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ATA NÚMERO OITENTA E CINCO
---- Ao dia três do mês de outubro de dois mil e dezanove, pelas vinte 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 -----------------------------------Cemitério do Barril de Alva: No que diz respeito ao Alvará nº B – 155 deve constar
a sepultura 174 e não a 172.
Cemitério de Côja - Foi deliberado conceder a Idalina Marques Gaspar Almeida terreno
com 2 metros quadrados para sepultura perpétua, ficam o covato com o número 13 do
Talhão A, zona antiga.
Dado que se encontram sepulturas que não têm sido cuidadas, foi deliberado colocar
editais para que os proprietários possam reclamar a respetiva posse. Findo este prazo
as mesmas serão consideradas abandonadas e pertença da freguesias, nos termos do
regulamento dos cemitérios.
FICABEIRA - Foi deliberado um agradecimento à Vanda Andrés pela sua colaboração
na FICABEIRA.
Comemoração do Foral, inauguração a Av. 12 e Parque Infantil: A junta de
Freguesia congratula-se com a forma como decorreram estas Cerimónia. Aproveitando
para agradecer à Filarmónica Pátria Nova de Côja pela sua participação, bem como ao
Município pela construção do Parque Infantil e ainda pela organização da Comemoração
no Foral de Côja.
FEIRA DOS SANTOS: Foi deliberado organizar a Feira dos Santos, dando-lhe
continuidade ao que foi feito nos dois anos transatos, dando-lhe maior visibilidade, foi
ainda decidido contratar animação de rua para este evento.
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DONATIVOS: Foi deliberado atribuir os seguintes donativos:
Filarmónica Pátria de Côja – 600 euros apoio participação desfile bandas em Lisboa;
Filarmónica Barrilense – 500 euros, apoio escola de música;
Comissão de Melhoramentos do Pisão – 500 euros, apoio calçada de granito.

------------------------------------ Encerramento --------------------------------------- Nada mais havendo a tratar, a reunião para tal 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 ----

