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

ATA NÚMERO SESSENTA E CINCO
----- Aos vinte dias de março de dois mil e dezoito, pelas 21 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 Luís Gouveia -------------------------------------------------------------------- Lida a ata da reunião anterior, nada havendo a opor, foi aprovada. ---------------------------------------------- CORRESPONDÊNCIA ------------------------------------- O secretário, João Luís Gouveia, deu conta da correspondência que justificava
análise e decisão simples, a que foi dado o necessário despacho. ----------------------------------------------------------- DELIBERAÇÕES ----------------------------------------Mail Sr. Luís Moura – foi recebido um mail do Sr. Luís Moura em que
disponibilizava um ficheiro que permite enviar os saf-t da União de Freguesias, uma
vez que o existente não o permite.
Dada a dificuldade na substituição dos programas de faturação existentes, foi decidido
utilizar o ficheiro até que a situação seja resolvida.
----ANIMAÇÃO DE VERÃO – Deliberou-se que a FAVA e Músicas de Verão se
realizam nos dias 9,10,11 e 12 de agosto, encetando-se, desde já, contactos com
grupos que possam participar nestes eventos.
Ficou ainda decidido fazer alguma animação na Praça bem como no Barril de Alva
durante o Verão em complemento às iniciativas realizadas pelas nossas Associações,
em função dos apoios que possamos ter.
---REUNIÃO COM AS COLETIVIDADES – decorreu no dia 27 de fevereiro a reunião
com as Coletividades, onde foram recolhidos contributos referentes aos eventos que
cada uma iria realizar durante o ano. Foi decidido que após a consolidação dos
eventos seria remetida às Coletividades uma listagem com os mesmos.
---C.O.J.A – Foi deliberado, a verba de 250, 00 (duzentos e cinquenta euros) para
apoio ao III Encontro das Portas do Açor;
---CONTRATOS PROGRAMA – Foi aprovado pela Assembleia Municipal o Contrato
Programa no valor de 16.875,00, bem como a alteração proposta ao contrato
11/2015.
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----ASSEMBLEIA DE FREGUESIA – Foi deliberado propor ao Senhor Presidente da
Assembleia de Freguesia no próximo dia 25 de abril a realização da primeira
Assembleia do ano com a seguinte ordem de trabalhos:

1. Apreciação e votação do Regimento da Assembleia para o mandato 2017 a 2021
2. Leitura e aprovação das atas das Assembleias anteriores.
3. Apreciação do Inventário de bens, direitos e obrigações patrimoniais.
4. Apreciação e Votação dos documentos de Prestação de Contas do ano de 2017.
5. Apreciação e votação dos contratos de Delegação de Competências e Acordos de Execução
entre o Município e a União de Freguesia.
6. 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
7. Outros assuntos de interesse para a União de Freguesia
------------------------------------ Encerramento ---------------------------------------- Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada pelas vinte e três horas e
trinta minutos da qual foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada será
assinada pelos presentes. ------------------------------------------------------------------João Manuel Marques Tavares_____________________________________________
João Carlos Oliveira__________________________________________
João Luís Gouveia_____________________________________________

----- O espaço restante da folha foi deixado propositadamente em branco ----
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