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

ATA NÚMERO SESSENTA E TRÊS
----- Aos vinte e cinco dias de janeiro de dois mil e dezoito, pelas 15 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, o 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 -----------------------------------Cedência de Telhas – Analisada a lista com o pedido de telhas pelos nossos
Fregueses foi deliberado iniciar a distribuição conforme o solicitado, fazendo apenas
correções nas grandes quantidades para que assim se possa satisfazer o maior
número de pessoas.-----------------------------------------------------------------------------Associação Pedagógica Caracol ao Sol – a pedido desta Associação foi
realizada uma reunião no sentido de prolongar o Contrato de Comodato, uma vez que
este terminou. Dado que estão a ocupar mais salas de que aquelas disponíveis no
comodato anterior, foi decidido que deveriam entregar uma planta com o espaço
agora ocupado. Dado que existe um Comodato de cedência do Município para com a
Junta de Freguesia, foi decidido solicitar autorização ao Município para prolongar o
mesmo.
----Mail anterior Presidente Sr. Luis Moura – Foi recebido um mail enviado pelo
Sr. Luis Moura em que solicitando a substituição, com carácter de urgência dos
programas

desenvolvidos

por

si,

intitulando-se

“proprietário”

dos

mesmos

e

pressupondo que os mesmos ainda estarão ao serviço nessa Junta de Freguesia,
nomeadamente:
- Programa de faturação do sistema de águas;
- Programa de registo e apuramento do IVA;
- Programa de faturação do Posto de Correios;
Dado que o atual elenco entende que nenhum cidadão, independentemente do seu
estatuto, é titular de nada em termos públicos e atendendo à eventual ilegalidade dos
mesmos, uma vez que aparentemente não estão certificados junto da Autoridade
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Tributária, especificamente os programas de facturação. De entre outra legislação,
vasta e que ao longo dos anos foi produzida, destacamos a portaria nº 363/2010, de
23 de Junho que regulamentou, pela primeira vez e de forma inovadora, o processo
de certificação dos programas informáticos de faturação, definindo um conjunto de
regras técnicas a observar pelas empresas produtoras de software., Portaria n.º
340/2013, de 22 de Novembro, que deu início a esta obrigação.
Em face do pedido feito e das eventuais ilegalidades existentes pouco compatíveis
com uma Instituição Pública, foi decidido proceder à substituição dos programas
existentes.
Esplanada do Mirante da Foz da Ribeira – foi recebido mail enviado pela Sra.
Carla Brito, solicitando autorização para colocação de esplanada no Mirante da foz da
Ribeira, pretendendo colocar 2 chapéus de sol e seis mesas cada uma com duas
cadeiras. Foi decidido autorizar a referida esplanada, aplicando as taxas em vigor no
Município.
Parque de Autocaravanas- dado o estado em que ficou o Parque em virtude dos
incêndios verificados em Outubro, à má utilização por parte de alguns utilizadores e
falta de sinalização adequada, foi decidido o seu encerramento por três semanas para
se poder proceder a sua manutenção.
Contrato Programa – Foi decidido remeter ao Município os seguintes Contrato
Programa:
- Escavação, preparação de caixa, fornecimento, aplicação, assento em areão e
acabamento em betão líquido (aguada) de calçada de granito cinza 11cmx9cm no
Pátio dos Músicos sito a Barril de Alva .................................................4.218,80€
- Retirar pedra existente, fornecimento e aplicação de calçada em granito 11cmx9cm,
assente em areão e acabamento em betão líquido (aguada), na Quelha do Mercado
Velho sito em Coja ..............................................................................2.372,81€
- Abertura de caixa, abertura de vala e colocação de 17 metros de tubo 200 mm e 7
metros de grelha em ferro galvanizado em canelete de cimento, fornecimento e
aplicação de calçada de granito cinza 11cmx9cm, assente em areão e acabamento em
betão líquido (aguada), no Bairro da Coutada sito em Côja………………………….2.385,00€
- Fornecimento e aplicação de lancil guia em cimento 100x20x8cm, assente em
argamassa ao traço de 4:1., fornecimento e aplicação de calçada de granito cinza
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11cmx9cm, assente em areão e acabamento em betão líquido (aguada), no Miradouro
da Coutada sito em Coja ...................................................................... 2.044,74€
- Abertura de caixa, fornecimento e aplicação de calçada de granito cinza 11cmx9cm,
assente em areão e acabamento em betão líquido (aguada), no Jardim do Vale sito
em Coja ............................................................................................ 4.303,60€
IVA de empreitada...................................................................................867,48€
CUSTO total dos trabalhos ..................................................................15.325,48€
- Construção do campo Escutista em Coja, com abertura de fundações para colocação
de postes de suporte de rede, para delimitação do terreno, abertura e construção de
pontos de água, colocação de manilhas para encaminhamento de águas pluviais, na
Meda da Serpente sito em Coja. ………………………………………………………………………………
CUSTO total dos trabalhos .................................................................. 1.550,00€

-

Foi proposto a alteração do CONTRATO PROGRAMA – 11/2015 que previa a

realização de vários trabalhos encontrando-se por realizar a “Execução de pavimento
em asfalto betuminoso na rua que liga Outeiro às Covadas de Baixo”, em virtude de
estar previsto para esta zona a realização de trabalhos de infra-estruturas de esgotos
não estando ainda definida a data da sua realização.
No sentido de potenciar os recursos financeiros e evitar o alocamento de verbas no
tempo, uma vez que se desconhece a data dos trabalhos referidos anteriormente, foi
proposta a transferência do montante em falta na remodelação da esplanada pública
na Praça Dr. Alberto do Vale, sito em Coja, deixando os trabalhos que faltam realizar
para depois da intervenção referida.
CUSTO total dos trabalhos.................................................................. 13.135,55€
------------------------------------ Encerramento ---------------------------------------- Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada pelas dezassete horas e
trinta minutos da qual foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada será
assinada pelos presentes. ------------------------------------------------------------------João Manuel Marques Tavares_____________________________________________
João Carlos Oliveira__________________________________________
João Luis Gouveia_____________________________________________
----- O espaço restante da folha foi deixado propositadamente em branco ----
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