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

ATA NÚMERO SESSENTA E UM
----- Aos vinte dias do mês de novembro de dois mil e dezassete, pelas 10 horas na
sede da União das Freguesias de Côja e Barril de Alva, reuniu o executivo da Junta
com a presença do Presidente, João Manuel Marques Tavares, Tesoureiro, João Carlos
Oliveira e o Secretário João Luis Gouveia ------------------------------------------------------- Lida a ata da reunião anterior, nada havendo a opor, foi aprovada. ------------------------------------------------- CORRESPONDÊNCIA ---------------------------------------- O secretário, João Luis Gouveia, deu conta da correspondência que justificava
análise e decisão simples, a que foi dado o necessário despacho. -------------------------------------------------------------- DELIBERAÇÕES --------------------------------------ORÇAMENTO DE 2017 - Foi aprovada a última alteração ao orçamento de 2017
tendo em vista o ajustamento do valor disponível de algumas verbas.
BOMBAS DE ÁGUAS – Tendo-se verificado que as bombas se encontravam “gastas”,
não produzindo a pressão devida, nem o caudal de água necessário, aumentando o
consumo energético, foi decidido que logo que houvesse disponibilidade financeira se
adquiririam duas bombas novas;
PARQUE DE VIATURAS – Em virtude do estado degradado de quase todas as
viaturas, foi decidido fazer uma revisão geral para manter o parque funcional com
condições de segurança;
RESTAURANTE “QUINTA DO URTIGAL” – Por sugestão da D. Cristina, que
atualmente explora este espaço foi decidido colocado ar condicionado nas instalações,
em substituição da reparação do aquecimento central afetado pelo incêndio. Dado que
o Restaurante esteve encerrado vários dias em consequência dos incêndios, foi
decidido que não seria cobrada a renda referente ao mês de outubro. Depois de
analisado o Contrato de Parceria existente, foi deliberado refazer o mesmo no sentido
da regularização do fornecimento de energia eléctrica e água, passando a D Cristina a
fazer contrato com o fornecedor de energia e água, substituindo a Junta de Freguesia.
--------------------------------------- Encerramento ------------------------------------------- Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada pelas onze horas e trinta
minutos da qual foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada será
assinada pelos presentes. ------------------------------------------------------------------União das
Freguesias
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