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Junta de Freguesia
S.JORGE DA BEIRA

ACTA NTJMERO 24I2OL5

Aos onze dias do mês de Março do ano dois mil e quinze, pelas 15h, observado o estipulado

no no2 do Arto2Qo da Lei no7512013, de 12 de Setembro, reuniu ordinariamente, na sala de
reuniões, a Junta de Freguesia de S. Jorge da Beira, sob a Presidência do Senhor 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. Informaçrio sobre a actividade desenvolvida.

2. Discriminaçáo de trabalhos efectuados pelo pessoal
3. Colocaçáo de estrutura para recolha de roupa, e outros aúigos e vestuário
4. Desmataçáo de valetas das estradas da área da X'reguesia
5. Execuçáo dos trabalhos da rede

primária

6. Votos de pesar

7. Autonzaçrio de pagamentos
8.

GEOTIIR - Rotas Miticicas

9.Curso de fomaçáo
10.

ARU- Centro Urbano

S. Jorge da

Beira

11. Aprovaçáo do Relatório e Prestaçrio de

Conta (Conta de Gerência) do período

de 01 de Janeiro a 31 de I)ezembro do Ano de 2014
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Informaçaio sobre a actividade desenvolvida.

- Deslocação a S. Jorge da Beira no dia 12 de Fevereiro de 2015 de um Técnico da
Câmara para avaliação de pedidos de eletriÍicação solicitados para Casal de St.u
Teresiúa, Vale da Cerdeira , S. Jorge da Beira e para Cambões. Nesta Povoação foi
também avaliado a reparaçáo do Parque de Merendas e do Coreto do SantuaÍio da
Senhora da Guia.

- Reunião com os representantes da Funeraria Estrela das Beiras do Fundão no dia
2810212015 com

a finalidade de apresentar uma proposta á Junta de Freguesia

no

sentido de assegurarem alguns serviços no nosso cemitério.

-Reunião na Rede Social da Covilhã, no dia 9 de Março de 2015, sobre a preparação e

elaboração da actividade
Profissional

" arealizar

"

Feira do Emprego e Empreendedorismo e Formação

nos dias 7 e 8 de Maio do ano de 2015 no Pavilhão da

Anil.

-Reunião no dia 10 de Março do ano de 2015 entre todos os Presidentes de Junta de
Freguesia do Concelho com a Càmara Municipal de Covilhã no auditório Municipal
com a seguinte ordem de trabalhos:
1

-Informações diversas

2- Áreas de Reabilitação Urbana

3- Plano Diretor Municipal
4-Urbanismo e Protecção Civil

2.

Discriminaçáo dos trabalhos efectuados pelo pessoal

DISCRIMINACÃO DOS TRABATHOS EFECTUADOS
SeRVICOS
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Dias 11-12-13 de Fevereiro - Terminar desmatação na estrada da linha da máquina
entre a Fraga Alta e a Panasqueira, e terminar o caminho, da Abeceira Fraga Alta.
E todo o percurso ao qual nos comprometemos limpar para provas de ciciismo.
1_06

M
d!
Dias 16-18-19 de X'evereiro

-

Podar as árvores na Panasqueira

na zona casa;@l

cinema e na saída da Panasqueira sentido Barroca Grande.

Dia 18 de Fevereiro

-

foi entregue ao pessoal do Vale de Cerdeira , um rodizio novo

para o moinho comunitário que se situa junto ao pontão em perigo de rutura.

Já que

a

Càmara Municipal teima em não ajudar absolutamente em nada a Nossa

Freguesia que começa

a

dat sinais de ruinas, assumimos nós, Junta de Freguesia,

mesmo sem posses, salvar pelo menos, o Moinho.

Dia 20 de X'evereiro

-

Recolha do vidro, lavar casa de banho públicas e límpeza na

area envolvente á Igreja Paroquial.

Dias 23-24 de Fevereiro- Foram feitas algumas intervenções nos balneários tais como
: substituir recolha de punhos de tomeiras, montagem de uma tomeira para lavagem de

viaturas, fazer limpeza geral aos balneários, no ring,

foi feita limpeza ao piso

e

repararam-se as balizas que se encontravam em péssimo estado.

Dias 25-26 e27 de Fevereiro

-

Aplicar novas madeiras

e

pintar estruturas dos bancos

públicos espalhados pela Freguesia de S. Jorge da Beira.

Dia 28 de f,'evereiro - Prestar o apoio possível à prova de ciclismo GEOTUR

que

terminou na nossa Freguesia.

Dias 02-03 de Março

-

Termina a aplicação da primeira remessa de madeiras nos

bancos públicos espalhados pela Freguesia e caÍn a seguinte distribuiçãa.

Quatro bancos à porta do" Clube Operário Estrela da Serra", dois bancos à porta do
*Café do Peixoto", dois bancos á entrada da Capela de Nossa Senhora de Fátima, um
banco a porta do Cemitério velho, um banco na Rua dos Lenheiros à porta da barbaria
e dois bancos à entrada da Rua da Fonte nos Cambões.

Dias 04-05 de Março- Podar as árvores á Madurrada

Dia 06 de Março

-

.

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

area envolvente á Igreja Paroquial e limpeza aos balnearios.

Dias 09- 10 de Março

-

Podar as árvores desde a lixeira da Panasqueira até aa

Barroco Fundo.

707

3.Colocaçáo de estrutura para recolha de roupa, e outros artigos de vestuário.
Encontra-se instalado pela ADC, no Largo de S. Jorge Beira, uma estrutuÍa paÍa a

recolha de roupa e outros artigos de vestuário e que se destinam a ser distribuídos
pelas Associações de Solidariedade Social.

4.Desmataçáo de valetas nas estradas da área da Freguesia.
Desde o dia26 de Fevereiro do ano de 2015 que se encontra uma equipa da Câmara

Municipal da Covilhã, a fazer a desmatação de valetas nas estradas de S. Jorge da
Beira.

S.Execuçrio de trabalhos da rede primária

Nos termos da deliberação tomada na reunião extraordinário do dia

ll

de Dezembro

do ano de 2014 e cumpridos que foram os condicionalismos expressos no n.o 2 do
Art.o 77 do Código de Contratos Públicos. iniciou-se no dia 27 de

Fevereiro de 2015,

os trabalhos da Empreitada de "Rede Primaria de Faixa de Gestão de Combustível

"

na nossa Freguesia através de Firmas Prosilcôa- Unipessoal Ld.o

6.Votos de pesar
Padre José Duaúe Bapstita
D." Maria de Jesus Alves Ramos

D.' Maria Glória Cruz Batista
VOTO DE PESAR
O Sr.o Presidente da Junta disse:
O Sr. Padre José Duarte Batista, nosso conterrâneo foi ordenado Sacerdote em Abril de 1946 e falecett
no dia 19 de Fevereiro de 2015.

Exerceu o Sacerdócio na cidade da Guarda, Souto da Casa do Concelho do Fundão e Almaceda do
concelho de Castelo Branco, na Freguesia do Ourondo do nosso concelho, 38 anos corlo Capelão do

Hospital da Covilhã, e , nos últimos 17 anos esteve radicado na nossa Freguesia de S. Jorge da Beira,
onde exerceu as funções de Pároco e Coadjutor dos Párocos qlle na nossa Terra iam sendo colocados'

Dizia missa, diariamente, para a população, fazendo Funerais, Batizados e Casamentos.
Todos os anos celebrava a missa dos Josés e acompanhava-os, enquanto a sua saúde o permitiu, no
almoço que realizavam.
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Estava sempre disposto a ajudar toda a Comunidade naquilo que se lhe pedia, além de mostrar

,"W

boa vontade, tendo sido no meu entender um sacrificado sem se queixar.

Assim, exerceu o seu Sacerdócio durante 69 anos, tendo granjeado sempre a estima e a consideração

,

tanto dos seus superiores eclesiásticos e colegas, coll1o dos seus paroquianos.
Neste sentido, proponho um voto de pesar pelo falecimento do Sr.o Padre José Duarte Batista.

A Junta de Freguesia deliberou, por unanimidade, exarar nesta acta um Voto de pesar pelo falecimento
do Sr. Padre José Duafte Batista o qual irá ser comunicado á sua Família.

VOTO DE PESAR
O Sr.o Presidente da Junta disse:

No dia 19 de Fevereiro do corrente ano , faleceu a Senhora Professora D.u Maria de Jesus Alves
Ramos Pereira , nossa conterrânea, a qual se formou como Professora do Ensino Primário na Escola

do Magistério Primário da Cidade de Évora, tendo lecionado 6 anos na Freguesia de Dornelas do
Zêzere, após a conclusão do seu curso e 36 anos na Escola Primária de S. Jorge da Beira.

Ensinou durante 42 anos a ler e a escrever muitos dos nossos conterrâneos e a quem passou a sua
sabedoria intelectual e outros conhecimentos que contribuíram para o desenvolvimento e bem estar da
população

.

Era uma pessoa conhecedora das dificuldades dos pais dos alunos e a todos tratava como sendo seus

filhos, dedicando-se aos alunos sem excepção e exigindo, com paciência aos menos aplicados

e

atentos para que pudessem todos passar de anos e obter, no futuro, melhores empregos do que, os dos
pais que, no geral, eram mineiros.
Porque entendo que a Junta de Freguesia tem a obrigação de fazer referência e enaltecer todos aqueles

que de uma maneira ou de outra se destacaram e contribuíram para

o desenvolvimento da nossa

Freguesia, neste caso, na Educação e Ensino, proponho um voto de pesar pelo falecimento da Sr.u
Professora Maria de Jesus Alves Ramos Pereira

.

A Junta de Freguesia deliberou, por unanimidade, exarar nesta acta um voto de pesar pelo falecimento
da Sr.' Professora Maria de Jesus Alves Ramos Pereira, o qual deverá ser comunicado à sua farnília.
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VOTO DE PESAR
O Sr. Presidente da Junta disse:

No dia 11 de Janeiro 2015 faleceu na nossa Freguesia a

Sr'u

D' Maria Glória Cruz Baptista,

que

exerceu actividade de Auxiliar de Enfermagem na Extensão de Saúde de S. Jorge da Beira até á sua
aposentação.

A

Sr.u

D. Glória, embora não fosse nossa contertãnea, aqui se radicou, casou, constituiu família, teve

os seus filhos e viveu até à sua mofie na nossa Freguesia..

Durante a sua actividade, sempre prestou serviço á nossa comunidade, dentro e fom das horas de
serviço, prestando assim, um valioso serviço para o bem estar e

da

sairde de todos nós.

Por esse motivo e ser de inteira justiça, proponho um voto de pesar pelo falecimento da Sr.u D. Maria
da Glória Cruz Baptista.

A Junta de Freguesia deliberou, por unanimidade, exarar nesta acta, um voto de pesar pelo falecimento
da Sr.' D. Maria da Glória Cruz Baptista o qual irá ser comunicado á sua Família.

T.Autorizaçáo de pagamentos

- A Junta de Freguesia, tomou coúecimento,

dos pagamentos Genéricos efectuados

e

constantes da relação que se anexa e que totaliza aimportância de 5 647 ,77€

- A Junta de Freguesia, deliberou, por unanimidade, autorizar os pagamentos da relação que
se anexa e que

totaliza aímportância de 579,77€,

8.Geotur - Rotas Míticas
Terminou no dia 2810212015, na nossa Freguesia, a etapa da Prova levada a efeito pelo BTT
Gardunha- GEOTOUR

- Rotas Miticas, bem como se iniciou também,

na nossa Freguesia, a

etapa seguinte, no dia0110312015, pelas 08h30m.

A Junta de Freguesia de S. Jorge da Beira congratula-se pelo modo como a nossa população
acolheu este evento e manifestamos à organizaçáo que estaremos, sempre disponíveis ) pata
apoiar, dentro das nossas possibilidades outras realizações que entendam levar a efeito, dentro
da ârea da nossa Freguesia.
Cabe também aqui referir o excelente serviço prestado pelo Centro de Solidariedades Social

de S. Jorge da Beira, no jantar que foi servido a todos os ciclistas e pessoal que constituía a
orgarizaçáo da prova.
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9.Curso de formaçáo

O Sr. Presidente da Junta de Freguesia informou a Junta que,

em

virtude de a CCDRC, ter

levado efeito na Covilhã, um Curso de formação de Procedimentos Administrativos
Financeiros

e

, relativos às Autarquias Locais , no passado dia 26 de Fevereiro de 2015 e

porque é de toda a conveniência para o bom funcionamento da Junta de Freguesia ter ao seu
serviço pessoal bem formado e munido de todos os instrumentos para a execução do trabalho

que realizam, decidi que a Junta estivesse encerrada nesse dia, 26 de Fevereiro

, para

possibilitar que a funcionaria da Junta Sr.u D.u Paula e a Secretaria Sr.u D.u Júlia Camba

,

frequentassem esse curso, tendo sido afixado avisos nos locais do costume e pedido a sua

leitura no dia 22 de Fevereiro na missa Dominical anunciando o enceÍramento da Junta de
Freguesia.

Informou, ainda

o Sr. Presidente que já no passado dia 12 de Dezembro 2014 , tinha

autorizado a funcionaria Sr.u D.o Paula a frequentar a Acção de Formação da Lei das Finanças

Locais, realizadaem Castelo Branco e promovido pela ANAFRE.

A Junta

10.

de Freguesia tomou conhecimento.

ARU- Centro Urbano

S. Jorge da

Beira

-

Pedido de rectiÍicaçrio

No sentido de salvaguardar a Reabilitação Urbana de todas

as Povoações da Freguesia de S.

Jorge da Beira, alertámos a Câmara através de oficio n."
necessidade

2

12015

de

510112015, para a

de ter em conta, além da Sede Freguesia, as Povoações das Minas

Panasqueira, cambões,

vale da cerdeira

da

e casal de santa Teresinha.

Para coúecimento e memória futura de todos os Sanjorgenses, abaixo se ttanscteve o ofício

S-CMC/20

15 I

1243 de 1610212015.
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11. Aprovaçáo do Relatório e Presúaçáo de Contas (Conta de Gerência) do período de
01 de Janeiro a 31 de Dezembro do Ano de 2014

Foi presente à Jurta de Freguesia a Prestação de Contas (Conta de Gerência) relativa ao ano
de 2A14, acompanhada dos documentos que o Decreto-lei 541N99, de 22 de Fevereiro, exige
no Ponto 3 da introdução do Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias tocais.
Consultado os documentos, verifica-se que:
Receita orgamental cobrada: 96 247,18€
Despesas Pagas : 95 368,88€

Saldo paraa Gerência seguinte:
O saldo orçamental para a Gerência seguinte é de 3 547,33 a)

a)

O saldo em operações de tesouraflae de

- 86,75

Compromissos assumidos e não pagos que transmitem para a gerência seguinte: 1374,04€.

a)

O

valor de 86,75€

é referente ao cartão do idoso, cujo pagamento

foi adiantado pela

Junta de Freguesia.

Após consultados todos os documentos desta prestação de contas, bem como o seu relatório
que nesta acta se transÇreve, a Junta de Freguesia deliberou, por unanimidade, aprová-los e
remetê-los á Assembleia de Freguesia.
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Junta de Freguesia
S.

Jorge da Beira

primária de íaixas de gestão de
Foi adjudicada à firma Prositcôa-Unipessoat, Lda. a obra 9u Igd-"euros' a que acresce o IVA à taxa
61
839,43
peto
de
vator
na freguesia de 5 Jorge da Beira,

Combustívet
em vigor.

trabathos
O projeto desta obra íoi aprovado peto PRODER e os referidos
01
5.
de
2
Fevereiro
de
dia 27

já estáo em êxecuÇão

desde o

presta os mais variados serviços à poputaÇão.
À Junta de Freguesia está todô o dia aberta, onde se
povoação dos camboes'
Procedeu-se à renovação de toda a rede etetrica da

lançada peta ADC de
Foi posta a funcionar a ETAR das Minas da Panasqueira através de empreitada

u.oido com

as normas estabetecjdas, bem como a sua vedâÇáo'

procedeu-se à reparação da maiorja dos camjnhos agricolas e ftorestais da Freguesia, bem como à sua
desmatação.
em vários locais da Freguesia'
Efetuaram-se pequenas obras de reparação nas escolas e pavimentos

como nas suas povoacões'
Colocaram-se grethas e corrimãos na Sede de Freguesia, bem
povoaÇões da Freguesia'
Efetuou-se a timpeza de bermas, passeios e vatetas em todas as

abertos, após várias
a nossa escola do Ensino Básico e Jardim de lnfâncja Câmara
Municipat e
Educação,
da
Gerat
Diretor
Educação,
da
Ministério
do
ãfliàaÃáár :rnto
conseguimos manter
AgruPamento Escotar.

do Carvatho e das Escotas do
A nossa ferra foi visitada petos alunos das Escolas de Cantar Gato/Vita
Teixoso/ Sarzedo.

viagem de visita de estudo à Freguesia de
0s atunos da nossa Escota do Ensino Básico destocaram-se em
Municipal da CovÍthã'
Câmara
à
Freguesia
de
peta
Junta
soticitado
Peraboa em âutocarro

ao Santuário da
0s idosos da nossa Freguesia no dia 17 de Novembro de 2014 deslocaram-se

Nossa

senhora de Fátima em a-uto.arro cedido peta câmara Municipat da coviihã.

6 de Dezembro de 2 014 onde participou
Também a nossA popul,ação idosa se deslocou à covithã no dia
da
covithã.
Municipat
peLa
câmara
nó atmoço de Natat oferecido

para aprovaÇão
Etaboração de projeto, através da Associação Beira Serra,
Mineiros na área da freguesia.

e definição da Rota dos
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Junta de Freguesia
S. Jorge da Beira
da Covithá' tâis como:
Pedimos vários protocotos à Câmara Municipal

- Para pagamento do pâsse do atuno da APPCDM Samuel Dias Nunes;
- piti i"írruçáo do tiator, viaturas e outro equipamento auto;
no edifício da capeta;
- Para substituição da cobertura de amianto e colocação de tecto falso
de valetas e aquedutos em
limpeza
arbustos,
pinheiros
e
outroi
para
silvas,
de
coià
desmataçao,
suas povoações;
Todas as estradas que dáo acesso à Freguesia e

- Reconstrução da Capeta do cemitério;
Porto;
- pià ,upuiuçao oo riruiã q," t'pnr.t" a escadaria que dá acesso à Rua do
Cerdeira;
- Para a iepaiaçao da antiga escola do Vate.da
pirá à corocaiao de caixãs com material de combate a incêndios;
- pitu u reparação da antiga escota. do Casat de Santa Terezinha;

e Minas da Panasqueira;
- para a colocação d" ;i".-; iÀóãniri.ur na sede de Freguesia, cambões
- Pãri reconttruçáo de pontão em Vale da Cerdeira'
a etaboração de projetos entre outros para:
Foram feitos vários ofícios à câmara MunÍcipat soticitando

- Sal,a de exposições e outros eventos;
- Construção de auditório;
- Construção de piscina/praia ftuvia[;
da Freguesia e suas Povoaçóes'
- Reposição de asfatto àÃ estradas, ruas, [argos e outro§ [ocais da sede
ainda náo concretizadas;
Decisóes já tomadas peta Câmara Municipat mas

- Cotocaçáo de rayt's nã curva da tezíria longa;
-

it*fiiáçao

Lomba da Cevada;
ao pãvimãio da estrada entrJ5 Jorge da Beira e a

- Reforço do muro da fontita;
antigo edifício da escola' ainda
- Do protocolo ,r.inaao co* a câmara Municipat para a reparaÇão do
Náo foi recebida quatquer importância'
desejo ver concretizado as realizaÇoes seguintes:
Atém do descríto nos pontos anteriores é nosso

- Estrada da Portelinhã, Ribeíra de Porsim' Souto Negro;

Reparação dos moinhos de S Jorge da Beira; depercursos pedestres;
iitip"rà das ribeirai de s Jorg,e ãom a inctusão da
Panasqueira;
Minas
e
dostambões
coretos
dos
" nà.lpãiuia"
- nÀ.uir"r"iao do parque de merendas dos,cambões;
- nã.rbãtiôa, ao eoirício das antigas escotas-das Minas da Panasqueira;
Panasqueira e a Lomba da cevada;
- AsÍattamento o. .rirua, unliá o".rrpo de futebot das Minas da
Panasqueira;
da
' Cecuperação da casa do cinema das Minas
- Coroa circutar da Freguesia'

'

-

também à freguesia vários técnicos de
Durante o ano de z0l4 e a nosso pedido, destocaram-se
conhecimento dos vários assuntos que importa
diferentes entidades, a fim de, localmente, tãmarem
etetricidade ou de sinalizaçáo'
resolver quer na área

di uüuriã.ir"nto

ae água, saneamento básico,
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Junta de Freguesia
§, Jorge da Belra
ês As§éciaÇoes, tgTl'-c]-1nt-T
Também tlv€mo§ nâ Juntê de Fregueeia reuniôes com a AoÊRE§,
"^-o"Yi"t
apresentar eandldaturas â0 proxlrno
àniiãaàeg aà Freguesià,-;flde mãnífestarãm a suâ vontade de
quâdío ComunitárÍo,

0 troço da

EÀ1

ü que vêm
512, efitr6 ô ourondo e a Barroea Grandc Já §ê êncÕntfâ êm êxÊCUçâo,

methorar as acesgibltídades da nossa freguesia'
qu"ã*tu methoiamento vênhâ â ser exten*lvo à Lomba da eevada e oc timÍtes
de
.omf-cãirãcinõ aà pamdrrô*a d6 serra, em espeelat, n6§ âeê§§ô3 & Porteta

'j#ffid;[}j;riãnlo,
du nossa Frêgileítd

UnhaÍs e à Povoaçâo das /!teás.

§. Jorge da Beira, 26 de Fevereiro, 2 015

LL7

Aprovação de toda aacta.

Nãç havendo mais assuntos atratar, deu-se por encerrada estareunião pelas 19h00, de qual se

layrou a presento acta que depois de lida e aprovad4 irá ser.assinada no§ tennos legais por
todos os preseÍtss.
O Presi

A Secretaria
O Tesoureiro
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