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ACTAACTAACTAACTA    NÚMERONÚMERONÚMERONÚMERO    TRÊSTRÊSTRÊSTRÊS    
    

------  Aos trinta dias do mês de Abril de dois mil e catorze pelas vinte e uma horas e 

quarenta e cinco minutos reuniu na sede, em Coja, em sessão ordinária, a Assembleia 

de Freguesia da União de Freguesias de Coja e Barril de Alva, com a seguinte ordem 

de trabalhos:--------------------------------------------------------------------------------   

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

------ 1. Aprovação da Acta da reunião anterior. ----------------------------------------  

------ 2. Intervenção do público ----------------------------------------------------------  

------ 3. Intervenção dos membros da Assembleia de Freguesia -----------------------  

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

------ 1. Aprovação do Relatório e Contas de Gerência do ano 2013 (Outubro a 

Dezembro). ---------------------------------------------------------------------------------  

------ 2. 1ª. Revisão ao Orçamento e Plano Plurianual para 2014.----------------------  

------ 3. Informação escrita do Presidente da Junta sobre a situação financeira e 

atividades mais relevantes. ----------------------------------------------------------------  

------ 4. Análise e aprovação da proposta de delegação de competências e respetivo 

acordo de execução a celebrar com a Câmara Municipal de Arganil. --------------------  

------ 5. Aprovação do Regulamento de Atividades Diversas. ---------------------------  

------ 6. Aprovação da Alteração ao Regulamento da Tabela de Taxas e respetiva 

tabela. ------------------------------------------------------------------------------------  

------ 7. Filiação da União de Freguesias na ANAFRE. 

------ 8. Outros assuntos de interesse para a freguesia. --------------------------------  

------ Estiveram presentes os membros da Assembleia Rui Manuel Freitas Dias, José 

Joaquim Marques de Oliveira, Olívia Maria Simões Tavares Correia, Albino Augusto 

Alves Tavares, Maria Isabel Neves de Carvalho Gonçalves, José Acácio Gonçalves de 

Almeida, Regina Maria Gonçalves das Neves Calinas, Nuno Miguel Pinto Lourenço, e 

António Serra Correia.----------------------------------------------------------------------  

------ Pelo executivo estiveram presentes João Manuel Rodrigues de Oliveira, Luís 

Manuel Tavares de Moura e Carlos Alberto Pereira dos Ramos, respectivamente 

Presidente, Tesoureiro e Secretário. ------------------------------------------------------  

------ Declarada aberta a sessão pelo o Presidente da mesa, iniciou-se a mesma com 

a leitura, pelo secretário da mesa, da acta da Assembleia de Freguesia realizada em 

27 de Dezembro de 2013. -----------------------------------------------------------------  

------  Submetida a aprovação foi aprovada por unanimidade.--------------------------  

------ Continuou a Assembleia com o ponto 2 do período de antes da ordem do dia 

(Intervenção do Público) tendo o Sr. Luís Carlos Azevedo feito um reparo às limpezas 
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das ruas, designadamente à rua D. Ernesto Sena de Oliveira, onde reside, solicitando 

uma intervenção mais eficiente nesta área. Referiu-se ainda a localização dos caixotes 

do lixo no fim da mesma rua sugerindo a mudança de local dos mesmos.--------------  

------ Dando cumprimento ao ponto três do mesmo período intervieram os seguintes 

membros da Assembleia: ------------------------------------------------------------------  

------ Albino Tavares – solicitando informação sobre o funcionamento da etar da 

Esculca; José Acácio – sobre a construção do balneário no moinho de Alva, 

interrogando concretamente sobre a forma de escoamento dos esgotos; José Joaquim 

Oliveira – acerca das preocupações da população com o actual serviço de saúde, em 

Coja, designadamente a falta de médico após a saída do Centro do Dr. Manuel 

Augusto Rodrigues; Regina Gonçalves Calinas – levantou a questão do estado em que 

se encontra o troço final da rua da Gândara, o qual impossibilita completamente 

transitar naquela via.-----------------------------------------------------------------------  

------ Após as respostas e posições do executivo, através do Presidente da Junta, 

sobre cada um dos assuntos levantados deu-se início ao primeiro ponto do período da 

ORDEM do DIA (Aprovação do Relatório e Contas de Gerência referente ao período de 

Outubro a Dezembro de 2013) que, após discussão e votação, foram aprovadas por 

unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  

------ Também a primeira revisão ao Orçamento e plano Plurianual para 2014 

constante no ponto 2 foram aprovados por unanimidade.--------------------------------  

------ Dando cumprimento ao disposto na alínea v), de n.º 1, do art. 18º da Lei n.º 

75/2013 de 12 de Setembro foi lida informação escrita do Presidente da Junta sobre a 

situação financeira e actividades mais relevantes.----------------------------------------  

------  Passando à análise da proposta da delegação de Competências e respectivo 

acordo de execução a celebrar com Câmara Municipal de Arganil, constantes do ponto 

4 da ordem de trabalhos, e considerando que estes documentos já foram aprovados 

na anterior reunião desta assembleia, com exclusão do número cinco do artigo 

primeiro da proposta de delegação de competências em virtude do não acordo ao 

valor proposto para pagamento do serviço prestado pela junta na cobrança das taxas 

municipais, e dado que o executivo chegou entretanto a acordo com a Câmara 

Municipal em alterar o valor inicialmente proposto de trinta para cinquenta cêntimos, 

foi aprovado por unanimidade a primeira e segunda ADENDA à Delegação de 

Competências e a primeira ADENDA ao Acordo de Execução. ---------------------------  

------ A Assembleia prosseguiu aprovando, igualmente por unanimidade, o 

Regulamento de Actividades Diversas, bem como a alteração ao Regulamento da 

Tabela de Taxas e respectiva tabela, ponto 5 e 6 da ordem de trabalhos, achando 

ainda haver vantagens na filiação da União de Freguesias de Coja e Barril de Alva na 

ANAFRE, pelo que este ponto (sete) foi também aprovado por unanimidade. ----------  
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------ Finalmente e cumprindo o ultimo ponto da ordem de trabalhos (Outros 

assuntos de interesse para a Freguesia) o membro Albino Tavares levantou, de novo, 

a questão dos prejuízos causados aos agricultores pelos javalis, assunto importante 

que suscitou discussão alargada e que o Presidente do executivo ficou de dar o devido 

seguimento.---------------------------------------------------------------------------------  

------ Não havendo mais nada a tratar os trabalhos foram encerrados às vinte e três 

horas e vinte minutos.----------------------------------------------------------------------  

------ Para constar foi lavrada a presente acta que depois de lida, discutida e 

aprovada vai ser assinada. -----------------------------------------------------------------  

 
 

 

 

 

 

 

 

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


