Junta de Freguesia
União das Freguesias de Coja e Barril de Alva

ACTA NÚMERO TRINTA E SETE
SETE
---- Aos sete dias do mês de Abril de dois mil e dezasseis, pelas vinte e uma horas,
na sede da União das Freguesias de Coja e Barril de Alva, reuniu o executivo da Junta
com a presença do presidente, Luís Manuel Tavares de Moura, e dos vogais Carlos
Alberto Pereira dos Ramos e Maria Isabel Neves Carvalho. -------------------------------------------------------------------- ORDEM DO DIA ------------------------------------------ Lida a ata da reunião anterior, nada havendo a opor, foi aprovada. -------------------------------------------------- CORRESPONDÊNCIA ---------------------------------------- A secretária apresentou a correspondência recebida que justificava análise e
decisão coletiva, a que foi dado o necessário despacho. ----------------------------------------------------------------------- DELIBERAÇÕES ------------------------------------------ Grupo Mais Além - Depois de analisado o convite para o almoço do grupo Mais
Alem no dia 10 de Abril deliberou-se que a representação da Junta de Freguesia seria
feita pela senhora Secretária, Maria Isabel Neves Carvalho. -------------------------------- Workshop do CLDS - Foi deliberado após o convite do CLDS que o Sr
Presidente da União de Freguesias iria estar presente no evento promovido por aquela
entidade na Biblioteca de Coja no próximo dia 16 de Abril. ---------------------------------------------------------- RELATÓRIO E CONTAS DE 2015 -------------------------------- Analisados os documentos apresentados pelo senhor Tesoureiro referentes às
contas de gerência do ano findo, foram os mesmos aprovados por unanimidade. -------- Cumprindo o disposto na Lei, foi incumbida a senhora secretária do proceder ao
envio de toda a documentação necessária à certificação das contas pelo Tribunal de
Contas e CCDR-Centro, assim como os elementos requeridos pelo INE. ------------------ Foi ainda aprovada a primeira Revisão do Orçamento para 2016, aplicando o
saldo de gerência do ano anterior.------------------------------------------------------------------------------------------- OUTRAS DELIBERAÇÕES -------------------------------------- Foi solicitada à União de Freguesias apoio para a caminhada Solidária do CLDS
no dia 25 de Junho do corrente ano. Esse apoio solicitado inclui almoço aos
participantes, fornecido pela União de Freguesias, bem como a organização e
marcação do percurso. Depois de analisado o pedido, deliberou-se que iremos fazer o
fornecimento da referida refeição e a marcação do percurso.----------------------------
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---- Deliberou-se também convocar a próxima Assembleia de Freguesia para o dia 20
de Abril com a concordância do Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia,
convocatória essa que se transcreve na íntegra. “Digno. Membro a Assembleia de
Freguesia, No uso da competência que me é conferida pelo n.º 1 do artigo. 11.º da Lei
n.º 75/2013 de 12 de Setembro, venho por este meio convocar a Assembleia da
União de Freguesias de Coja e Barril de Alva para reunir em Sessão Ordinária, que se
efectuará no próximo dia 20 de Abril de 2016, pelas 21h00, no edifício sede da Junta
de Freguesia, em Coja, com a seguinte ordem de trabalhos: ---------------------------PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA ------1. Intervenção da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Arganil, para
divulgação da sua ação na proteção e promoção dos direitos das crianças do concelho
de Arganil; ---------------------------------------------------------------------------------2. Intervenção do público; ----------------------------------------------------------------3. Intervenção dos membros da Assembleia de Freguesia sobre assuntos de interesse
para a freguesia. --------------------------------------------------------------------------PERÍODO DA ORDEM DO DIA --------------1. Leitura e aprovação da ata da Assembleia anterior; ----------------------------------2. Apreciação de informação escrita do Presidente da Junta de Freguesia sobre as
actividades mais relevantes desenvolvidas e situação financeira, nos termos da alínea
v), de n.º 1, do art. 18º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro; ----------------------3. Aprovação do Relatório e Contas de Gerência do ano 2015; -------------------------4. Aprovação da 1ª. Revisão ao Orçamento para 2016 Coja, 8 de Abril de 2016”. ------------------------------------------- ENCERRAMENTO ------------------------------------------ Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada pelas vinte e três horas e
cinquenta minutos da qual foi lavrada a presente ata, que depois de lida e assinada
será aprovada na próxima sessão. -------------------------------------------------------Luís Manuel Tavares de Moura_____________________________________________
Carlos Alberto Pereira dos Ramos__________________________________________
Maria Isabel Neves Carvalho_____________________________________________
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