ATA NÚMERO QUINZE DO ANO DE DOIS MIL E DEZASSEIS
--------Aos dias vinte e um do mês de Setembro do ano de dois mil e dezasseis, no edifício sede
da Junta sito Colmeal, reuniu em sessão extraordinária a Junta de Freguesia da União de
Freguesias de Cadafaz e Colmeal. Compareceram os senhores Carlos da Conceição de Jesus, na
qualidade de presidente, António Alves Martins, na qualidade de secretário e António Jorge
Henriques de Almeida, na qualidade de tesoureiro ---------------------------------------------------------------Depois dos presentes terem ocupado os seus lugares e reunidas as condições, o senhor
presidente declarou aberta a sessão pelas dezanove horas, com a seguinte ordem de trabalhos: -----------1. – FALTAS E ATA DA REUNIÃO ANTERIOR:---------------------------------------------------1.1 - FALTAS – Não houve. ---------------------------------------------------------------------------------1.2 – ATA DA REUNIÃO ANTERIOR – Foi aprovada, por unanimidade, a ata da
reunião anterior, realizada no dia quatro de Setembro do corrente ano. ----------------------------------------2. - ASSUNTOS DIVERSOS:-------------------------------------------------------------------------------2.1 – REGULAMENTO DE APOIO AOS JOVENS ESTUDANTES – A Junta
aprovou por unanimidade a proposta do Regulamento de Apoio aos Jovens Estudantes elaborada
pelo senhor presidente da Junta. ------------------------------------------------------------------------------------- De igual modo decidiu colocar o documento à consideração da Assembleia de Freguesia
na sua próxima sessão. ------------------------------------------------------------------------------------------------Este documento constituí o anexo I da presente ata. ------------------------------------------------------2.2 – BENEFICIAÇÃO DO AÇUDE DA PONTE – Uma vez que a Junta muito
recentemente teve conhecimento da dimensão da ameaça de ruína do açude da Ponte, sito
Colmeal, a Junta deliberou por unanimidade proceder às obras de reparação do referido açude sito
Colmeal, uma vez que este se encontra a ruir e com a proximidade do inverno o risco torna-se
maior. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Junta decidiu por unanimidade entregar a realização da obra por administração direta ao
empreiteiro Carlos Manuel Fontes de Almeida Unipessoal, Lda., devido ao carácter urgente e
referido empreiteiro ter capacidade para a realiza e ter máquina retroescavadora, que é necessária
para abertura de uma vala no leito do rio para escoamento da água. -------------------------------------------2.3 – ORÇAMENTOS PARA TRABALHO DE MÁQUINA – A Junta deliberou por
unanimidade solicitar orçamentos para trabalhos de máquina retroescavadora e camioneta para
transporte de entulho aos empreiteiros Carlos Manuel Fontes de Almeida, Unipessoal, Lda. e
Almeida & Bandeira, Lda. em virtude de serem os únicos nesta zona a possuírem máquina. --------------2.4 – HOMENAGEM AO SENHOR COMENDADOR RUI NABEIRO – Foi efetivada
a homenagem ao senhor Comendador Rui Nabeiro, estiveram presentes várias entidades, entre as
quais os senhores secretário de estado do ambiente e secretário do estado das florestas e
desenvolvimento rural, o vice-presidente do ICNF. ------------------------------------------------------.--------3. – APROVAÇÕES EM MINUTA – ATA DA REUNIÃO ANTERIOR;
REGULAMENTO DE APOIO AOS JOVENS ESTUDANTES; BENEFICIAÇÃO DO AÇUDE
DA PONTE. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------E não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a reunião quando
eram vinte 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.------------

