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

ATA NÚMERO SETENTA E SEIS
---- Ao dia três de janeiro de dois mil e dezanove, pelas dezoito horas na sede da
União das Freguesias de Côja e Barril de Alva, reuniu o executivo da Junta em sessão
ordinária com a presença do Presidente, João Manuel Marques Tavares, Tesoureiro,
João Carlos Oliveira e o Secretário João Luís Gouveia --------------------------------------- Lida a ata da reunião anterior, nada havendo a opor, foi aprovada. ---------------------------------------------- CORRESPONDÊNCIA ------------------------------------ O secretário, João Luís Gouveia, deu conta da correspondência que justificava
análise e decisão simples, a que foi dado o necessário despacho. ----------------------------------------------------------- PAGAMENTOS ------------------------------------Após análise dos documentos apresentados pelo tesoureiro, foi deliberado autorizar a
elaboração das requisições bem como efetuar os respetivos pagamentos.
------------------------------------ DELIBERAÇÕES -----------------------------------FAVA E MUSICAS DE VERÃO – Foi decidido realizar a FAVA e as Musicas de Verão
nos dias 8, 9,10 e 11 de agosto. Ainda englobado nas Musicas de Verão, foi decidido
proceder à animação da Praça nos meses de julho e agosto.
ANÁLISES DA ÁGUA – Da reunião tida com o Sr. Presidente do Município Dr. Luis
Paulo, foi acordado que as análises da água passariam a ser feitas através da
empresa que o faz na rede explorada pelo Município, sem qualquer custo para a
Junta.
ESPELHOS DE ÁGUA NA RIBEIRA DA MATA – Foi decidido encetar contactos com
a APA, para a colocação de espelhos de água na Ribeira da Mata durante o Verão,
bem como a reparação da ponte pedonal que liga o Parque Verde à antiga “feira dos
Bois”, tudo isto em colaboração com o Município.
BARES – dado que a concessão do “Bar do Caneiro” e “Bar das Rosas“ terminou no
final de Setembro, foi decidido colocar a sua exploração a concurso.
AQUISIÇÃO DA “MOENDA” – Após negociações com o Sr. Manuel Carvalho Branco,
e dada a importância que tem a construção da Estação Elevatória, foi decidido adquirir
a Moenda existente junto à Foz da Ribeira, pertença deste, por 30.000 euros, sendo
que 10.000 euros pagos aquando da assinatura do contrato de promessa de compra e
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venda, o restantes seis meses depois. Esta aquisição irá permitir a resolução de um
problema que se arrastava há muito tempo, não permitindo que esta obra avance.
Fica desde já nomeado o Presidente da Junta, para outorgar o Contrato de
Promessa Compra e Venda bem como a escritura pública.
De referir que no respectivo contrato consta a existência de uma passagem
administrativa refente à tubagem da central elevatória.
------------------------------------ Encerramento --------------------------------------- Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada pelas vinte 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 Luís Gouveia_____________________________________________

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