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

ATA NÚMERO OITENTA E DOIS
---- Ao dia quatro do mês de julho de dois mil e dezanove, pelas vinte e uma horas e
trinta minutos 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 -----------------------------------Contrato Interadministrativo: Após aprovação em Assembleia Geral do Contrato
Interadministrativo de Delegação de Competências do Município de Arganil e da União
das Freguesias de Côja e Barril de Alva, para a gestão do sistema de abastecimento de
água à Vila de Coja, foi assinado o respetivo contrato.
QUEIXA CRIME: Atendendo a que a ex. funcionária Sra. Margarida Marques juntou
um documento a um processo judicial, que estava no mail do Presidente e que não lhe
foi dado conhecimento e nem lhe foi dada ordem para fazer cópia, foi decidido instaurar
um processo crime.
ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL – Foi aprovada a 1ª Alteração Orçamental.
------------------------------------ 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. -----------------------------------------------------------------
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João Manuel Marques Tavares_____________________________________________
João Carlos Oliveira__________________________________________
João Luís Gouveia_____________________________________________
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