ATA NÚMERO CATORZE DO ANO DE DOIS MIL E DEZASSEIS
--------Aos dias quatro do mês de Setembro do ano de dois mil e dezasseis, 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, 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 dez horas e trinta minutos, com a seguinte ordem de
trabalhos: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. – FALTAS E ATA DA REUNIÃO ANTERIOR:---------------------------------------------------1.1 - FALTAS – O senhor António Jorge Henriques de Almeida, na qualidade de
tesoureiro, faltou. ------------------------------------------------------------------------------------------------------1.2 – ATA DA REUNIÃO ANTERIOR – Foi aprovada, por unanimidade, a ata da
reunião anterior, realizada no dia doze de Agosto do corrente ano. --------------------------------------------2. - ASSUNTOS DIVERSOS:-------------------------------------------------------------------------------2.1 – MUDANÇA DE POSTE – Foi rececionado um pedido para mudança de poste de
iluminação pública em Carrimá formulado da senhora Alice Duarte, no qual a senhora solicita a
alteração do poste junto à sua habitação em virtude da necessidade do espaço para acesso à sua
habitação em virtude seu marido que se encontra com mobilidade muito reduzida e desloca-se em
cadeira de rodas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------A Junta deliberou por unanimidade reencaminhar o pedido à Câmara Municipal de Góis. ---------2.2 – ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO AÇOR – Foi presente um e-mail da Associação
Amigos do Açor a apresentar diversas solicitações. --------------------------------------------------------------A Junta de Freguesia deliberou por unanimidade reencaminhar para a Câmara Municipal
de Góis as solicitações relativamente à água e à higienização dos depósitos de água. -----------------------2.3 - SESSÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA – O Executivo deliberou por
unanimidade solicitar ao senhor Presidente da Assembleia de Freguesia a realização da próxima
sessão ordinária no dia vinte e quatro do corrente mês. ----------------------------------------------------------2.4 – DÉCIMA TERCEIRA ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DO ANO DE DOIS
MIL E DEZASSEIS – A Junta aprovou por unanimidade a décima terceira alteração ao
orçamento para o exercício financeiro do ano de dois mil e dezasseis. Este documento fica a
constituir o anexo I da presente ata. ---------------------------------------------------------------------------------2.5 – CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA E EXPEDIDA – a Junta tomou
conhecimento da correspondência recebida e expedida durante o último mês.--------------------------------2.6 - TESOURARIA – a Junta procedeu a vários pagamentos. ---------------------------------------3. – APROVAÇÕES EM MINUTA – ATA DA REUNIÃO ANTERIOR; DÉCIMA
TERCEIRA ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DO ANO DE DOIS MIL E DEZASSEIS. --------------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 do
secretário e que vai ser submetida a aprovação na reunião seguinte.-------------------------------------

