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

ATA NÚMERO SETENTA E OITO
---- Ao dia quatorze dias do mês de março de dois mil e dezanove, pelas vinte 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 -----------------------------------Relatório e Contas 2018 – O Tesoureiro apresentou os documentos referentes às
contas de gerência do ano findo, que depois de analisadas foram aprovados por
unanimidade.
Dando cumprimento ao disposto na Lei, ficou incumbido o Secretário de enviar toda a
documentação necessária para o Tribunal de Contas e CCDR-Centro, para sua
certificação, assim como os elementos requeridos pelo INE.
Reunião com as Coletividades – Foi realizada a reunião com as coletividades no dia
27 de fevereiro, tendo sido apresentado as diferentes atividades a realizar durante o
ano. Foi ainda decidido que no âmbito da FAVA Músicas de Verão, o dia 11 de agosto
seria o dia das Coletividades;
Transladação de Ossadas – Foi decidido autorizar a transladação de Ossadas do Sr.
José de Campos Gonçalves;
CEMITÉRIO DE COJA: Foi deliberado conceder a Ana Isabel Gonçalves Martins e Nuno
Alexandre Oliveira Gonçalves, terreno com 2 metros quadrados para sepultura
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perpétua, ficam o covato com o número 153 do Talhão B, zona antiga;
CEMITÉRIO DE COJA: Foi deliberado conceder a Deolinda dos Reis Rodrigues terreno
com 2 metros quadrados para sepultura perpétua, ficam o covato com o número 23 do
Talhão A, zona antiga;

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

---- O espaço restante da folha foi deixado propositadamente em branco ----
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