ATA NÚMERO DOIS BARRA DOIS MIL E DEZOITO
--------Aos dias quatro do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, no edifício-sede da
Junta, situado na Rua Padre André de Almeida Freire, sito Colmeal, 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; 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 dez horas e trinta minutos, 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 aprovado por unanimidade a ata da
reunião anterior, realizada a sete de janeiro do presente ano. O António Jorge Henriques de
Almeida não participou na discussão e votação devido a não ter estado presente na aludida
sessão. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. - ASSUNTOS DIVERSOS:------------------------------------------------------------------------------2.1 – REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELO INCÊNDIO DE OUTUBRO
EM ÁDELA – Após análise do pedido formulado pela Comissão de Melhoramentos de Ádela e
após consulta efetuada à união Progressiva da Freguesia do Colmeal, a Junta deliberou por
unanimidade proceder à reparação dos danos causados pelo incêndio em Ádela, e solicitados pela
referida Comissão, nomeadamente substituição dos vidros da casa de convívio de Ádela e
respetiva arrecadação, bem como pintura do gradeamento do cruzeiro e porta da arrecadação. ------------Mais foi deliberado, solicitar orçamento ao senhor Hans Elias Kolande para a execução
dos mencionados trabalhos. ------------------------------------------------------------------------------------------2.2 – FRESE – A junta deliberou por unanimidade efetuar uma consulta de mercado com
o objetivo de adquirir uma frese com a medida de um metro e meio para o trator da Junta. ----------------2.3 – TUBO CORRUGADO PARA REGADIO – A Junta deliberou por unanimidade
efetuar uma consulta de mercado para aquisição de mil e quinhentos metros de tubo corrugado
para substituição do tubo de regadio danificado pelos incêndios. -----------------------------------------------2.4 – PLACA NA CHURRASQUEIRA LOCALIZADA NO ESPAÇO EXTERIOR
DA ANTIGA ESCOLA PRIMÁRIA DO CARVALHAL – O senhor Leonel Nunes Henriques
solicitou que a Junta interviesse junto da União e Progresso do Carvalhal para ser revista a placa
colocada na churrasqueira construída no espaço exterior da antiga escola primária do Carvalhal. --------A Junta deliberou por unanimidade enviar um e-mail à Coletividade sobre este assunto. -----------2.5 – SUBSTITUIÇÃO DE TUBO QUEIMADO NO INCÊNDIO DE OUTUBRO NO
LOCAL DESIGNADO POR ALFÂNDEGA SITO COLMEAL – Os senhores Justino
Geraldes e Domingos Nunes solicitaram a substituição do tubo de rega no local designado por
Alfândega, sito Colmeal, que ficou danificado pelo incêndio de outubro de dois mil e dezassete. --------A Junta deliberou por unanimidade proceder à substituição do aludido tubo. ------------------------2.6 – DOTAR OS ARMAZÉNS COM ELETRICIDADE – A Junta deliberou por
unanimidade dotar os armazéns da Junta, situados no Cadafaz e Colmeal, com eletricidade. Nesse

sentido decidiu solicitar orçamento aos senhores Leonel Nunes Henriques e Álvaro Serafim
Duarte Cerejeira. -------------------------------------------------------------------------------------------------------2.7 – AQUISIÇÃO DE MOTOSSERRA – A Junta deliberou por unanimidade adquirir
uma motosserra ao Carlos Castanheira Unipessoal, Lda. --------------------------------------------------------2.8 – 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. -----------------------------------2.9 - CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA E EXPEDIDA – a Junta tomou
conhecimento da correspondência recebida e expedida durante o último mês.--------------------------------2.10 - TESOURARIA – a Junta procedeu a vários pagamentos. ---------------------------------------3. – APROVAÇÕES EM MINUTA – REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELO
INCÊNDIO DE OUTUBRO EM ÁDELA; FRESE; TUBO CORRUGADO PARA REGADIO;
DOTAR OS ARMAZÉNS COM ELETRICIDADE; PRIMEIRA ALTERAÇÃO AO
ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA DOIS MIL E DEZOITO. -------------------E não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a reunião quando
eram doze 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. -----------

