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

ACTA NÚMERO SEIS
------ Aos cinco dias do mês de Dezembro de dois mil e catorze pelas vinte e uma
horas e quinze minutos reuniu na sede, em Coja, em sessão ordinária, a Assembleia
de Freguesia da União de Freguesias de Coja e Barril de Alva, com a seguinte ordem
de trabalhos:-------------------------------------------------------------------------------PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
------ 1. Intervenção do público; -------------------------------------------------------------- 2. Intervenção dos membros da Assembleia de Freguesia; ----------------------PERÍODO DA ORDEM DO DIA
------ 1. Leitura e aprovação da acta da Assembleia anterior; ------------------------------- 2.Apreciação de uma informação escrita do senhor Presidente da Junta de
Freguesia, acerca da situação financeira, nos termos da alínea v), de n.º 1, do art.
18º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro. -------------------------------------------------- 3. Discussão e aprovação do Plano de Actividades, Orçamento e Grandes
Opções do Plano para o exercício de 2015. ---------------------------------------------------- 4. Discussão e aprovação da Tabela Geral de Taxas. ---------------------------------- 5. Discussão e aprovação do Mapa de Pessoal para o ano de 2015 de acordo
com a Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro. ------------------------------------------------ 6. Informação da Junta sobre o processo de cedência ao município de Arganil
da rede de águas de abastecimento público da vila de Coja. --------------------------------- 7. Outros assuntos de interesse para a freguesia. ------------------------------------- Estiveram presentes os membros da Assembleia Rui Manuel Freitas Dias, José
Joaquim Marques de Oliveira, Olívia Maria Simões Tavares Correia, Maria Isabel Neves
de Carvalho, Albino Augusto Alves Tavares, José Acácio Gonçalves de Almeida, Regina
Maria Gonçalves das Neves Calinas, Nuno Miguel Pinto Lourenço e António Serra
Correia.------------------------------------------------------------------------------------------- Pelo executivo estiveram presentes João Manuel Rodrigues de Oliveira, Luís
Manuel Tavares de Moura e Carlos Alberto Pereira dos Ramos, respectivamente
Presidente, Tesoureiro e Secretário. ----------------------------------------------------------- Declarada aberta a sessão pelo Presidente da mesa, a Assembleia da União de
Freguesias iniciou os trabalhos com o ponto 1 do período de antes da ordem do dia,
(Intervenção do Público) que, presente em elevado número, teve também apreciável
participação apresentando várias questões. --------------------------------------------------- Assim, o Sr. João Luis Gouveia, do Barril de Alva, quis saber o ponto em que se
encontrava a questão do alcatroamento da Rua Joaquim Silvestre, previsto para ficar
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concluído em 2014 e também o custo das obras realizadas no restaurante do parque
bem como conhecer a forma como ia ser resolvido o problema dos esgotos deste
restaurante e do parque das caravanas. ------------------------------------------------------- Manuela Gouveia Sinde Filipe, lamentando a falta de informação que teve da
data da Assembleia de Freguesia e da actividade da União de Freguesias, teceu
algumas considerações sobre o potencial turístico da região deixando também ideias
do que tenciona fazer para o seu aproveitamento. -------------------------------------------- António Fróis de Carvalho congratulou-se com a elevada presença de eleitores
na Assembleia, o que não sendo habitual, visto que muitas vezes nela participam
apenas os elementos pertencentes aos respectivos órgãos, era muito positivo e um
sinal de que existe interesse pelas questões locais. Apresentou depois alguns casos
para os quais pediu a intervenção da Junta no sentido da sua resolução, como a
deficiente iluminação pública do Bairro onde reside, em virtude da sua deterioração,
com candeeiros partidos, etc., deu conta de se encontrar, há meses, uma iluminaria
apagada junto à ponte e de estar quase intransitável o caminho vicinal de acesso aos
Sandinhos. Terminou fazendo um elogio à actuação do presidente da Junta lembrando
algumas transformações estruturantes feitas nos últimos anos. ----------------------------- António Pereira Francisco referiu-se à Rua do Mercado Velho, concretamente ao
espaço confinado entre a rua alcatroada da Maltesa e a calçada da Rua do Mercado
Velho, que continua em terra com lama no Inverno e pó no verão e que o impede até
de abrir as janelas da sua residência, perguntando para quando a resolução deste
caso.- -------------------------------------------------------------------------------------------- Seguiu-se a intervenção do Sr. Presidente da Junta que prestou todas as
informações
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Assembleia, cuja razão considerou ser a da sua anunciada demissão, informou que
não iria entregar esse pedido caso não houvesse demissão de pessoal.---------------------- Interveio seguidamente José Acácio Almeida para dizer que os membros do PS
não ficavam satisfeitos com esta explicação. -------------------------------------------------- Passando-se ao período da ordem do dia procedeu-se à leitura da acta da
sessão anterior, que posta a votação foi aprovada com seis votos a favor e as
abstenções dos três membros ausentes na referida sessão anterior, Srs. António Serra
Correis, Nuno Miguel Pinto Lourenço e Isabel Maria Neves de Carvalho. --------------------- Após a leitura da informação escrita apresentada pelo executivo acerca da
situação financeira da autarquia, constante do ponto dois, passou-se de imediato ao
ponto três da ordem de trabalhos, (Discussão e aprovação do Plano de Actividades,
Orçamento e Grandes Opções do Plano para o exercício de 2015). -------------------------- Intervieram neste ponto: ----------------------------------------------------------
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------ José Acácio Almeida que referindo-se à rubrica “Transferências de capital”
considerou a verba para apoio das Associações locais muito reduzida quando
comparada com a atribuída à construção da casa mortuária; --------------------------------- Albino Tavares preconizou a arborização dos baldios com vista à sua
rentabilização, sugerindo que ela fosse feita por fases. Alertou para a vantagem do
acompanhamento da obra em curso dos esgotos das localidades vizinhas, de Vinhó,
São João, etc, pois entende que se não houver cuidado Coja virá a ser o “penico” da
região e que com tantos esgotos, os banhos na ribeira de que às vezes se fala são
para esquecer. ----------------------------------------------------------------------------------- António Serra Correia considerou o Plano ambicioso e o orçamento bem
elaborado e referindo-se ao Urtigal, no Barril de Alva, considerou ser uma zona
importante para caminhadas, pistas de ciclismo, etc. ----------------------------------------- Não havendo mais intervenções sobre este ponto três da ordem de trabalhos,
seguiu-se a respectiva votação tendo, o Plano de Actividades, Orçamento e Grandes
Opções do Plano para o exercício de 2015, sido aprovado por maioria, com seis votos
a favor e três contra, dos membros José Acácio Almeida, Regina Maria Neves Calinas
e Nuno Miguel Pinto Lourenço. ----------------------------------------------------------------- José Acácio Almeida fez de seguida uma declaração de voto, esclarecendo que
esta posição dos três membros do PS era por uma questão de “reserva” em função do
que se tem passado entre os membros do executivo. ----------------------------------------- Seguiu-se a discussão e votação da Tabela Geral de Taxas que foi aprovada por
maioria com seis votos a favor e três contra dos membros José Acácio Almeida,
Regina Maria Neves Calinas e Nuno Miguel Pinto Lourenço. ----------------------------------- Também o mapa de pessoal para o ano de 2015 (ponto cinco) foi aprovado
obtendo também o mesmo resultado de votação, seis votos favoráveis e três contra
dos membros anteriormente citados. ----------------------------------------------------------- Seguiu-se o ponto seis (Informação da Junta sobre o processo de cedência ao
município de Arganil da rede de águas de abastecimento público da vila de Coja),
tendo o executivo informado tratar-se de um assunto que decorre de uma imposição
da lei e por isso estava em curso a negociação com o Município com vista há obtenção
de um acordo que salvaguarde os legítimos direitos da freguesia. --------------------------- Por fim e no cumprimento do último ponto da ordem de trabalhos, José Acácio
Almeida deu conta da falta de escoamento das águas pluviais na Rua José Henriques
Martins, em frente à casa da criança; apontou a inexistência de sinalização
informativa na Rua D. Egas Fafes, junto há firma Moto Carvalho e sugeriu ainda a
possibilidade que considera existir, de não ser cortada, em dia de feira, a Rua D. Egas
Fafes pois considera que os vendedores cabem todos dentro do recinto da feira. ----------- E não havendo mais nada a tratar a sessão foi encerrada às vinte e três horas e

União das
Freguesias

ACTA NÚMERO SEIS

[ Página 3 de 4 ]

trinta minutos, tendo antes o Presidente desejado as boas festas aos presentes. ---------- Para constar foi lavrada a presente acta que depois de lida, discutida e
aprovada vai ser assinada. -----------------------------------------------------------------

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