ATA NÚMERO OITO BARRA DOIS MIL E DEZANOVE
--------Aos dias onze do mês de abril do ano de dois mil e dezanove, no edifício-sede da Junta,
situado 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; António Jorge Henriques de Almeida, na
qualidade de secretário 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 dezassete horas e trinta minutos, com a seguinte ordem
de trabalhos:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. – FALTAS:--------------------------------------------------------------------------------------------------1.1 - FALTAS – Não houve.---------------------------------------------------------------------------------2. – ORDEM DE TRABALHOS:--------------------------------------------------------------------------2.1 – PRIMEIRA ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DOS CEMITÉRIOS DA
FREGUESIA – O Executivo aprovou por unanimidade a segunda proposta para integrar a
primeira alteração ao Regulamento dos Cemitérios da Freguesia, cujo documento fica a constituir
o anexo I da presente ata. ---------------------------------------------------------------------------------------------De igual modo foi decidido colocar esta alteração à consideração da Assembleia de
Freguesia na sua próxima sessão ordinária. ------------------------------------------------------------------------2.2 – DOAÇÃO DE TERRENO JUNTO À CASA DO CASTELEJO – Foi rececionado
o e-mail datado de vinte e dois de março de dois mil e dezanove do senhor Jaime Morais a
solicitar informação sobre os prédios rústicos que confrontam com a Casa do Castelejo. ------------------O Executivo verificou que possui um prédio rústico junto da mencionada casa e que este,
antes das avaliações dos prédios rústicos, fez parte integrante, como logradouro, do prédio urbano
constituído pela aludida casa. ----------------------------------------------------------------------------------------Assim, a Junta deliberou por unanimidade ceder, gratuitamente, ao atual proprietário da
casa do Castelejo o mencionado prédio rústico, inscrito na matriz da União das Freguesias de
Cadafaz e Colmeal, sob o número dezoito mil trezentos e setenta e um. --------------------------------------3. – APROVAÇÕES EM MINUTA – PRIMEIRA ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO
DOS CEMITÉRIOS DA FREGUESIA; DOAÇÃO DE TERRENO JUNTO À CASA DO
CASTELEJO. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------E não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a reunião quando
eram dezanove 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. ------------------------------------

