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

ATA NÚMERO CINQUENTA E NOVE
----- Aos vinte e três dias do mês de outubro 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, João Manuel Marques Tavares,
Tesoureiro, João Carlos Oliveira e o Secretário João Luis Gouveia ---------------------------- Lida a ata da reunião anterior, nada havendo a opor, foi aprovada. ------------------------------------------------- CORRESPONDÊNCIA ---------------------------------------- O secretário, João Luis Gouveia, deu conta da correspondência que justificava
análise e decisão simples, a que foi dado o necessário despacho. -------------------------------------------------------------- DELIBERAÇÕES ------------------------------------------- INCÊNDIOS – O Presidente informou que, apesar de ainda não ter tomado
posse, foi convocado para uma reunião de urgência junto da Câmara Municipal, sendo
convocados para tal, os atuais e futuros Presidentes de Junta, referiu ainda que da
União de Freguesias de Coja e Barril de Alva, apenas compareceu ele, tendo sido
acompanhado pelo atual Secretário.
Nessa reunião foi pedido que fosse feito um levantamento dos prejuízos e
necessidades dos cidadãos afetados, bem como o acompanhamento dos Engenheiros
da EDP que se iriam deslocar ao terreno para reparar avarias que impossibilitavam
fornecimento energia, visto que o executivo, que ainda se encontrava em funções, se
demitiu das suas obrigações.
----- INCÊNDIOS (PREJUÍZOS) – Em face dos elevados prejuízos causados no
Restaurante “Quinta do Urtigal” foi decidido acionar o seguro para a sua reparação;
Tendo sido também afetado o Parque de merendas “A.I.A.C.O e o parque de lazer
junto ao rio, foi também decidido fazer o levantamento dos prejuízos, para posterior
entrega no Município;
----- COMPUTADORES – Após a tomada de posse do presente executivo, realizou
uma reunião com todos os funcionários, em horário de expediente. Foi com surpresa
que se verificou que nenhum dos computadores funcionava. Após análise da situação
foi decidido chamar uma empresa de informática para efetuar a sua reparação,
constatou-se que o computador que servia de servidor estava avariado, decidiu-se
proceder à sua reparação
----- SITUAÇÃO FINANCEIRA – Ao ler-se a ata cinquenta e seis do dia seis de
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outubro, o anterior executivo previa que na tomada de posse existia uma
disponibilidade financeira de 30.084,21€. Constatou-se que tal previsão para além de
estar

errada,

contabilizava

valores

que

de

forma

alguma

se

traduzem

em

disponibilidade financeira, nomeadamente os valores dos Contratos-Programa, que só
seriam disponibilidades se realizados, faturados e enviados ao Município para
ressarcimento dos montantes pagos ou, eventualmente pagos, aos fornecedores. A
existir a dívida aos fornecedores, a Junta receberia do Município e pagaria aos
mesmos que, como se percebe, não se traduz em qualquer disponibilidade financeira,
mas sim na liquidação de dívidas a fornecedores que executaram as obras dos
Contrato-Programa.
A situação Financeira encontrada é a seguinte:
Dinheiro em caixa e bancos 7.637,24 €;
Dívidas ao Município referentes a água, 7.934,51 €, sendo possível ainda apurar mais
4.217,81 € referente a setembro, o que totaliza 12.152,32 €.
Pagamento de salários até ao final do mês de Outubro 7.388,18 €.
Em face dos valores apresentados foi possível apurar à data, uma Liquidez Imediata
negativa de – 11.903,26 €
DEPÓSITO DE ÁGUA DA ANTIGA “CERÂMICA DA CARRIÇA” – Foi deliberado
reiterar o fornecimento de água ao C.O.J.A, para rega do campo sintético, cortado
pelo anterior executivo;
VARANDIM SOBRANCEIRO AO QUINTAL DO PRADO – Foi deliberado a
deslocação dos elementos físicos que se encontravam em frente às portas do
estabelecimento da Sra. Carla Brito;
CONTENCIOSO – Foi deliberado manter a Procuração à Dra. Fátima Portugal, nos
processos em que entrevia como advogada da União de Freguesias.
KIDS PARK – Dada as más condições de alojamento e detenção de vários animais de
espécies pecuárias, foi deliberado chamar o veterinário Municipal, para emitir parecer
sobre esta situação;
--------------------------------------- Encerramento ------------------------------------------- Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada pelas vinte e três horas e
trinta minutos da qual foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada será
assinada pelos presentes. -------------------------------------------------------------------
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João Manuel Marques Tavares_____________________________________________
João Carlos Oliveira__________________________________________
João Luis Gouveia_____________________________________________

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