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------  Aos trinta dias do mês de Junho de dois mil e quinze pelas vinte e uma horas e 

trinta 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. Leitura do expediente; ----------------------------------------------------------  

------ 2. Discussão e votação da Acta da Sessão realizada no dia 29 de Abril de 2015;  

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

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

------ 1. Informação da Junta de Freguesia sobre a Rede de Águas da vila de Coja; --  

------ 2. Apreciação de uma informação escrita do senhor Presidente da Junta de 

Freguesia, acerca da situação financeira, 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 2015; --------------------------  

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

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

Alves Tavares, António Jorge Quaresma Tavares, José Acácio Gonçalves de Almeida, 

Regina Maria Gonçalves das Neves Calinas e António Serra Correia. --------------------  

------ Pelo executivo estiveram presentes Luís Manuel Tavares de Moura e Carlos 

Alberto Pereira dos Ramos, Maria Isabel Neves de Carvalho respectivamente 

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

------ Declarada aberta a sessão pelo Presidente da mesa e não havendo expediente 

para ler, a Assembleia da União de Freguesias teve início com a leitura da acta da 

sessão anterior, a qual, posta à votação foi aprovada por unanimidade. ---------------  

------ Continuaram os trabalhos com o ponto três do período de antes da ordem do 

dia tendo o membro da Assembleia, José Acácio Almeida requerido ao Presidente da 

mesa, cópia da carta de renuncia de Presidente da Junta do Eng. João Oliveira, ao que 

este disse nada ter a opor à sua entrega. -------------------------------------------------  

------  Interveio depois o membro da Assembleia António Serra Correia pedindo 

esclarecimentos sobre as licenças das esplanadas da Praça e Albino Tavares que 

propôs que fosse mais divulgado o Regulamento do cemitério no que concerne à 

compra e utilização de sepulturas. --------------------------------------------------------  

------ Em resposta o Presidente do executivo informou da forma como são obtidas 

actualmente as licenças de concessão de esplanadas explicando mais 
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pormenorizadamente a questão das da Praça. -------------------------------------------  

------ Sobre o Regulamento do cemitério concordou com a importância de se 

continuar a falar dele, visto ter trazido alterações profundas e um novo conceito de 

utilização das sepulturas pelo que era importante a clarificação e a informação das 

novas situações. ----------------------------------------------------------------------------  

------ Cumpridos os pontos da convocatória referentes ao Período de Antes da Ordem 

do Dia, passou-se ao período da Ordem do Dia “Informação da Junta de Freguesia 

sobre a Rede de Águas da vila de Coja”. Sobre este ponto, o Presidente da junta 

lembrou que o D.L. 194/2009 determina a passagem da gestão das águas para os 

Municípios estabelecendo como prazo limite para esse efeito, até 2015. Disse que 

embora já tivessem decorridos seis meses sobre essa data ainda se não tinha chegado 

a acordo com a Câmara, encontrando-se as negociações num impasse após a recente 

reunião entre a junta, a Câmara e a Entidade Reguladora, na qual esta “entidade”, 

tinha dado razão às posições da Junta.----------------------------------------------------  

------ No cumprimento do ponto 2 da Ordem de Trabalhos o Presidente da Junta 

informou a Assembleia da situação financeira da autarquia dando também a conhecer 

algumas obras a efectuar oportunamente. -----------------------------------------------  

------ Por último foi analisada a 2.ª Revisão ao Orçamento de 2015 que depois de 

prestados alguns esclarecimentos foi posta a votação, sendo aprovada por maioria, 

com duas abstenções e cinco votos favoráveis.-------------------------------------------  

------ E não havendo mais nada a tratar a sessão foi encerrada às vinte e três horas e 

quarenta e cinco 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 ----------  


