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

ATA NÚMERO SESSENTA E SEIS
----- Aos cinco dias de abril de dois mil e dezoito, pelas 20 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 ---------------------------------------CONCERTO SOLIDÁRIO – tendo sido realizado o concerto solidário no dia 31 de
março, o mesmo teve uma receita de 1.200 € de donativos mais 300 € angariados
pela União e Progresso do Barril de Alva na campanha realizada em Lisboa.
----ASSEMBLEIA DE FREGUESIA – Por concordância com o Sr. Presidente da
Assembleia de Freguesia, a próxima Assembleia geral realizar-se-á no dia 25 de abril
pelas 17.00 horas, com a seguinte ordem de trabalhos:

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
1. Tomada de posse do membro eleito pelo Inovar +.
2. Intervenção do público.
3. Intervenção dos membros da Assembleia de Freguesia.
PERÍODO DA ORDEM DO DIA
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 atividades
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
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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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