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ACTAACTAACTAACTA    NÚMERONÚMERONÚMERONÚMERO    QUARENTAQUARENTAQUARENTAQUARENTA    EEEE    OITOOITOOITOOITO    

---- Aos três dias do mês de Março de dois mil e dezassete, pelas vinte e uma horas, 

na sede da União das Freguesias de Côja 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. ------------------------------  

----  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. -----------------------  

--------------------------------------- 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. -------------------------------------------------------------------  

-------------------------------------- DELIBERAÇÕES--------------------------------------   

----  ASSEMBLEIA DE FREGUESIA - Foi deliberado propor ao Senhor Presidente da 

Assembleia de Freguesia o próximo dia 20 de Abril para a realização da primeira 

assembleia do corrente ano, com a seguinte ordem de trabalhos (provisória) da 

Ordem do Dia: -----------------------------------------------------------------------------  

---- Aprovação do Relatório e Contas de 2016. ------------------------------------------  

---- Aprovação da alteração ao Orçamento – pela aplicação do saldo de 2016.--------  

---- Ratificação dos topónimos existentes na vila de Coja em 2013.--------------------  

---- Análise e aprovação de novos topónimos na vila de Coja. --------------------------  

---- Autorização de venda de terrenos da Junta de Freguesia, na Covilhã. -------------   

---- ANIMAÇÃO DE VERÃO - Deliberou-se iniciar a pesquisa de grupos que possam 

participar na animação do verão de 2017 e acertar as datas da FAVA e Musicas de 

Verão. Assim, depois de alguma ponderação, concluiu-se que tendo em conta as 

particularidades de calendário do mês de Agosto que as datas possíveis seriam dias 

11,12,13,14 e 15 de Agosto para os dois eventos. No primeiro fim-de-semana iremos 

tentar realizar na Praça a semana do Fado. Trata-se de uma decisão preliminar, 

sujeita a alteração em função das disponibilidades e apoios que possam surgir. ------  

---- DIVULGAÇÃO DA FREGUESIA - Considerando o interesse que as caminhadas 
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estão a suscitar na população e o seu contributo para a divulgação turística, foi decido 

promover a realização de várias caminhadas no período de verão, designando-as Rota 

das Fontes, Rota dos Caneiros e Rota da União. ------------------------------------------  

---- PARQUE ESCUTISTA - Foi deliberado celebrar um protocolo com o Agrupamento 

de Escuteiros de Coja para a criação de um Parque Escutista na vila de Coja, nos 

terrenos anexos ao Aeródromo Sebastião Mendes Ferrão. Os termos do referido 

documento serão analisados na próxima reunião, podendo vir a ser submetido à 

ratificação da Assembleia de Freguesia. ---------------------------------------------------  

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

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

cinquenta minutos da qual foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada 

foi assinada pelos presentes. --------------------------------------------------------------  

Luís Manuel Tavares de Moura_____________________________________________ 

Carlos Alberto Pereira dos Ramos__________________________________________ 

Maria Isabel Neves Carvalho_____________________________________________ 
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