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

ACTA NÚMERO QUARENTA E TRES
---- Aos treze dias do mês de Outubro 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. -------------------------------------------------------------- Ocorrências ------------------------------------------- CARRIÇA - Na sequência do furto das duas bombas de captação de água da
CARRIÇA ocorrido no passado dia doze de Setembro, o senhor Presidente informou
que participou a ocorrência à GNR, aguardando informação sobre o decurso das
investigações. ---------------------------------------------------------------------------------- Para repor o sistema, foi deliberado proceder à aquisição de uma nova bomba. ----- QUINTAL DA RIBEIRA – Têm ocorrido diversos episódios de contestação aos
limites deste terreno, promovidos por Manuel Augusto Branco de Carvalho, genro do
senhor Antero Abreu Raposo. O “quintal” foi vendido à Junta de Freguesia em
Fevereiro do ano 2012 pelo senhor Raposo e Aloísio Bento Vilela, não havendo
conhecimento de qualquer ónus assumido pela Junta de Freguesia, contrariando a
versão do genro do senhor Raposo que afirma que a moenda tem um logradouro de
250m2. ---------------------------------------------------------------------------------------- Sendo um processo que tem vindo a ser objecto de troca de diversa
correspondência desde 2013 e considerando a necessidade de clarificar o assunto de
modo definitivo, foi deliberado contactar os membros do anterior executivo no sentido
de avançar com os meios que se venham a mostrar necessários para resolução deste
assunto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberações ------------------------------------------ PAGAMENTOS
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funcionamento dos serviços, bem como a continuação dos trabalhos programados e
efectuar os pagamentos agendados. --------------------------------------------------------- NOTIFICAÇÃO - Foi presente um oficio da Agência Portuguesa do Ambiente no
sentido de ser reposto o leito do rio a jusante do açude da praia fluvial. Dada a nossa
impossibilidade, por falta de meios, foi deliberado solicitar à Câmara Municipal a
realização das obras. ------------------------------------------------------------------------- SUBSIDIOS - Foi deliberado conceder subsídios às seguintes instituições:
---- Associação de Beneficência do Pisão – 1000€ ----------------------------------------- Filarmónica Pátria Nova – 2000 € ------------------------------------------------------- Bombeiros Voluntários de Coja – 1000€ ------------------------------------------------ Filarmónica Barrilense – 1000€ --------------------------------------------------------- VISITA EPISCOPAL - Foi presente o programa da visita pastoral a efectuar pelo
Bispo de Coimbra, D. Virgílio Antunes, à Comunidade Interparoquial da Serra do Açor
e do Vale do Alva, de 4 a 21 de Novembro, ao qual a União de Freguesias dará ampla
cobertura e colaboração, estando presentes nas cerimónias os seus membros. --------------------------------------------- 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_____________________________________________
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