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

ATA NÚMERO NOVENTA E QUATRO
---- Ao dia quatro do mês de junho de dois mil e vinte, pelas vinte uma 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, Secretário João
Luís Gouveia, por motivo de doença o Tesoureiro João Carlos Lopes de Oliveira não
esteve presente. ------------------------------------------------------------------------------- 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, foi deliberado autorizar a elaboração das
requisições bem como efetuar os respetivos pagamentos.

------------------------------------- DELIBERAÇÕES ------------------------------------DONATIVOS – Neste novo tempo que estamos a viver e porque as nossas associações
culturais e desportivas devem ser apoiadas, e principalmente preservadas, tem este
executivo a preocupação de se manter unido e colaborar com estas instituições tendo
sido deliberado atribuir uma verba de 5.000 euros, que será distribuída mediante os
custos fixos de cada Associação.
Por acordo com o Sr. Presidente do Município, foi deliberado a Junta prescindir de 5.000
euros dos contrato programa para apoio aos Bombeiros Voluntários.
OBRAS – Foi terminada a ligação de Águas no Bairro Padre António Augusto Calinas
numa extensão aproximada de 900 metros;
ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL – foi deliberado aprovar a terceira alteração orçamental,
deliberação esta aprovada por unanimidade.
BANDEIRA AZUL – Pelo terceiro ano consecutivo, foi atribuído o Galardão da Bandeira
Azul, pelo seu potencial no que respeita à qualidade e acessibilidade.
PARQUE DE AUTOCARAVANAS – Foi deliberado reabrir o Parque de Autocaravanas
do Barril de Alva que estava encerrado devido ao COVID 19;
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FEIRA MENSAL DE CÔJA – Com o levantamento progressivo do COVID 19, foi decidido
reabrir a Feira Mensal.
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA – Por concordância com o Sr. Presidente da Assembleia
de Freguesia, e por indicação da ANAFRE realizar-se-ão duas Assembleias gerais que
terão lugar no dia 25 de junho de 2020, uma pelas 21.00 horas, outra 30 minutos após
o términus da primeira.
A primeira com a seguinte ordem de trabalhos:

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
1. Intervenção do público; ------------------------------------------------------------------------------------2. Intervenção dos membros da Assembleia de Freguesia sobre assuntos de interesse para
Freguesia.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

PERÍODO DA ORDEM DO DIA
Leitura e aprovação da ata da Assembleia anterior;
Apreciação do Inventário de bens, direitos e obrigações patrimoniais; -----------------------Apreciação e Votação dos documentos de Prestação de Contas do ano de 2019;----------Apreciação e votação da 1ª Revisão Orçamental; --------------------------------------------------Apreciação de informação escrita do Presidente da Junta de Freguesia sobre as
atividades mais relevantes desenvolvidas e situação financeira, nos termos da alínea v),
de nº 7, do art. 18ºda Lei nº 75/2013 de 12 de Setembro; -------------------------------------Análise do processo de aprovação da toponímia de Coja que incluiu a atribuição da “Rua
Dr. Alfredo Santos Júnior”;
Outros assuntos de interesse para a União de Freguesias; ---------------------------------------A segunda com a seguinte ordem de trabalhos:

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
1. Intervenção do público; ---------------------------------------------------------------------------2. leitura do expediente, no qual consta uma carta, de João Manuel R. Oliveira, Presidente
da Assembleia, com o pedido de cessação do mandato e demissão de membro da
Assembleia.
3. Intervenção dos membros da Assembleia de Freguesia sobre assuntos de interesse para
a Freguesia. ------------------------------------------------------------------------------------------PERÍODO DA ORDEM DO DIA
1.

Leitura e aprovação da ata da Assembleia anterior; -----------------------------------------------
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2.

Apreciação de uma informação escrita do senhor Presidente da Junta de Freguesia,
acerca das atividades mais relevantes desenvolvidas e situação financeira, nos termos
da alínea v), de nº 1, do art.º 18º da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro; --------------------

3.

Outros Assuntos de interesse para a União de Freguesias. --------------------------------------

-------------------------------------- Encerramento ----------------------------------------- Nada mais havendo a tratar, a reunião para tal foi encerrada pelas vinte e três
horas da qual foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada será assinada
pelos presentes. ---------------------------------------------------------------------------João Manuel Marques Tavares_____________________________________________
João Luís Gouveia_____________________________________________

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