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

ATA NÚMERO SETENTA E CINCO
---- Aos cinco dias de dezembro de dois mil e dezoito, pelas dezoito e trinta 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 -----------------------------------Foram analisados e aprovados por unanimidade os seguintes documentos que serão
submetidos à Assembleia de Freguesia:
Orçamento e Grandes Opções do Plano para o exercício de 2019;
Regulamento e Tabelas Geral de Taxas;
Mapa de Pessoal para o ano de 2019;
Havendo acordo com o Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia, foi acordado que a
próxima Assembleia se realizaria no dia 28 de dezembro pelas 21 horas com a
seguinte ordem de trabalhos:

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
1. Intervenção do público.
2. Intervenção dos membros da Assembleia de Freguesia.
PERÍODO DA ORDEM DO DIA
1. Leitura e aprovação da ata da Assembleia anterior.
2. Discussão e aprovação do Orçamento e Grandes Opções do Plano para o exercício de 2019.
3. Discussão e votação do Regulamento e Tabela Geral de Taxas.
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4. Discussão e aprovação do Mapa de Pessoal para o ano de 2019, de acordo com a Lei nº 12A/2008,de 27 de Fevereiro.
5. Apreciação de uma informação escrita do senhor Presidente da Junta de Freguesia, acerca
da situação financeira, nos termos da alínea v), do nº 1, do art.º 18º da Lei nº 75/2013 de
12 de Setembro.
6. Informação da Comissão de Análise, sobre os negócios da Carriça.
7. Revisão de assuntos pendentes de anteriores Assembleias.
8. Outros assuntos de interesse para a União de Freguesia.
CEMITÉRIO DO BARRIL DE ALVA -.Em face a falta de sepulturas no Cemitério do
Barril de Alva, foi decidido efectuar uma reunião com a população local para se
decidir, ou pela ampliação do actualmente existente ou a construção de um outro no
terreno em frente, propriedade da Junta.
------------------------------------ Encerramento --------------------------------------- Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada pelas vinte 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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