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Junta de Freguesia
S. Jorge da Beira

ACTA NUMERO 32I2OT5

Aos onze dias do mês Novembro do ano dois mil e quinze, pelas 15h00, observado

o

estipulado no no2 do Arto20o da Lei no75120l3, de 12 de Setembro, reuniu ordinariamente, na
sala de reuniões, a Junta de Freguesia de S. Jorge da Beira, sob a Presidência do

Seúor

José da

Trindade Branco, Presidente da Junta de Freguesia e dos Senhores Horácio Gonçalves Gaspar e
Júlia Narcisa Camba, Tesoureiro e Secretária da mesma Junta de Freguesia, respetivamente.

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

Ordem de trabalhos:

1. Informaçáo sobre a actiüdade desenvolvida.
2. Discriminaçáo de trabalhos efectuados pelo pessoal
3. Autorizaçâo de pagamentos
4. Atribuiçtio de troféus
5. Yotaçáo do Orçamento Participativo
6. Peditório a favor da Liga Poúuguesa Contra o Cancro
7. Reparaçáo de equipamento
8. Atribuiçrio de subsídio
g. Venda de campa no cemitério do Vale da Cerdeira
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l.Informaçâo sobre a actividade desenvolvida.

- Deslocação a S. Jorge da Beira de uma equipa de topógrafos da Câmara Municipal

da

Covilhã entre os dias 15 e 23 de Outubro e 6 de Novembro de 2015, inclusive, a fim de
completar o levantamento topográfico de todo o património da Junta de Freguesia, ainda

não registado, bem como levar a efeito o levantamento topográfico do acrescento do
cemitério novo e do traçado da estrada Portelinha- Souto Negro.
-Deslocação no dia 26 de Outubro do ano 2015, à Camara Municipal da Covilhã onde no
Salão Nobre

foi

efetuada uma conferencia/ apresentação pelos Professores

Albino Rubim

e Pauio Minguez onde definiram todos os procedimentos necessários que se deve ter em
conta para a elaboração, discussão e aprovação do Plano Municipal da Cultura.

-

Sessão aberta no dia 28 de Outubro de 201 5, da Rede Social da Covilhã, realizada no

Auditório de Biblioteca Municipal com o seguinte Programa.
rDivulgação do Projecto "Plano Municipal para a Igualdade de Género"
oTestemunho "Ser Mulher

é Obra"

rApresentação do vídeo "Género Coletivo"

elntervenção da Conselheira Municipal da Câmara Municipal de Abrantes Dr.a Sofia
Loureiro.

-

Deslocação a S. Jorge da Beira no dia 28 de Ourubro de 2015, de dois Técnicos da

Câmara Municipal da Covilhã, para acerto de pormenores relativos à Toponímia e
numeração de policia na Povoação das Minas da Panasqueira e de S. Jorge da Beira.

- Reunião no dia 9 de Novembro do ano 2015 da Rede

Sociall Covilhã realizada no

Auditório da Biblioteca Municipal com a seguinte ordem de trabalhos:
1. Projectos

piloto de governação integrada.

2.Outros assuntos.
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2.Discriminaçáo de trabalhos efectuados pelo pessoal

W

SERVICOS FEITOS PELOS IUNCIONÁRIOS DA JUNTA DE FREGUESIA

Dia 14 de Outubro

- No Casal Santa Teresinha foi retirado o vagão do local onde se

encontrava e colocadojunto à estrada que dá acesso ao Pereiro em frente da antiga escola.

Dia 15 de Outubro- Recolha do lixo em S. Jorge da Beira e anexas. Continuação de limpeza
no Casal Santa Teresinha.

Dia 16 de Outubro- Continuaran a fazer-se os corrimões e fazer limpeza no Casal Santa
Teresiúa. Lavar casas de baúo públicas em S. Jorge da Beira.

Dia 19 de Outubro- Fazer recolha do lixo em S. Jorge da Beira e continuação da limpeza no
Casal de Santa Teresinha.

Dias 20 e 2l de Outubro- Terminar limpeza no Casal de Santa Teresiúa e repaÍar porta de
entrada da antiga Escola. Também neste dia se começou a proceder à colocação de placas de

identificação de ruas, rrazorrados Torgais.

Dit

22 de Oufubro- Recolha do lixo em S. Jorge da Beira e anexas. Terminar a colocação de

placas identificativas de ruas nos Torgais.

',

Dia 23 de Outubro- Começar alimpezano vale da Cerdeira lavar casas de banho públicas'em
S. Jorge da Beira e terminar corrimões no Casal de Santa Teresinha. No total foram feitos oito

corrimões.

Dia26 de Outubro- Recolha do lixo em S. Jorge da Beira e começar hmpeza no Cemitério
Velho.

Dits 27 e 28 de Outubro- Terminar limpeza no cemitério velho e começar a limpeza
estrada entre cemitério velho e o cemitério novo.

Dit 29 de Outubro-

na

Recolha do lixo em S. Jorge da Beira e aÍrexas e continuar a limpeza

entre o cemitério velho e o cemitério novo.

Dia 30 de Outubro- Limpar a

átrea envolvente

ao cemitério novo, aÍrumar o interior da

capelinha do cemitério.

Dia 02 de Novembro- Recolha do lixo em S. Jorge da Beira e continuação de limpeza no Vale
da Cerdeira.

Dias 03 e 04 de Novembro- Terminara corte de ervas e limpeza na povoação do Vale da
Cerdeira.

Dia 05 de Novembro- Recolha do lixo em S. Jorge da Beira e anexas, começar corte de mato

e

silvas, e proceder à limpeza de valetas e aquedutos na estrada Municipal 512 sentido S. Jorge
da Beira

- Panasqueira
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Dia 06 de Novembro-Limpar desabamento de terras e alguns pinheiros na zona do Cabeceiro

e

Dia 09 de Novembro- Recolha do lixo em S. Jorge da Beira e continuação dos trabalhos na
Estrada Municipal 512

Dia 10-11 de Novembro- Colocação dos últimos corrimões

e

pintar no Casal Santa Teresinha,

aplicara herbicida nas bermas da Estrada 512 aonde já foi feita a desmatação, final.

Outros trabalhos:
Foi reparado o muro de suporte da escadaria de entradapara a Fabrica Eternaventura

;

Foram colocados lancis e grelhas na rua da Ponte Velha;
Já começaram as obras na antiga Escola Primaria da Panasqueira

3.Autorizaçáo de Pagamentos
- A Junta de Freguesia tomou conhecimento dos pagamentos genéricos efectuados e constantes
da relação, que se anexa e que totalizaarmportância de 3805,55 euros

- A Junta de Freguesia deliberou por unanimidade, aúorizar os pagamentos da relação que

se

anexa e que totali zam a imporlânci a de 7 93,52 euros

4.Atribuiçáo de Troféus
- A Junta de Freguesia deliberou, por unauimidade, atribuir um trofeu à Freguesia da Covilhã

e

Canhoso, para ser atribuído como premio no 22.o Grande Premio Atletismo da Conceição, que
se realiza no

dia 8 de Dezembro de 2015 na Cidade da Covilhã, valor que desde já se assume.

S.Votaç:io do Orçamento Participativo

- O Sr. Presidente da Junta de Freguesia, informou o Executivo que no dia 23 de Outubro

de

2015, em reunião convocada para o efeito pela Câmara Municipal da Covilhà e reahzada no
salão Nobre dos Paços do Concelho,

foi anunciado pelo

Senhor Presidente da Câmara os

resultados definitivos que mereceram os 74 projectos elegíveis dos 140 apresentados pelos

Munícipes, dentro das regras estabelecidas do Orçamento Participativo para o ano de 2016.
Nos projectos selecionados, pela Equipa Técnica da Câmara Municipal da Covilhã, constavam

5 projectos de Munícipes da Freguesia de S. Jorge da Beira e que mereceram a

seguinte

votação.

Projecto #69

-

wr

{'w

o Largo de Nossa Senhora de Fátima.

Instalação de semáforos:49 votos
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Projecto #70- Reparação do coreto e zona envolvente nas Minas da Panasqueira:266 votos
Projecto #75- Coreto e Parque de Merendas dos Cambões:26 votos

W

Projecto #78- Reencaminhamento de águas pluviais em S. Jorge da Beira:12 votos
Projecto #79- Remodelação da Parte Antiga do Lar de S. Jorge da Beira

:384 Votos

O Sr. Presidente da Junta de Freguesia informou ainda que o Projeeto #79,

rcferente ao

melhoramento das instalações do Centro de Solidariedade Social de S. Jorge da Beira foi
contemplado com a verba de i0 mil euros o que Íros apraz registar.

A
di

Junta de Freguesia tomou conhecimento

e

agradece

a todos os

Sanjorgenses que

sponibili zar arÍt para votar no s proj ecto s apresentado s.

6.Pedido a X'avor da liga Portuguesa conúa o Cancro

- O Sr. Presidente da Junta de Freguesia, informou o Executivo, que o Peditório efectuada na
Freguesiade S. Jorge daBeira, no dia 1 deNovembro de 2015 a pedido daLiga Portuguesa
Contra o Cancro, atingiu a importância de 648,29 euros, a qual foi entregue ao representante
daquela Instituição no dia 4 de Novembro de

A Junta

de Freguesia tomou

2A$.

coúecimento.

T.Reparaçáo de Equipamento

A Junta de Freguesia, deliberou, por unanimidade, mandar reparar à Firma Antunes &

Roque,

Ld.u uma moto- roçadoura e um soprador que oÍça a importância de 152,71€, importância esta
que desde já se assume.

S.Atribuiçrto de subsíüo

A

Junta de Freguesia, deliberou, por unanimidade, atribuir ao Clube dos Amigos da

Panasqueira,

o subsídio de 300,00 euros para aludar a suportar a aquisição e colocação

de

equipamento de aquecimento (salamandra), no Clube dos Amigos da Panasqueira, para deste

modo ser garantido aos sócios da instituição um melhor conforto nos seus momentos

de

convívio.

g.Venda de Campa no Cemitério da Povoaçáo do Vale da Cerdeira.

A Junta de Freguesia, deliberou, por unanimidade, vender a sepultura no 11 do talhão 1 do
cemitério do Vale da Cerdeira, aos Herdeiros: de Laura de Jesus Gaspar.
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Aprovação de toda a acta.

Não havendo mais assuntos a trâtar, dzu-se por eneeirada esta reuniâo pelas 17h00, da qual se

lavrou a presente aota que depois de lida e aptovada, irá ser assinada nos termos legais por
todos os prosentes.

o Presidente
A
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