ATA NÚMERO TREZE DO ANO DE DOIS MIL E DEZASSEIS
--------Aos dias doze do mês de Agosto 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 dezoito 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 aprovada, por unanimidade, a ata da
reunião anterior, realizada no dia sete de Agosto do corrente ano. ---------------------------------------------2. - ASSUNTOS DIVERSOS:-------------------------------------------------------------------------------2.1 – PINTURA DA TORRE DO RELÓGIO DO CADAFAZ – Foram presentes as
propostas de orçamento para a obra de pintura da torre do relógio do Cadafaz, a saber: ------------a) André Gaspar de Almeida, Unipessoal, Lda., no valor de mil oitocentos e sessenta euros; ------b) Carlos Manuel Fontes de Almeida, Unipessoal, Lda. no valor de dois mil e seiscentos euros; --c) PRISMAS – Salteados de Xisto, Lda., no valor de três mil duzentos e cinquenta euros. -----------------As firmas Almeida & Bandeira, Lda. e Construções Manuel Gomes de Carvalho, Lda. não
apresentou proposta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Os valores das propostas enunciados acresce o IVA à taxa em vigor. ----------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, entregar a obra ao primeiro empreiteiro, por ter
apresentado a proposta de mais baixo preço. ----------------------------------------------------------------------Foi aprovado igualmente a minuta do contrato a celebrar com o referido empreiteiro. Este
documento fica a constituir o anexo I da presente ata. ----------------------------------------------------2.2 – HOMENAGEM AO SENHOR COMENDADOR RUI NABEIRO – A Junta
deliberou proceder a uma homenagem ao senhor Comendador Manuel Rui Azinhais Nabeiro no
próximo dia dezassete de Setembro no edifício sede da Junta. A Junta decidiu igualmente
convidar diversas entidades e a imprensa local para o evento. --------------------------------------------------3. – APROVAÇÕES EM MINUTA – ATA DA REUNIÃO ANTERIOR; PINTURA DA
TORRE DO RELÓGIO DO CADAFAZ. --------------------------------------------------------------------------E não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a reunião quando
eram dezanove 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.------------

