Junta de Freguesia

-180-

União das Freguesias de Coja e Barril de
Alva

ATA NÚMERO NOVENTA E SETE
---- Ao dia três do mês de setembro de dois mil e vinte, 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, 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 -----------------------------------CEMITÉRIO DE CÔJA - Foi deliberado conceder a Clotilde Maria carvalho de Oliveira
Martins terreno com 2 metros quadrados para sepultura perpétua,
covato com o número 138 do Talhão C, zona antiga;
OBRAS – Deu-se por concluídas as obras de substituição da rede pública de águas.
De realçar que neste mandato foram substituídos cerca de 2.000 metros de rede de
águas, a maior feita nestes últimos anos num mandato.
Destituição de quites de mitigação COVID 19 – Foram distribuídos quites pela
associação Humanitária e Social do Barril de Alva, Centro Social Paroquial de Côja e
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de CôJa. Estes equipamentos foram
oferecidos pela APU -Associação Portugal Unido.
------------------------------------ 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_____________________________________________
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