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ACTAACTAACTAACTA    NÚMERONÚMERONÚMERONÚMERO    QUARENTAQUARENTAQUARENTAQUARENTA    EEEE    DOISDOISDOISDOIS    

---- Aos vinte e cinco dias do mês de Setembro de dois mil e dezasseis, pelas vinte e 

uma horas, na sede da União das Freguesias de Coja e Barril de Alva, reuniu o 

executivo da Junta com a presença do presidente, Luís Manuel Tavares de Moura, e 

dos vogais Carlos Alberto Pereira dos Ramos e Maria Isabel Neves Carvalho. ----------  

--------------------------------------- Ordem do dia ---------------------------------------  

----  Lida a ata da reunião anterior, nada havendo a opor, foi aprovada. --------------  

------------------------------------- Correspondência -------------------------------------  

---- A secretária, Isabel Carvalho, deu conta da correspondência que justificava 

análise e decisão simples, a que foi dado o necessário despacho. -----------------------  

----------------------------------------Deliberações ---------------------------------------   

---- PAGAMENTOS - Face aos documentos apresentados pelo tesoureiro, foi 

deliberado autorizar a emissão de requisições de compra do indispensável para o bom 

funcionamento dos serviços, bem como a continuação dos trabalhos programados e 

efectuar os pagamentos agendados. ------------------------------------------------------  

---- ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO - Foi aprovada a Quinta alteração do Orçamento 

para 2016. ----------------------------------------------------------------------------------  

----  ECONTRO DE VESPAS – Foi deliberado apoiar a realização do encontro anual de 

Vespas promovido pela associação VESPAS DO AÇOR através do fornecimento do 

pequeno-almoço aos participantes, cujo número se prevê venha a ultrapassar as 

duzentas e cinquenta inscrições. ----------------------------------------------------------  

--------------------------------------- Encerramento---------------------------------------  

---- Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada pelas vinte e três horas e 

quarenta minutos da qual foi lavrada a presente ata, que depois de lida e assinada 

será aprovada na próxima sessão. --------------------------------------------------------  

Luís Manuel Tavares de Moura_____________________________________________ 

Carlos Alberto Pereira dos Ramos__________________________________________ 

Maria Isabel Neves Carvalho_____________________________________________ 

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

 


