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

ATA NÚMERO SESSENTA E OITO
---- Aos três dias de maio 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 em sessão ordinária
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. ----------------------------------------------------------- PAGAMENTOS ------------------------------------Após análise dos documentos apresentados pelo tesoureiro, foi deliberado autorizar a
elaboração das requisições bem como efetuar os respetivos pagamentos.
------------------------------------ DELIBERAÇÕES -----------------------------------REVISÃO DO ORÇAMENTO – Foi deliberado aprovar a 1ª Revisão do orçamento
para 2018, deliberação esta aprovada por unanimidade.
ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO POSTO DE
CORREIOS – as partes acordaram que o Posto de Correios pode proceder à venda de
selos, de valores postais e produtos de terceiros, descritos em anexo ao respetivo
contrato em nome e por conta dos CTT. Pela respetiva prestação de serviços os CTT
pagaram as comissões previstas no contrato.
APOIOS – Foi deliberado conceder os seguintes apoios às coletividades:
- Associação Filarmónica Pária Nova – 1.500 euros;
- Associação Filarmónica Barrilense – 500 euros
- Rancho das Rosas – Montagem do palco para a realização do XXXIII Festival de
Folclore, aquisição de lembranças para os ranchos que vieram de fora bem como 400
euros em dinheiro.
- Bombeiros Voluntários de Côja – 500 euros.
AQUISIÇÃO DOS DIREITOS DE SUPERFICIE DOS TERRENOS ONDE ESTÃO
LOCALIZADAS AS TORRES DE COMUNICAÇÃO – Foi recebida uma proposta
enviada pela empresa BLUE SITES, para a aquisição dos direitos de superfície dos
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terrenos onde estão localizadas as torres de comunicação no valor de 57.000 euros,
por um período de 30 anos. Analisada a proposta, a mesma foi rejeitada dado os
valores apresentados, apenas corresponderiam a cerca de seis anos de receitas
atuais.
------------------------------------ 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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