ATA NÚMERO UM BARRA DOIS MIL E DEZOITO
--------Aos dias sete do mês de janeiro do ano de dois mil e dezoito, no edifício administrativo do
Cadafaz, 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. -------------------------------------------------A reunião foi secretariada pela funcionária que desempenha as funções de Assistente
Técnica Elisabete Cristina Carneiro de Ascenção. -----------------------------------------------------------------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 ATAS DAS REUNIÕES ANTERIORES:-------------------------------------------1.1 - FALTAS – O senhor António Jorge Henriques de Almeida faltou. -----------------------------1.2 - ATAS DAS REUNIÕES ANTERIORES – Foi aprovado por unanimidade as atas
das reuniões anteriores, realizadas a três de dezembro de dois mil e dezassete; a vinte de
dezembro de dois mil e dezassete; e a vinte e nove de dezembro de dois mil e dezassete. -------------------2. - ASSUNTOS DIVERSOS:------------------------------------------------------------------------------2.1 – III TERCEIRO PASSEIO TT – A União Progressiva da Freguesia do Colmeal
solicitou apoio para a realização do III Passeio TT designado por Rota das Colmeias. ----------------------A Junta deliberou por unanimidade apoiar através de um subsídio para a aquisição dos
brindes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.2 – RELÓGIO DA TORRE DA IGREJA DO COLMEAL – A Junta decidiu por
unanimidade contactar o senhor Cousinha, responsável pera reparação do relógio da torre da
igreja do Colmeal, com o objetivo de se inteirar sobre o ponto de situação deste. ---------------------------2.3 – SUBSÍO DE APOIO A JOVENS ESTUDANTES – A Beatriz Henriques, residente
na Cabreira requereu o subsídio no âmbito do programa de apoio a jovens estudantes. ---------------------A Junta deliberou por unanimidade não conceder o subsídio uma vez que foi requerido
fora do prazo estabelecido no regulamento. ------------------------------------------------------------------------2.4 – PROTEÇÃO DO CAIXOTE DE LIXO DE CARRIMÁ – A Junta deliberou por
unanimidade proceder à colocação de uma barreira protetora em blocos no caixote de lixo de
Carrimá, uma vez que este apresentava um perigo para os seus utilizadores. ---------------------------------2.5 - PRIMEIRA ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO
PLANO PARA O ANO DE DOIS MIL E DEZOITO – Foi presente a aprovado por
unanimidade a Primeira Alteração ao Orçamento e Grandes Opções do Plano para o Ano de Dois
Mil e Dezoito. Este documento fica a constituir o anexo I da presente ata. -----------------------------------2.6 - CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA E EXPEDIDA – a Junta tomou
conhecimento da correspondência recebida e expedida durante o último mês.--------------------------------2.7 - TESOURARIA – a Junta procedeu a vários pagamentos. ----------------------------------------3. – APROVAÇÕES EM MINUTA – ATAS DAS REUNIÕES ANTERIORES; III
TERCEIRO PASSEIO TT; PROTEÇÃO DO CAIXOTE DE LIXO DE CARRIMÁ; PRIMEIRA
ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO. ----------------------------------E não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a reunião quando
eram doze horas, 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. ------------------------------------

