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

ACTA NÚMERO DEZ
------ Aos quinze dias do mês de Dezembro de dois mil e quinze pelas vinte e uma
horas 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 publico; -------------------------------------------------------------- 2. Leitura do expediente; ---------------------------------------------------------------- 3. Intervenção dos Membros da Assembleia de Freguesia sobre assunto de
interesse para a Freguesia; --------------------------------------------------------------PERÍODO DA ORDEM DO DIA
------ 1. Leitura e aprovação da acta da Assembleia anterior; ------------------------------- 2. Apreciação de 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 2016; --------------------------------------------------- 4. Discussão e aprovação da Tabela Geral de Taxas; ---------------------------------- 5. Discussão e aprovação do Mapa de Pessoal para o ano de 2016 de acordo
com a Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro; ------------------------------------------------- Estiveram presentes os membros da Assembleia Rui Manuel Freitas Dias, José
Joaquim Marques de Oliveira, Olívia Maria Simões Tavares Correia, Albino Augusto
Alves Tavares, António Jorge Quaresma Tavares, José Acácio Gonçalves de Almeida,
Nuno Miguel Pinto Lourenço e António Serra Correia. ----------------------------------------- Pelo executivo estiveram presentes Luís Manuel Tavares de Moura, Maria Isabel
Neves de Carvalho e Carlos Alberto Pereira dos Ramos, respectivamente Presidente,
Secretario e Tesoureiro. ------------------------------------------------------------------------ Aberta a sessão pelo presidente da mesa da Assembleia e após a leitura do
expediente teve inicio a intervenção dos membros da Assembleia, sobre assuntos de
interesse para a freguesia, constantes no ponto 3 de antes da ordem do dia. O
membro António Jorge Quaresma Tavares referiu-se à situação geral dos esgotos,
designadamente à extensão da rede às vizinhas povoações de Vinhó e S. João,
interrogando-se sobre as consequências para Coja desse alargamento. Referiu-se
depois à completa ausência de marcação na estrada das Carvalhas alertando para os
perigos que isso constitui, sobretudo de noite, solicitando, por isso, à junta, que leve
o assunto a quem de direito. António Serra Correia pediu ao executivo informação
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sobre o ponto de situação, em que se encontrava o dossier das águas de
abastecimento publico com a Câmara, levantando também a questão do saneamento,
achando que a situação é grave e que não está a ser devidamente avaliada. Referiuse também à estrada das Carvalhas, concordando com o problema, reforçando a
necessidade da sua resolução e solicitando os bons ofícios da Junta para o efeito. José
Acácio Almeida chamou a atenção para o estado do parque Infantil do Vale,
questionou o aparecimento de portas no edifício do Sr. Antero Raposo viradas para o
novo espaço adjacente ao novo acesso ao Prado, lembrou a necessidade de remarcar
as passadeiras de peões e o problema da entrada e saída das crianças da escola na
rotunda da Igreja. Albino Augusto Alves Tavares levantou um conjunto de questões
que afectam a população, alguns já recorrentes, como os estragos dos javalis na
agricultura, os retransmissores de TV e a falta do respectivo sinal, a dificuldade de
consultas no Centro de Saúde, o estado dos caminhos vicinais e terminou dizendo que
a Freguesia não é só a sede, pedindo mais atenção para as restantes terras. Nuno
Miguel Pinto Lourenço referiu-se ao alargamento de uma curva na rua da Maltesa. --------- Por fim o executivo através do seu presidente deu os seguintes esclarecimentos
sobre os assuntos levantados: ------------------------------------------------------------1. Em relação aos esgotos disse que a recepção das novas redes de Vinhó,
Casal de S. João e parte da Portela da Cerdeira está a ser estudada pela
Águas do Mondego e que a Junta não aceitará uma estação de
tratamento no centro da vila e não abdicará dos seus terrenos para isso;
2. Quanto à estrada das Carvalhas disse que como era intermunicipal
parecia que nenhum dos dois municípios estava muito interessado na
resolução do assunto, visto ele já ter sido apresentado inúmeras vezes; 3. Relativamente ao dossier da água de abastecimento público informou
que o assunto estava agora num caminho positivo porque a ERSAR tinha
aceitado o princípio de exploração pela Junta de Freguesia, desde que
assegure a qualidade, até que a Câmara adquira a rede ou construa
outra; ------------------------------------------------------------------------4. Em relação ao parque infantil do Vale, informou que ele não se poderia lá
manter, pelas exigências atuais, pelo que já tinha sido sugerido à
Câmara a construção de um parque infantil no Prado; --------------------5. Sobre as portas do edifício do Sr. Antero Raposo disse que elas já lá
estavam, eram portas de ligação interiores do edifício e tiveram de ficar.
6. Sobre as questões recorrentes das passadeiras, de peões e das entradas
e saídas dos alunos da escola na rotunda, a primeira já havia sido dito
que não é competência da Junta e quanto à segunda o assunto já foi
posto à Câmara que ficou de o resolver; ------------------------------------
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7. Considerou que o tempo de espera e o modelo de marcação de consultas
médicas no Centro de Saúde estava melhor, que as limpezas e
manutenção

dos

caminhos

iam

sendo

feitas

de

acordo

com

a

disponibilização das maquinas pela Câmara e que a Junta tentava
sempre distribuir as intervenções pela freguesia. -------------------------8. Por fim e sobre a rua da Maltesa disse já ter autorização do outro
confinante pelo que oportunamente serão realizadas as obras. ---------------- Entrando-se no período da Ordem do Dia foi lida e depois aprovada por
unanimidade a acta da Assembleia anterior. Após a apreciação da informação escrita
do Sr. Presidente da Junta, acerca da situação financeira, passou-se ao ponto 3 da
ordem de trabalhos. Sobre este ponto o membro António Serra Correia disse ter lido
atentamente o plano de actividades, Orçamento e Grandes Opções do Plano para
2016, ter feito a sua análise e que considerava fantástico se pudesse ser concretizado.
António Jorge Quaresma Tavares evocou a falta de ecopontos e de espaços adequados
para caixotes do lixo, referiu-se ao piso escorregadio da rua Padre Calinas e à
necessidade de cobrir valetas para alargamento da mesma. José Acácio Almeida
sugeriu a mudança de local dos ecopontos da Igreja e considerou a verba do apoio às
instituições locais insuficiente. Albino Augusto Alves Tavares congratulou-se com a
verba para a plantação de árvores, recomendando a sua plantação atempada. ------------- Após algumas considerações do Presidente da Junta sobre os temas abordados,
o Presidente da Mesa colocou à votação o Plano de Actividades, Orçamento e Grandes
Opções do Plano para o exercício de 2016, tendo estes documentos sido aprovados
com seis votos favoráveis e duas abstenções. ------------------------------------------------- A Assembleia continuou com a análise do ponto 4 da ordem de trabalhos, o
qual suscitou algumas considerações dos membros António Jorge Quaresma Tavares e
José Acácio Almeida e pedido de esclarecimento de António Serra Correia após o que
a Tabela Geral de Taxas foi aprovada por unanimidade. -------------------------------------- Por fim também o Mapa de Pessoal para o ano de 2016, ponto 5, foi igualmente
aprovado por unanimidade.
------ E não havendo mais nada a tratar o Presidente da Mesa encerrou a sessão às
vinte e três horas e trinta minutos. ------------------------------------------------------------- Para constar foi lavrada a presente acta que depois de lida, discutida e
aprovada vai ser assinada. -----------------------------------------------------------------
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