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União das Freguesias de Coja e Barril de Alva

ATA NÚMERO SETENTA E SETE
----- Ao dia oito de fevereiro de dois mil e dezanove, pelas vinte 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 ---------------------------------------Reflorestação - No âmbito dos fundos angariados, em colaboração com o Agrupamento de
Escolas e Liga Regional Cojense, foi decidido proceder a alguma reflorestação no dia da
arvore;
APOIOS - Grupo “Mais Além” – Foi decidido atribuir um subsídio de 500 euros para a
realização do Carnaval 2019;
Associação Humanitária e Social da Casa do Povo de Barril de Alva 250 euros para aquisição de
mesas;
Sociedade Filarmónica Pátria Nova de Coja, para apoio na compra de Fardamento 600 euros;
Processo nº 754/19.0T8CBR – Foi recebido o processo movido pela Sra. Margarida
Marques, no qual solicitava 11.635 euros de indeminização pela cessação do contrato de
trabalho. Dado que este executivo entende que não existe justa causa para o seu
despedimento, uma vez que foi a funcionária que se despediu, foi o processo remetido para a
advogada para contestar a ação;
BAR DO CANEIRO: Após a deliberação da abertura do concurso para exploração do bar de
apoio à praia fluvial do caneiro de Coja o executivo, decidiu manter na generalidade o
conteúdo do edital utilizado nos anos anteriores, uma vez que os fregueses já estão mais
familiarizados com o mesmo.
O concurso será aberto e as propostas apresentadas ate ao dia 01 de abril de 2019, por carta
fechada. As referidas propostas serão abertas no dia 02 de abril pelas 17.30 na junta de
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freguesia perante todos os proponentes por forma a que estes as possam consultar de
imediato.
Serão admitidas todas as propostas que cumpram com as seguintes condições:
1. Experiência e habilitação no ramo de hotelaria/ turismo;
2. Compromisso de manutenção da zona balnear e adjacente;
Qualquer proposta apresentada que não faça referência de forma especifica e direta a estes
dois itens, demonstrando inequivocamente a experiência dos proponentes na área do turismo
e hotelaria assim como o compromisso de manutenção da zona balnear será penalizada em 05
pontos negativos.
Para analise das propostas será tido em conta:
1. A inovação na prestação de serviços – pontuada entre 0 a 30%;
2. Os postos de trabalho criados – pontuada entre 0 a 22%;
3. Segurança na zona balnear nos horários de maior afluxo de pessoas – pontuada entre 0 a
17%;
4. Valorização da praia fluvial como oferta turística da região – pontuada entre 0 a 16%;
5. Valor compensatório e forma de pagamento – pontuada entre 0 a 15%;
A análise das propostas e a decisão ficará a cargo do executivo da Junta de Freguesia que
pontuara as propostas apresentadas atendendo ao benefício económico, turístico, inovador,
empreendedor e empregador que cada proposta oferecerá ao bar do caneiro e à freguesia no
geral.
BAR DAS ROSAS: De acordo com o edital a publicar, será atribuída uma percentagem de
60%, em função dos postos de trabalho criados e 40%, ao valor anual atribuído.
A análise das propostas e a decisão ficará a cargo do executivo da Junta de Freguesia que
pontuara as propostas.
----------------------------------------- Encerramento -------------------------------------------- Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada pelas vinte e duas 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____________________________________________
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