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Junta de Freguesia
S. Jorge da Beira

ACTA NI]MERO 34NOÉ

Aos nove dias do mês Dezembro do ano dois mil e quinze, pelas 15h00, observado o estipulado

no no2 do Arto20o 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 abertaa reunião pelo Senhor Presidente com a seguinte ordem de trúalhos.

Ordem de trabalhos:

1.

Infonnaçáo sobre a actividade desenvolvida.

2. Discriminaçáo de trabalhos efectuados pelo pessoal
3. Autorizaçáo de pagamentos
4. Campanha de Natal
5. Adenda ao Protocolo de Colaboraçáo som o Instituto de Segurança Social
6. Aquisiçrio de Postais Ilustrados
7. Valorizaçrio da X'loresúa
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l.Informaçáo sobre a actividade desenvolvida.

-PresençadaJuntadeFreguesianodia19Novembrode2015noenceffam",,",fu
jornadas Educação para o desenvolvimento realizadas pela Divisão da Educação da
Câmara Municipal da Covilhã.

-Reunião da Rede Social / Covilhã no dia 7 de Dezembro de 2015 na sala de reuniões da

Biblioteca Municipal com a seguinte ordem de trabalhos:
1. Projecto

"Quero ser mais"

Ent. Promotora

-

Agrupamento Escolas Frei Heitor Pinto

2.Candidatwa ao Programa escolhas
Ent. Promotora

-

Beira Serra

3.Outros assuntos

- Reunião Extraordinária da Rede Social realizada no dia 9 de Dezembro de 2015 no
AuditóriodaBibIiotecaMunicipaIcomaseguinteordemdetrabalhos:
1.

Leitura e aprovação da Reunião anterior

2.Aprovação do Parecer do Núcleo Executivo ao Projecto " Quero ser mais"-

EGG sendo Entidade Promotora o Agrupamento de Escolas Frei Heitor Pinto
3.Aprovação do parecer do Núcleo Executivo à Candidatura ao Programa
Escolhas

-

entidade Promotora Beira-Serra

-

Associação de Desenvolvimento

Rural.
4. Outros Assuntos

2.Discriminaçâo de trabalhos efectuados pelo pessoal
SERVICOS FETTOS PETOS FUNCTONÁRIOS DAJUNTA DE FREGUESIA

Dia 12 de Novembro até 20 de Noveúíro- Foi recolhido o lixo nos dias previstos, em S.
Jorge da Beira e anexas.

Durante este tempo foram feitas as limpezas nas casas de banho públicas e continuou afazer-se
os trabalhos na estrada

Municipal 512 com aplicação dos herbicidas nas bermas

á medida que o

trabalho foi avançado.
L78

Dia 23 de Novembro- Entrada do funcionario Augusto de férias as quais vão terminar a 23

de

Dezembro. Durante as férias o referido funcionario irá assegurar a recolha do lixo nos dias
previstos e algum serviço de urgência que possa aparecer.
Desde

o dia 23lll e 9 Dezembro foi feito um serviço idêntico ao efectuado na estrada 512,

entre a curva da Celada e a Portela

-

Limite do Concelho-

Outros serviços
Continuam a decorrer as obras na Escola da Panasqueira, mas a sala ocupada pela classe de
ginásticajá se encontra reparada e a funcionar.

A

chave da referida sala,

já

está em poder da representante da classe de ginástica de

manutenção desde o dia07 de Dezembro de 2015

3.Autorização de Pagamentos
- A Junta de Freguesia tomou conhecimento dos pagamentos genéricos efectuados e constanles
da relação, que se anexa e que totaliza aimportância de 7 081,65 euros

- A Jnnta de Freguesia deliberou por unanimidade, autorizar os pagamentos da relação que
anexa e que totalizam a importância de 6 587,70euros

se

4.Campanha de Natal

O Sr.

Presidente da Junta de Freguesia informou

o Executivo, que aceitou as condições

propostas pela Rádio da Covilhã para a Junta de Freguesia de S. Jorge da Beira participar na
Campanha de Natal a levar a efeito entre o dia 1 de Dezembro de 2015 e o dia 06 de Janeiro de

2016.

O Sr. Presidente informou ainda que os custos desta campanha orça na importância de 75,00
euros como todos os impostos incluídos, importância que, desde

já

se assume.
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S.Adenda ao Protocolo de Colaboraçrto com o Instituto de Segurança

YI
l.I/

Social

O Senhor Presidente da Junta de Freguesia, informou o Executivo que, no dia 26 de Novembro
de2015, acordou e assinou uma adenda ao Protocolo assinado no dia 26 deNovembro de2014

entre a Junta de Freguesia de S. Jorge da Beira e o Instituto Social IPiCentro Distrital da
Castelo Branco

.

A presente adenda constitui um aditamento ao Protocolo acima identificado e dele faz parte
integrante , mantendo-se em vigor todas as clausulas contrafuais ai dispostas, que com o
presente documento sejam compatíveis.

Esta adenda tem a dwação de um ano, ficando a sua renovação dependente da avaliação
efectuada pelos serviços competentes do ISS, IP/Cdis, de Castelo Branco.

A Junta de Freguesia tomou conhecimento e deliberou, ratificar, por unanimidade, a presente
adenda e assumir os custos daí decorrentes.

6.Aquisiglo de Postais Ilustrados

A Junta de Freguesia após

a análise dos orgamentos apresentados pela Gráfica da Covilhá e da

GráÍica do Tortosendo, deliberou, por unanimidade, adjudicar o fornecimento de 300 postais

ilustrados relativos

a vários locais da Freguesia, pela importância de

120,00€

+

IVA,

importância que desde já se assume.

7

.Y tlorizaçrio da X'loresta

A Junta de Freguesia deliberou, por unanimidade, dar publica publicitação ao oÍicio Referencia
26112015 do Centro PINUS, Associação para a valorização da Floresta de Pinho de 26 de

Novembro de 2015 o qual a seguir se transcreve
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Aprovação de toda a acta..

Nâo havendo mais assuntos a hatar, deu-se por encerrada esta reunião pelas 19h00, da qual se

lavrou a presente asta que depois dç lida e aprovada, irá ser assinada nos termo§ legais por
todos os presentcs;

A Secretaria
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