta de Freguesia da União de Freguesias de Cadafaz
e Colmeal. Compareceram os senhores Carlos da Conceição de Jesus, na qualidade de presidente
e António Jorge Henriques de Almeida, na qualidade de tesoureiro. -------------------------------------------Depois dos presentes terem ocupado os seus lugares e reunidas as condições, o senhor
secretário 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 – O senhor José Nunes Alves de Almeida faltou. --------------------------------------1.2 – ATAS DAS REUNIÕES ANTERIORES – Foi aprovada, por unanimidade, as atas
das reuniões anteriores, realizadas a sete de maio e a vinte e dois de maio, do presente ano. ---------------2. - ASSUNTOS DIVERSOS:-------------------------------------------------------------------------------2.1 – PROTOCOLO COM A COMISSÃO DE MELHORAMENTOS DE ÁDELA –
Foi presente o pedido da Comissão de Melhoramentos de Ádela, a solicitar apoio financeiro para
a realização da obra de restauro do forno comunitário de Ádela. -----------------------------------------------A Junta deliberou por unanimidade conceder o subsídio no valor de três mil euros.
Aprovou, de igual forma, a minuta do protocolo a celebrar. -----------------------------------------------------2.2 – SUBSÍDIO PARA O AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE GÓIS – Após
solicitado pelo Agrupamento de Escolas de Góis, a Junta deliberou por unanimidade conceder um
subsídio, no valor de cinquenta euros, para o acantonamento escolar. -----------------------------------------2.3 – PAGAMENTO DO LOTE TRÊS – A Junta deliberou por unanimidade solicitar ao
senhor Paulo José Carvalho Antunes o pagamento do valor em falta, referente à aquisição do lote
número três, objeto do contrato celebrado a cinco de fevereiro do corrente ano, uma vez que
iniciou o corte há mais de trinta dias, conforme o enunciado no número dois da cláusula quarta do
mencionado contrato. --------------------------------------------------------------------------------------------------2.4 – LIMPEZA DE ESTRADÃO – Após solicitado pelo senhor Hermenegildo João da
Silva, a Junta deliberou por unanimidade solicitar à Câmara Municipal de Góis a limpeza, com
máquina niveladora, do estradão de acesso ao Vale Chiqueiro e ao Vale de Égua, locais que se
situam no estradão entre o Colmeal e o Sobral. -------------------------------------------------------------------2.5 – LIMPEZA DE ACEIROS E ESTRADAS – A Junta deliberou por unanimidade
solicitar à Câmara Municipal de Góis a limpeza dos aceiros existentes no território da União das
Freguesias, salientando que o aceiro ao fundo da povoação de Aldeia Velha, encontra-se já com
pinheiros e outra vegetação. Deliberou igualmente solicitar a limpeza das bermas da estrada do
Vale do Ceira e das restantes estradas da União das Freguesias, que se encontram com vegetação
muito densa, obstruindo as faixas de rodagem e criando dificuldades a quem ali circula. ------------------2.6 – QUARTA ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DO ANO DE DOIS MIL E
DEZASSETE – Foi aprovada por unanimidade a quarta alteração ao orçamento referente ao ano
de dois mil e dezassete. Este documento fica a constituir o anexo I da presente data. -----------------------2.7 – PRIMEIRA ALTERAÇÃO À TABELA DE TAXAS E LICENÇAS
REFERENTE A DOIS MIL E DEZASSETE – A Junta aprovou por unanimidade a primeira
alteração à tabela de taxas e licenças referente ao ano de dois mil e dezassete. Decidiu de igual
forma colocar este documento à consideração da Assembleia de Freguesia na sua próxima sessão.
Este documento constituí o anexo II desta ata. -------------------------------------------------------------

--------2.8 – SESSÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA – A Junta decidiu por
unanimidade solicitar a realização da próxima sessão da Assembleia de Freguesia no dia vinte e
quatro de junho do corrente ano. -------------------------------------------------------------------------------------2.9 – CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA E EXPEDIDA – a Junta tomou
conhecimento da correspondência recebida e expedida durante o último mês.--------------------------------2.10 – TESOURARIA – A Junta procedeu a vários pagamentos. -------------------------------------3. – APROVAÇÕES EM MINUTA – ATAS DAS REUNIÕES ANTERIORES;
PROTOCOLO COM A COMISSÃO DE MELHORAMENTOS DE ÁDELA; SUBSÍDIO PARA
O AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE GÓIS; QUARTA ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO
DO ANO DE DOIS MIL E DEZASSETE; PRIMEIRA ALTERAÇÃO À TABELA DE TAXAS
E LICENÇAS REFERENTE AO ANO DE DOIS MIL E DEZASSETE. -------------------------------------E não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a reunião quando
eram doze horas e trinta minutos, da qual para se constar se lavrou a presente ata, sob a
responsabilidade do secretário e que vai ser submetida a aprovação na reunião seguinte.------------

