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

ATA NÚMERO SESSENTA E NOVE
---- Aos sete dias de junho 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 ------------------------------------

TOPOMÍNIA – Pelo anterior executivo, e devido a eventuais divergências na fixação
das Placas de Toponímia de Coja, foi devolvida a fatura nº4877 à empresa
N.F.Pegado, no valor de 2.394,81 €, em 03/10/2017. Após reunião com o gerente da
empresa, o atual executivo aprovou uma solução que ao mesmo tempo permite a
aplicação das Placas e evita também que a empresa tenha que absorver o prejuízo.
REFLORESTAÇÃO NO PARQUE DE AUTO CARAVANAS E PARQUE DE MERENDAS
NO BARRIL DE ALVA – A União de Freguesias não pode deixar de manifestar o seu
agradecimento à União e Progresso do Barril de Alva pela reflorestação levada a cabo
em colaboração com a Junta, no parque de Auto Caravanas e Parque de Merendas.
Apesar de não se conseguir reflorestar tudo, foi um passo muito importante para
devolver a estes locais a dignidade que merecem.
---------------------------ASSEMBLEIA DE FREGUESIA----------------------------Havendo acordo com o Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia, foi decidido que a
próxima Assembleia se realizaria no dia 29 de junho pelas 21 horas com a seguinte
ordem de trabalhos:

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
1. Tomada de posse do membro eleito pelo Inovar +.
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2. Intervenção do público.
3. Intervenção dos membros da Assembleia de Freguesia.
PERÍODO DA ORDEM DO DIA
1. Leitura e aprovação da ata da Assembleia anterior.
2. Apreciação e ratificação do contrato de Comodato com o Agrupamento de Escuteiros de
Coja.
3. 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.
4. Outros assuntos de interesse para a União de Freguesias.
------------------------------------ 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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