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ACTAACTAACTAACTA    NÚMERONÚMERONÚMERONÚMERO    TRINTATRINTATRINTATRINTA    EEEE    NOVENOVENOVENOVE    

----  Aos dois dias do mês de Junho 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. -----------------------  

----------------------------------------Deliberações ---------------------------------------  

---- PAGAMENTOS - Face aos documentos apresentados pelo tesoureiro, foi 

deliberado autorizar a emissão de requisições de compra do indispensável para o bom 

funcionamento dos serviços, bem como a continuação dos trabalhos programados e 

efectuar os pagamentos agendados. ------------------------------------------------------  

---- CONTRATO PROGRAMA - Deliberou-se apresentar um contrato programa à 

Câmara Municipal de Arganil para prolongar o Parque do Prado até ao rio no terreno 

adquirido pela Junta. ----------------------------------------------------------------------  

---- ASSEMBLEIA DE FREGUESIA – Foi deliberado propor ao Senhor Presidente da 

Assembleia de Freguesia a convocação da Assembleia de Freguesia para o dia 30 de 

Junho, com a seguinte ordem de trabalhos: ----------------------------------------------  

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

1. Leitura do expediente. --------------------------------------------------------------  

2. Discussão e votação da Acta da Sessão realizada no dia 20 de Abril de 2016. --  

3. Assuntos de Interesse para União de Freguesias. ---------------------------------  

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

1. Informação da Junta de Freguesia sobre o projecto de ampliação do Parque 
Verde do Prado. ---------------------------------------------------------------------   

2. Apreciação de uma informação escrita do Presidente da Junta de Freguesia, 
nos termos da alínea v), de n.º 1, do art. 18º da Lei n.º 75/2013 de 12 de 
Setembro. ---------------------------------------------------------------------------  

3. Aprovação da 2ª. Revisão ao Orçamento para 2016. -----------------------------  
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---- RUA DR JOSE ALBANO DE OLIVEIRA - Deliberou-se efectuar obras no passeio em 

frente à Farmácia Alva, diminuindo a extensão do mesmo de forma a facilitar a 

entrada na vila de viaturas de maior porte e ainda a circulação de pessoas com 

mobilidade reduzida. -----------------------------------------------------------------------  

---- JARDIM DAS ROSAS – No seguimento do Edital sobre a exploração do bar do 

Jardim das Rosas, foram recebidas propostas em nome de Ramiro Santos Gouveia, 

Pedro Fróis e Fábio Fernandes. Dado que as condições de exploração constantes das 

mesmas são muito próximas, decidiu-se notificar os candidatos sobre a sua 

disponibilidade para o pagamento do valor de três mil e quinhentos euros na data do 

inicio do contrato, sendo este válido por dois anos. Assim, ficamos a aguardar 

resposta dos interessados. ----------------------------------------------------------------  

----  ANIMAÇÃO DE VERÃO - Sobre a Animação de verão, concretamente os eventos 

“FAVA” e “Músicas de Verão”, acertaram-se as datas de cinco, seis e sete de Agosto 

para a “FAVA” e doze, treze, catorze e quinze de Agosto para as “Músicas de Verão”. 

Não tendo a Junta de Freguesia recursos humanos adequados à concretização desta 

acção, deliberou-se manter a parceria iniciada no pretérito ano com a Comissão de 

Beneficiação do Pisão e o Movimento Jovem de Cooperação Local, bem como canalizar 

os eventuais resultados da exploração dos eventos na beneficiação da Casa da Criança 

de Coja. -------------------------------------------------------------------------------------  

----  Tendo a acção por fim a promoção e dinamização do turismo, a Junta de 

Freguesia suportará os custos que venham a mostrar-se necessários, cabendo às 

associações assegurar todo o funcionamento logístico, bem como a implementação de 

acções geradoras de receita. --------------------------------------------------------------  

---- ENCONTRO EPISCOPAL - Foi deliberado, na medida das nossas possibilidades, 

colaborar com a cedência do espaço da CARRIÇA para o Encontro Episcopal previsto 

para Novembro.-----------------------------------------------------------------------------  

---- CASA DO POVO DE COJA --- No seguimento do pedido apresentado pelos Órgãos 

Sociais desta Associação em reunião do passado dia 25/05/2016, a Junta de Freguesia 

aprovou a atribuição de um subsidio para a instalação de uma bancada amovível, a 

incluir no orçamento do próximo ano, tendo em conta os critérios enunciados naquela 

reunião e que se transcrevem: ------------------------------------------------------------  

---- Custo orçado da bancada com 23 % de IVA ---------------------         60 000.00 €  

---- Taxa de esforço do promotor = 20% -----------------------------         12 000.00 €  
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----  Comparticipação pública = 80% ---------------------------------         48 000.00 €  

---- ---- a. da Câmara Municipal ---------------------------------------         40 000.00 €  

---- ---- b. da Junta de Freguesia -------------------------------------          8 000.00 €  

----  A Junta de Freguesia ajustará o subsídio a atribuir em função dos benefícios 

fiscais que venham a ser obtidos pela inclusão do edifício em Área de Reabilitação 

Urbana da vila de Coja (redução da taxa de 23% para 6% de IVA), mantendo-se os 

valores acima definidos como comparticipação da Câmara Municipal e taxa de esforço 

da Casa do Povo de Coja. ------------------------------------------------------------------  

---- Foi ainda deliberado informar a Direção da Casa do Povo desta deliberação, 

solicitando que sejam facultadas cópias dos documentos de despesa da instalação da 

bancada para cálculo do valor do subsídio a consignar no Orçamento de 2017. --------   

--------------------------------------- Encerramento---------------------------------------  

---- Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada pelas vinte e três horas e 

quarenta e cinco 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_____________________________________________ 

 

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

 

 

 


