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Junta de Freguesia

S.JORGE DA BEIRA

ACTÀ NUMERO 2212015

Aos catoze dias do mês de Jaaeiro do ano dois mil e quinze, pelas 15h, observâdo o

estipulado no n2 do Art"20'da Lei n"75l2013, de [2 de Setembro, reuniu ordinariamente, na

sala de reuniões , a Jrmta de Freguesia de S. Jorge da Beir4 sob a Presidência do Senhor José

da Trindade Braüco, Presidente da Junta de Freguesia, e dos Senholes Horácio Gonçalves

Gaspar e Júlia Narcisa Camba, Tesoureiro e Secretiíia da mesma Junta de Freguesia,

respetivamente.

Foi declarada aberta a rewúão pelo Senhor Presidente com a seguinte ordem de trâbalhos.

Ordem de trabalhos:

1. Informaçáo sobre r activiÍIÀdc desenyolYid&.

2. Discriminaçáo dos trabrlhos efectuados pelo pessoal

3. Atribui$io de Placa comemor&aiva e cedência de salt de aula.

4. Protocolo de cohboraçáo.

5. Asrinaturas da Carta de CompÍoEisso entrê a Jütrt& de Freguesia e a S' Magda

Maria Branco Ferreira da Cruz.

6. Definiçrio do montante do numenírio a existir em caira para rs nece§§idede§

rliárias da Àutarqüa.

7. Deliberaçóos genérica§.

8. Âutorizâçáo de pagamentos.

9. GEOTURRotaS Mlticas.

10. Atribuiçáo de oferta.
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{wI .IDformâçáo sobre a atividade desetrvolvida"

- DÊslocação no dia 11 de Dezelubro de 2014, a S. Jorge da Beirâ dâ técnica l,iliana

Nabais da Empresa Gdto do Sol para prcceder ao levantamento dos carrinhos Agrícolas

da lreguesia.

- Deslocação no dia 15 Dezembro de 2014, de técnico da ADC para elabo.ação de

projecto que se deslina ao abastecimento de água de quatro casâs nos Cabecinhos.

- Presença no dia 16 de Dezembro de 2014, de todo o Executivo na Festa de Natal dos

aluúos da Escola Primaria de S. Jorge, onde Íõlam distribuídos búlquedos por todas âs

criânças que Aequentam o Jardin de lnfância e o Ensino Básico.

- Presença, no dia 18 de Dezembro de 20i.1, na Assembleia Geral da Associação de

Desenvolümento Beira Serra, onde foram aprovadas as Ações a desenvolver no ano de

2015.

- Deslocação a S. Jorge da Beira, no diâ 21 de Dezembro de 2014, de todos os

participantes inscritos no 2.o Encontro de clássicos - Uúais da Sena que visitrram o

Museu da Freguesia e sobre o qual manifestatam o scu totâl agrâdo . Esta concentrâção

foi promovida pela Pasteleira Colmeia Doce de Uúais da Seta.

- Presença de todo o Executivo, no dia 04/01/2015, na Comemoração dos 73 anos da

Banda Filarmónica Sanjorgense.

- Deslocação no dia 5 de janeiro de 2015, do Técnico Eng.o. Cesar Tomaz da Câmara

Municipal para verificação e avaijaÇão de viirios serviços solicitados à Câmara Municipal

da Covilhã.

-Deslocação, no dia 07101/2015, de um Técnico da Câmara Municipal da Covilhã. afim

de elaborar projecto para a Consbução de uma Escadada na Povoação de CambÔe§ .

- Reunião, no dia 12 de Janeiro tle 2015, na Rede Social com â segúnte ordem de

trabalhos.

1. Apresentàção do Projecto Seltir, Pensar e Agir.

2. Apresentação do Pülgrama menlorcs para Emigraites

3. Sugestões para o Plano de Acção da Rede Social da Covilhã para 2015

4. Apresentação do relatódo de execução aDual

5. C)ütros assuítos
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W*2. Discrimheçáo dos trabalhos efectuados pelo pessoal

- Foram os seguiÍtes os tabalhos executados peio pessoal no período de 10/12 a

l3l01/2015 inclusive

DISCRIMINACÃo Dos TRABALHOS EFECTUADOS

sERvtcos FErros pElos FuÍ{ctorÁRtos pa JuÍ'lra DE FREGUES!Â

Dias 10-11 de Dezembrc - Fâzer limpezâ na povoação dos Calnbôes.

DiÀ12 dê Dezembro - Recolha do vidro, lâval. as casâs de Banho Publicas e fazer limpeza na

área envolvente á Igreja Paroquiâl.

Di. 15 de Dezembro - Espalhar sal na estradâ desde S. Jol ge até a Lomba da Cevada.

Diâ 16 de Dezembro -Continuâção de l;mpeza á povoação dos Cambões.

Dias 17-18 de Dezembro - Começar limpeza nâs Ruas da Panâsqueira.

Diâ 19 de Dezembro - Rscolha do vidlo, Iava. casas de banho pírblicas e limpeza na área

envolvente à Igreja ParoquiâI.

Dis 22 de Dezembro- Por haver muito gelo nas esúadas e apenas com a funcionária não

temos capacidade de resposta pam resolução do problem4 foi pedido ao funcionário que

trabâlha com o hato. pâra i teíromper as suas férias alguns dias e ajudar na resolução doste

problema e nos preparúivos parâ âs fogueilas de Natal.

Die 23 de Dezembm- foi dividida alguma rnadeiÍa guardada no parque dâ Pânâsqueira para a§

fogueiras de Natal ,do Casal Santa Teresiúa, Vale da Cerdeirâ, Panasqu€ira e S. Jorge.

Dia 24 de Dêzembro- Transportar o madeiro para â iogueira de S. Jorye dâ Beira, madeiro

esse ananjado por um grupo dejovens- Nas aoexas da freguesi4 enbora se tjvesse oferecido o

rator para iansportar o madeirc, não Dos foi pedido o mesmo-

Dia 26 de DezembÍo- Pelo molivo de a Finna de recolha do lixo- (LUREC). Não trabalhar

neste dia, este serviço foi gaÍantido pelo tmtor e pessoal da Juntâ de Fleguosia- nas

povoações, S. Jorge da Beira, Panasqueir4 Cambões. Vale da Cerdeira e Casal sântâ

Teresinhâ.

Dia 29 de Dezembm - Foi feita a lilnpezâ e apanhal os restos da fogueira de Natal no La.rgo

da Eirâ assin como em toda a área envolvente ao Largo.

Dia 30 de Dezembro - Fazer liÍ.lpen e apanhar restos da Fogueira de Natal, no Largo do

Clube da Pânasqueira.
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Dia 31 de Dezembro- Limpar valetâs e aquedutos na Estmda 512, desde S Jorge "t U 
Ui)O

Capelinhâ e tlailspoÍar estrado do pâlco para o Clube Oper'ário Êslcla da Serm para utilizar '
nas festa de passagem do âno.

Diâ 2 d€ Jâneiro de 2015 - A exernplo do dia 26 de DezeDbro tâmbém o serviço de recolha

do lixo foi gaEntido pelâ Junlâ de Freguesjâ nâs povoâçôes de S. Jorge da Beira, PâÍasqueira.

Cambões, Vale da Cerdeirâ e Casal Santa Teresinha.

Dia S de Janeiro- Fazor limpeza e apaahar os restos dâs fogueiras de Natal nâs povoâções do

Vale da CerdeiÍa e Casal de Sânia Te,rsi$ha.

DiaB 6 e 7 Janeim - Podar as árvor es que se enconüam nos patques da esoolâ da Panasqueira.

Diâ 8 de Janeiro- Cornegar a desmatâção e lirnpar o caminho da l-teguesia da Fragâ Alla a

pal1 da 
^beceirã.

Dia 9 de Janeiro - Recolha do vidro, lavar casas do bânho públicas e fazer lirnpeza na átec

envolvente á Igreja Paroquial.

Diâs 12 e 13 Jsrciro - CortinuâÇão de dosmatação e limpezâ do caminho da FraSâ Alta

Outros Servrço§

Meter uma grolha e tubo subteràreo para passagem dâs águâs pluviais e aflanjar a rarnpâ de entrada

de Í'onna â que e 1rcm os caÍros para o pátio de baixo na Escola Primaria.

3. AÍribuiçáo de Placa comemorativa e cedôncia rle sal,r de aula.

- No dia 28 de Dezeuho de 2014, a Banda Fjlarmónicâ Sanjorgense solicitou á Junta de

Freguesia , a cedência de uma sala de Aula das Escolas Primadas para levar a efeito a

Comemoração do seu 73-o Aniversário e formuiou, tambétn, o Convite, para todo o seu

Executivo esÍar presente neste envento.

Polo Prcsidente foi autorizado ceder a sala de aulâ á Banda Filarmónica para, no dia

O4lO1l2Ol5. comernorar o seu aniversario e foi Íêita uma placa para oferecer a Banda

Filarmónica com a seguiote inscrição.

'' A Juntâ de Frcguesia de S. Jorge da Bei.a, congralula-se pela passagem dos 73 anos da

Banda Filannónica Sanjorgeme e agradece recoúecidamente toda a actividade desenvolvida

ao longo de todos estes anos, contribuindo para a eigvação e prestigio da nossa tera-"

A Juntâ tomou coúecimento e deliberou ratificâr, por unanimidade, a cedência da sala e a

âquisição daplaca entregue á Banda Filermónica Sanjorgense-
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4. Protocolo de colaboraç4o. Úy

- Ente o Prosidente dâ Junta de Freguesia de S. Jolge da Beim e o Insliiuto da /

Segulança Social l.P /Cenho Distdtal de Castelo Branco, foi celebrado um protocolo,

no dla 2611112014, com vista a deselvolver actividades socialmente uteis aüavés de

beneficiários do RSI dentro de um limite máximo de 15h00 semanais e sem

ultrapassar 6 h00 dituias.

A Juntâ de Freguesia, deliberou mtificar, por uranimidade, o presente proiocolo, o

qual será dado corúecimento à Assembleia de Freguesia.

5. Assinatura d& crÍâ de Compromisso entrê a Junta de Freguesia e a S' Magala

Meiia Branco Ferreira ds Cruz.

- A Junta de Freguesi4 deliberou , por rmanimidade, plocedel á assioatura da carta de

comprcmisso efectuado errtre a Junta de Freguesia de S- Jorge da Beira e a Sr.o N{agda

Maria Branco Fe(eira da Cruz, no ámbito do Programa de Rendimerto Sociâl de

Inserção, com a duração de um ano a cortâr do dia 5 de .laneiro de 2015, inclusive, e a

responsabilidade financeira de proceder ao pagamento do subsidio de alimentação diário

ro valor de 4.27€ e o pagamento de seguro de acidentes no valor de 1 16.61 euros . Esta

Beneficiária. está obrigada a desenvolver a actividade de serviço de limpeza e outros que

sejam de int(.aesse para a Freguesia diüante l5horas semanais Íào podendo exceder mais

que três dias pol semà1a.

6. Deliniçáo do montante do numerário a exi§tir em caixa para a§ necessidade§

diárias da Autârquiâ.

- Foi deliborado por unaninidade dellrir o montante de 550,00€ (quinhentos e cinquentâ euÍos), parâ

aconer a\ Iecessidadcc diária. ,13 Aularquia.

7 . Deliberaçdes genéricas.

Delibe|arào generic:.

A Junta de Frcguesia, deliberou, por unanimidâde, âssrtmir os ei1cargos âbâixo descritos

autorizar, desdejá. o pâgâmento do seguinte:
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a ourra: erridâdc. lais corno: - ,"rr.^r..ff,
feitos ao pessoâl param a Caixa Geral de Aposentâções, Caixâ de S"guru"g"ff
Social, ADSE, imposto do selo,IRS.

2. Os vencimentos do pessoal, duodécimos dos subsrdios de férias e de Nâtâl,

subsídio do refeigão, enca.gos com o pessoal pa.a a Caixâ Ceral de Aposenlações,

Caixa da segurança Social, ADSE e pagamento§ aos Autarcas.

J. Os vencimerttos do pessoal auxil;ar das Escolas

4. Quotas, seguros, água. luz, lelefone, cornbustivel d§ aquecimento das escolas e de

veículos âutomóveis.

5. Os vencimentos, duodécimos dos subsídios de férias e de natal, subsídios de

refeição e pagamentos dos autarcas ssrão feitos no dia 28 de câdâ mês, §xcetuaDdo

o vencimento do luncionário Augusto Jesus Matiâs que será no d;a 22 de cada

mês, quando este dia coincidil com sâbado, domingo ou feriâdo o pagamento será

leito no dia útil irnediatameDte ânte oÍ.

6. De todos esles pagamenlos deveú ser fêito üm mapa, discriminativo, para ser

presente á próxima reunião da Juntâ de Freguesia.

8. Àutorizaçáo de pagamentos.

- A Junta tomou conhecimento dos pagamentos genédcos efectuados e constantes da

relação que se anexa e que totaliza a im?oÍtância de 5 200,77 eulos

-- A JuÍa de Freguesia, deiibetou, por unanimidade, aulorizar os pagamertos da relação

que se anexa e que tolalizam a impofiância de 1 289,78 euros

9. GEOTIJR-Rolas Míticas

Reunião no dia 05/01/2015 erhe o Presidente da Junta de Freguesia, Presidente da

Direcção do Cento de Solidariedade Social e dos representantes do BTT Gardulha,

sobre a preparâção da Etapa que se prcteade que tennine na Freguesia de S. Jorge da

Beira no próximo dia 28 de Fevereiro de 2015.

Pelo BTT Garduúha 1bi solicitado à Junta de Freguesja os seguintes apoios.

- LirÍrpeza do trilho das Minas da Panasqueira, Fraga Âlta ao lnterior da

Povoaçâo;
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- Local de recolha das bicicletas

- Local onde possâm tomar banho

- Apoio logistico no local do ténninos da etapa e início dâ etapa seguilte.

- Fomecimento de Janlar a todos intervenientes da etapa acima referida

A Junta comprometeu-se a âssegurur:

a) A limpeza do trilho da Fraga Alta ao interior dâ Povoaçâo.

b) Ceder os balneários do Parque Desportivo para os atletas tomarem banho;

c) Ceder uma sala de Aula devoluta para recolha de bicicletas;

d) Ceder e mânter disponível o Largo da Eirâ para táminos da Etapa do dia

28/0212015 e paltida para a etapa do dia 01/03/2015.

e) Pelo Centro de Solidariedade Social de S.Jorge da Beira foi decidido

assegüar o jantâr a todos os intervelientes no dia do términos dâ Etapa em

S. Jorge da Beila.

A Junta Freguesiâ conside€ndo o impacto qne €ste evento tem paÉ a Frcguesia tanto

no social, cultual e económico deliberou, por unanimidade, ratificat os compromissos

assumidos com os represenlantes do BTT Garduúa sobre o términos da etapa que

termina no dia 28 de Fevereiro em S- Jorge da Beira.

10. Àtribuiçáo de oferta.

A Junta de Freguesia, deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio Do valol de

22,50€ ao Cento Dia de Canta. Galo.

Aprcvação de toda a acta.

Não havendo mais âssuntos a tatar deu-se por enceradâ esla reunião, da qual se lavrou a

presente ac1a, que depois de lida, foi âprovada por unanimidade e vai ser assjirâda r'ros

te1mos legais por todos os presentes.

o §1-A «-/
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O Tesouleiro
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