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

ATA NÚMERO SESSENTA E SETE
----- Aos vinte dias de abril 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 ----------------------------------------RELATÓRIO E CONTAS DE 2017 – O senhor Tesoureiro apresentou os
documentos referentes às contas de gerência do ano findo, que depois de analisados
foram aprovados por unanimidade.-------------------------------------------------------------Dando cumprimento ao disposto na Lei, ficou incumbido o senhor Secretário de
enviar toda a documentação necessária para o Tribunal de Contas e CCDR-Centro,
para sua certificação, assim como elementos requeridos pelo INE.---------------------------PAGAMENTOS – Face aos documentos apresentados pelo senhor Tesoureiro, foi
deliberado autorizar a emissão de requisições de compra do indispensável para o bom
funcionamento dos serviços, efetuar os pagamentos agendados e continuação de
trabalhos programados.---------------------------------------------------------------------

------------------------------------ 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_____________________________________________
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