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Junta de Freguesia
S.JORGE DA BEIRA

ACTA IIITMERO }ONOI4

\
Aos dez dias do mês de Dezembro do ano dois mil e catorze, pelas 15h00, observado

o

no n.o 2 do Arto 20o da Lei n.o 7512013 , de 12 de Setembro, reuniu,
ordinariamente, na sala de reuniões, a Junta de Freguesia de S. Jorge da Beira, sob a
estipulado

Presidência do Sr. José da Trindade Branco, Presidente da Junta de Freguesia, e dos Seúores

Horácio Gonçalves Gaspar e Júlia Narcisa Camba, Tesoureiro e Secretária da mesma Junta de
Freguesia, respectivamente.

Foi declarada aberta a reunião pelo Senhor Presidente com a seguinte ordem de trabalhos:

Ordem de trabalhos :

1. Infomaçiio sobre a actividade desenvolvida.

2. Discriminaçrio dos trabalhos efectuados pelo pessoal
3. Orçamento da Receita

e Despesa

para 2015 e das Grandes Opçóes do Plano

4. Aprovaçáo de Taxas e Licenças a cobrar pela Junta de X'reguesia.
5. Aprovaçrio de Inventario de2014

e

Mapa de Pessoal para o ano 2015

6. Artorizaçáo de pagamentos
7. Colocaçáo de sensores em EdiÍicios Públicos
8.

Fesúa de

e recolha de água

para analises.

Natal

9. Aquisiçáo

e colocaçrio de

10. Campanha de
11. Fogueira de

tarja

Natal 2014

Natal
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1- Informaçáo sobre a actividade desenvolvida

- Deslocação no dia 17 de Novembro de 2014 ao Santuario de Fátima e ao Museu

da

Cera de uma excursão de Sanjorgenses em autocarro cedido á Junta de Freguesia pela
Cârnara

Municipal da Covilhã.

- Deslocação no dia 17 de Novembro de 2014 a S. Jorge da Beira de um Técnico

da

Covilhã para avaliar a sustentabilidade do local onde assenta

Càmara Municipal da

a

escadaria que dá acesso á Rua do Porlo.

- Presença da Junta de Freguesia na conferência/debate no dia 1 de Dezembro de 2014,
levado a efeito pela Rede Social da Covilhã sobre:
- Plano Nacional para redução dos comportamentos aditivos;

- O tratamento e reinserção;
- A prevenção em contexto escolar;
- E redução de riscos e minimização de danos.

-

Deslocação no dia

3 de Dezembro de 2014 a S. Jorge da Beira , da Professora

Universitária da UBI Sandra Soares acompanhada de uma estagiáma e alguns alunos no

âmbito do Projecto " Em Busca do radão no Concelho da Covilhã ".
Este projecto está a ser levado a efeito, também com a colaboração da Câmara Municipal

da Covilhã, e tem como finalidade a instalação de sensores nos Edifícios Públicos, e na
recolha de amostras de água para medição de radiações nas Freguesias e vai prologar-se
por um período de 3 meses.

- Participação no dia 4 de Dezembro de 2AU numa reunião/formaçáo na Sede da União
de Freguesias da Cidade do Fundão , levada a efeito pelos CTT - Correios de Portugal
S.A, aÍim de estreitar relações e dar a conhecer o vasto portefólio de produtos e serviços

que os CTT disponibilizam e proporcionar

o

debate de ideias levadas

a todas

as

populações, mais isoladas um conjunto de Bens e Serviços que vão ao encontro das suas
necessidades, contribuindo deste modo para um melhor desempenho de um seruiço que é

publico e de todos nós.
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- Participação no dia 6 de Dezembro de 2Ol4 no almoço Convívio de Natal do Cartão'
Social Municipal levado a efeito pela Câmara Municipal da Covilhã onde estiveram
presentes utentes da nossa Freguesia.

- Participação no dia 9 de Dezembro de 2Al4 nas Assembleias Gerais de Associados e de
parceiros da Associação de Desenvolvimento Rural Estrela Sul realizada nas Cortes do

Meio

2. Discriminaçáo

dos trabalhos efectuados pelo pessoal

- Foram os seguintes

os trúalhos executados pelo pessoal no período de

l3lll

a

0911212014 inclusive
DISCRTMINACÂO DOS TRABATHOS EFECTUADOS
SERVICOS FEITOS PETOS FUNCTONÁRIOS

Dias 13-14 de Novembro

-

DAJUNTA DE FREGUESTA

Limpar grelhas e aquedutos de descarga de águas pluviais a partir de

S. Jorge da Beira até á Lomba da Cevada.

Dias 17-18-19 de Novembro - Podar as árvores do Largo da Capela e as árvores dos pátios de
recreio da Escola Primaria de S. Jorge da Beira.

Dia 20 de Novembro- Desencravar o alvanel que se encontra no cruzamento Bairro dos Torgais

e

Rua da Ponte e alvanel da curva do espelho parabólico, direção Eira das Casas.

Dia

2l

de Novembro

-

Recolha do vidro, lavar casas de banho públicas e fazer limpeza na área

envolvente á Igreja Paroquial.

Dia24 de Novembro

-

O funcionário Augusto Matias entrou de ferias que vai gozar até ao início

de Janeiro, Íicando apenas paru garunÍir serviços mínimos a funcionaria Maria Adelina.

Dias 24-25 e 26 de Novembro- Foram cuidar os jardins da Escola Primaria e limpar os muros da
mesma.

Dí227 de Novembro- Fazer limpeza

Dia 28 de Novembro

-

às ruas do Casal Santa Teresinha.

Recolha do vidro, lavar casas de banho públicas e limpeza na área

envolvente á lgreja Paroquial.

Dias 1 e 2 de Dezembro -Limpeza das ruas da Costa, Cabecinhos e Escadaria.
Dias 3-4 e 5 de Dezembror- fazerLimpeza a partir do Cabeceiro até ao Cemitério novo e cuidar
do Jardim que se encontra áporta do cemitério.

Dia 9 de Dezembro

- A funcionaria Maria Adelina

ficou a gozar o dia em troca de

horas

extraordinárias.
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3.

Orçamento da Receita

e Despesa

para 2015 e das Grandes Opçóes do Plano

@Ú

A Junta de Freguesia deliberou, por unanimidade, aprovar o orçamento da Receita e'
despesa paÍa o ano de 2015 no

mil e setecentos e cinquenta

valor total de 260 752,00 euros (duzentos e sessenta

e dois euros e a das Grandes Opções do Plano de 2015 o

total Plurianual de Investimento e de I20 222,00 euros (cento vinte mil e duzentos e

vinte dois euros) e a dotação total das actividades Mais Relevantes 2 420,00 euros
( dois mil e quatrocentos e vinte euros)

4.

Aprovaçáo de taxas

e

.

Licenças a cobrar pela Junta de Freguesia no ano 2015

A Junta de Freguesia deliberou , por unanimidade, aprovar a manutenção da Tabela
de Taxas e Licenças em vigor no ano de

5.
A

Aprovaçáo de Inventario de 2014

e

2AA

e

voltar a aplica-las no aÍro de 2015.

Mapa de Pessoal para o ano 2015

Junta de Freguesia deliberou , por unanimidade, aprovaÍ o Quadro do Pessoal paÍa o

ano 2015 e o Inventario da Freguesia de 2014 devidamente rectificado.

6.

Autorizaçáo de pagamentos

A

Junta tomou conhecimento dos pagamentos genéricos efectuados e constantes da

relação que se anexa e que totalizaaimportância de 5 505,69€

A Junta de Freguesia deliberou, por unanimidade attonzar
que se anexa e que

7.

os pagamentos da relação

totalizatnaimportânciade 2 619,16€

Colocaçrlo de sensores em Edilicios húblicos e recolha de água para analises

A Junta de Freguesia deliberou ratificar e aprovar, por unanimidade , a recolha de
amostras de água e a colocação de sensores em EdiÍícios Públicos (Sede da Junta de

Freguesia e Escolas Primarias)da Freguesia, afim de serem efectuadas a medição de
radiações na Freguesia. No âmbito do Projecto "Em Busca do radão no concelho da

Covilhã", patrocinado pela Universidade da Beira Interior, Cârnara Municipal da
Covilhã e da Escola Secundiária Campos Melo
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8.

Festa de Natal

A Junta de Freguesia deliberou por unanimidade, aprovar a aquisição de brinquedos
até á importância de 200,00 euÍos, afim de serem distribuídos, na Festa de Natal, a

levar efeito nas Escolas Primarias, aos alunos do Jardim de Infância e Ensino Básico,
no dia 16 de Dezembro de 2014.

9.

Aquisiçáo

A

e

Colocaçáo de tarja

Junta de Freguesia aprovou , por unanimidade, adquirir e colocar uma tarja no

Largo de S. Jorge com a seguinte inscrição

" A Junta

e Assembleia de Freguesia

deseja a todos os Sanjorgenses um Feliz Naúal e um Bom Ano Novo".

10. Campanha de

Natal 2014

A Junta de Freguesia deliberou, poÍ unanimidade participar na difusão através da Radio
Covilhã, de uma mensagem de Natal e Ano Novo aos seus residentes.

11. X'ogueira de

Natal

A Junta de Freguesia deliberou , por unanimidade, autorizar como é da tradiçáo , a
fogueira de Natal no Largo da Eira, se viera constituir um Grupo que a realize e se
responsabilize e que não dê prejuízo a terceiros.

Deliberou ainda por unanimidade ceder o tractor da Junta de Freguesia para efectuar
o transporte de

leúa,

se

for solicitado para as fogueiras de Natal areahzar na Sede da

Freguesia e Povoações de St.u Teresiúa , Vale da Cerdeira

, Minas da Panasqueira

e

Cambões.

Aprovação de toda a acta.
Não havendo mais assuntos aÍratar deu-se por encemada, esta reunião pelas 17h00, da qual se

lavrou a presente acta, que depois de lida e aprovada vai ser assinada nos termos legais por
todos os presentes
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