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

ATA NÚMERO NOVENTA E CINCO
---- Ao dia dois do mês de julho 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 – Foi deliberado atribuir os seguintes donativos:
Tuna cantares de Côja - 69,16 euros;
Filarmónica Pátria Nova de Côja – 1.183,17 euros;
Rancho das Rosas – 224,28 euros;
Associação Filarmónica Barrilense – 1.457,12 euros
Rancho Infantil e Juvenil de Côja – 364,35 euros;
Corpo Nacional de Escutas 696 de Côja – 475,20 euros;
Club Operário Jardim do Alva (C.O.J.A) – 1.263,56 euros.
Um total de 5.036,84 euros.
ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL – foi deliberado aprovar a quarta alteração orçamental,
deliberação esta aprovada por unanimidade.
CEMITÉRIO DE CÔJA - Foi deliberado conceder a Maria Isabel Moura Caldeira
Gonçalves terreno com 2 metros quadrados para sepultura perpétua,
covato com o número 67 do Talhão C, zona antiga;
CEMITÉRIO DE CÔJA - Foi deliberado conceder a Ana Paula Nunes Gonçalves e Maria
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Manuela Nunes Gonçalves terreno com 2 metros quadrados para sepultura perpétua,
covato com o número 34 do Talhão A, zona antiga;
PRAIAS FLUVIAIS – Foi concluído o arranjo das praias fluviais;
------------------------------------ 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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