
 ATA NÚMERO TREZE BARRA DOIS MIL E DEZANOVE 

 
--------Aos dias sete do mês de julho do ano de dois mil e dezanove, 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; 

António Jorge Henriques de Almeida, na qualidade de secretário e Andreia Sofia dos Santos 

Oliveira, na qualidade de Tesoureira. ------------------------------------------------------------------------ 

---------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:------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------1.1 - FALTAS – Não houve.------------------------------------------------------------------------- 

---------1.2 – ATA DA SESSÃO ANTERIOR – Foi aprovado por unanimidade as atas das 

reuniões anteriores, realizadas a dois de junho de dois mil e dezanove; a dezassete de junho de 

dois mil e dezanove e a vinte e cinco de junho do ano de dois mil e dezanove. ----------------------- 

---------2. – ORDEM DO DIA:------------------------------------------------------------------------------- 

---------2.1 – PARQUE DE LAZER DOS PORTOS – Após pedido formulado pela União 

Recreativa do Cadafaz e no seguimento do encontro entre o senhor Presidente da Junta e o senhor 

Valdemar Nunes, presidente da Direção da União Recreativa do Cadafaz, no dia nove de junho de 

dois mil e dezanove, a Junta decidiu, por unanimidade, proceder à reparação do gradeamento em 

madeira tratada do percurso entre as “Piçarras” e os “Portos”, sito Cadafaz, bem como retirar o 

palco existente nos “Portos” que se encontra com a madeira deteriorada apresentando risco para a 

segurança dos utilizadores daquele espaço. ----------------------------------------------------------------- 

--------2.2 – OITAVA ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO 

PLANO PARA DOIS MIL E DEZANOVE - Foi aprovado por unanimidade a Oitava Alteração 

ao Orçamento e Grandes Opções do Plano para o ano de dois mil e dezanove, cujo documento 

constituí o anexo I da presente ata. --------------------------------------------------------------------------- 

---------2.3 – CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA E EXPEDIDA – A Junta tomou 

conhecimento da correspondência recebida e expedida durante o último mês.------------------------- 

---------2.4 - TESOURARIA – a Junta procedeu a vários pagamentos. -------------------------------- 

---------3 – APROVAÇÕES EM MINUTA – ATA DA REUNIÃO ANTERIOR; OITAVA 

ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA DOIS MIL E 

DEZANOVE. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------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. ------------------------------------ 
 

  


