ATA NÚMERO OITO BARRA DOIS MIL E DEZOITO
--------Aos dias vinte e sete do mês de maio 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
extraordinária 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, com a seguinte ordem de trabalhos:--------------------1. – FALTAS:--------------------------------------------------------------------------------------------------1.1 - FALTAS – Faltou o senhor António Jorge Henriques de Almeida, por
compromissos anteriormente assumidos. ----------------------------------------------------------------------------2. – ORDEM DO DIA:---------------------------------------------------------------------------------------2.1 – SUBSTITUIÇÃO DA FOSSA DOS SANITÁRIOS DA PONTE – Foram
presentes os orçamentos para a obra de substituição da fosse séptica estanque dos sanitários da
zona balnear da Ponte, sito Colmeal, com capacidade para mil litros que se queimou no incêndio
ocorrido no dia dezasseis de outubro de dois mil e dezassete, nomeadamente das empresas Carlos
Manuel Fontes de Almeida, Unipessoal, Lda. e André Gaspar de Almeida, Unipessoal Lda. e
ainda do senhor Hans Elias Kollande. ------------------------------------------------------------------------------A Junta aprovou por unanimidade adjudicar a obra ao empreiteiro Carlos Manuel Fontes
de Almeida, Unipessoal, Lda. por ser a proposta de mais baixo valor, designadamente no valor de
novecentos e cinquenta euros, acrescido de IVA à taxa em vigor na Lei. Mais aprovou, de igual
modo, a minuta do contrato a celebrar, cuja se anexa a esta ata. ------------------------------------------------3. – APROVAÇÕES EM MINUTA – O Executivo aprovou o ponto anterior em minuta.--------E não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a reunião quando
eram dez horas e trinta minutos, da qual para se constar se lavrou a presente ata, sob a
responsabilidade da tesoureira e que vai ser submetida a aprovação na reunião seguinte. -----------

