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

ATA NÚMERO SETENTA E TRÊS
---- Aos quatro dias de outubro 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 -----------------------------------CEMITÉRIO DE COJA: Foi deliberado conceder a Maria Adelaide Caldeira Lopes
terreno com 2 metros quadrados para sepultura perpétua, ficando o covato com o
número 69 do Talhão A, zona antiga.
ARRENDAMENTO T0 BARRIL DE ALVA. Devido à fraca utilização do T0 que se
encontrava cedido à Filarmónica Barrilense para alojamento do Maestro, por acordo
entre as partes, este foi devolvido pela Associação, para que se realizassem obras e
se procedesse à sua rentabilização.
Depois de realizadas obras de reabilitação, foi decidido ceder o T0 pelo valor de 150
euros mensais ao Sr. Luís Freitas e Esposa, uma vez que a habitação onde residiam,
que era arrendada, tinha ardido, nos incêndios de outubro de 2017.
Deste acordo ficou a Junta de Freguesia de atribuir um subsidio de 500 euros à
Associação Filarmónica Barrilense.
CARTA DO SR. JOSÉ AGOSTINHO MARTINS: No dia um de outubro foi recebida
uma carta do Sr. José Agostinho Martins, solicitando a desocupação dos terrenos na
Carriça, de acordo com uma planta que nos enviou. Da mesma carta constava o seu
desinteresse pelo lote de terreno da Covilhã que faziam parte do Contrato de
Promessa de Compra e Venda, solicitando a devolução do valor adiantado. Por último
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expressava a sua disponibilidade para continuar a colaborar com a Junta de Freguesia,
nomeadamente na utilização do terreno que tem junto ao hangar propriedade da
Junta.
Dado existirem dúvidas sobre a pertença do terreno que pretendia desocupado, foi
decidido marcar uma reunião com a Sr. José Agostinho para aclarar a situação.
CARTA SRA. MARGARIDA MARQUES: Foi recebida uma carta registada enviada
pela

Sra.

Margarida

Marques,

no

sentido

da

resolução

de

contrato

de

trabalho/Extinção do vínculo laboral, com justa causa.
Sente-se este Executivo indignado com as acusações feitas pela Sra. Margarida
Marques, na carta enviada uma vez que nada do que é referido na carta ou seja,
desrespeito, falta de confiança, atentado contra a sua moral e dignidade, são atitudes
que

este

executivo

nunca

teve,

não

aceitando

por

isso

ser

acusado

por

comportamentos que não existiram.
Assim, foi decidido enviar uma carta à Sra. Margarida Marques, rejeitando a justa
causa, reservando-se este Executivo de agir em conformidade perante as acusações
feitas.
ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL: Foi deliberado aprovar a 5ª Alteração do orçamento
para 2018, deliberação esta aprovada por unanimidade
DONATIVOS: Foi Decidido atribuir o seguintes donativo:
Grupo “Mais Além” – 600 Euros
------------------------------------ Encerramento --------------------------------------- Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada pelas vinte e duas 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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---- O espaço restante da folha foi deixado propositadamente em branco ----
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