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Junta de Freguesia

S. Jorge da Beira

ACTA NT]MERO 27I2OI5

Aos nove dias do mês de Juúo do ano dois mil e quinze, pelas i5h, observado o estipulado

no no2 do Arto20o da Lei n"7512013, de 12 de Setembro, reuniu ordinariamente, na sala de

reuniões, a Junta de Freguesia de S. Jorge da Beira, sob a Presidôncia 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. Infomaçáo sobre a actividade desenvolvida.

2. Discriminaçáo de trabalhos efecfuados pelo pessoal

3. Autorizaçáo de Pagamentos

4. Assinafura de Contrato de Trabalho

5. Dia Mundial da Criança

6. Rastreio Auditivo

7. Encontro anual e visita ao Museu

8. Orçamento Participativo

9. 140o Aniversario dos Bombeiros Voluntários da Covilhá

10. Lançamento do livro e homenagem aos escritores e Poeúas da Freguesia

11. Cemitério

12. Modificaçrio ao Orçamento das despesas

13. ModiÍicaçáolRevisáo ao Orçamento
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@*hM13. Modificaçáo/Revisáo ao Orçamento

14. Abertura de vala de saneamento

1 .Informaçáo sobre a atividade desenvolvida.

- Reunião com Técnica da EDP, em S. Jorge da Beira, no dias 15 de Maio de 2015, afim de

informar a Junta de Freguesia das vantagens existentes para a mudança de tarifarios dos

contadores elétricos em nome da Junta de Freguesia.

- Deslocação a S. Jorge da Beira dos Técnicos da ICOVI, no dia 15 de Maio de 2015, afim de

fazer o levantamento de caminhos que reúnem condições para a elaboração de projectos para

asfaltamento e iluminação .

- Deslocação a S. Jorge da Beira no dia 21. de Maio de 2015, dos alunos do 5o e 6 o ano da

Escola Pêro da Covilhã, no âmbito " Programa Coúecer o Concelho da Covilhã",

patrocinado pela Camara Municipal da Covilhã, tendo visitado os seguintes locais.

. Algumas ruas da freguesia

. Igreja Matrtz

.Museu

. Junta de Freguesia

- Reunião no dia 28 de Maio de 2015 da Rede Social da Covilhã, com a finalidade de se

definir as actividades a realizar no dia Municipal do Idoso, que se váo realizar nos dias 18, 19

e 20 de Junho e a serem levadas a efeito no Centro Hospitalar Cova da Beira, Faculdade de

Medicina e no Jardim do Lago.

As propostas aprovadas são:

. Rastreios de massa corporal, diabetes e outros,

. Ações sobre actividades fisicas a pessoas com pouca mobilidade

.Movimentos e massagens terapêuticas

. Aulas de Ginástica

. Hora do conto/Terapia do riso

. Actuações diversas
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- Participação da Junta de Freguesia no dia 29 de Maio de 2015, na Assembleia de Parceiros

rcalizada pela GAL RURAL - ADERES Estrela Sul, no auditório da Junta de Freguesia de

Silvares e que teve a seguinte ordem de trabalhos:

. Ponto da situação da Candidatura DLBC 14120

. 2.o fase do concurso

. Contributos para a Elaboração da Estratégia de Desenvolvimento Local

2.Discriminaçáo de trabalhos efectuados pelo pessoal

DISCRIMINACÃO DOS TRABALHOS EFECTUADOS

SERVICOS FEITOS PELOS FUNCIONÁRIOS DA JUNTA DE FREGUESTA

Dia 13 de Maio - Limpar todos os rebentos ladrões nas árvores de S. Jorge até à Panasqueira

Dia 14 de Maio - Reparar mais dois bancos públicos com novas madeiras os quais foram

colocados, um na Rua da Costa outro junto ao Museu.

Dia 15 de Maio - Inicio da recuperação da curya da Selada metendo paralelos no piso para

alargamento da curva para facilitar a manobra do trânsito , fazer limpeza às casas de baúo

públicas e recolha do vidro.

Dias 18 e 19 de Maio - Concluídas as obras na curva da Selada.

Dia 20 de Maio - Colocação das placas identificadoras nas Galarias, 5,6 e 8

Dit 2l de Maio - Começar a limpeza nas Ruas da Panasqueira nomeadamente onde passa a

procissão.

Dia22 de Maio - Recolha do vidro, limpeza das casas de banho públicas e proceder ao corte

de ervas no caminho dos Lameiros.

Dias 25 e 26 de Maio - Conclusão do corte de ervas no caminho dos Lameiros.

Dia27 de Maio - Inicio da recolha do lixo pelos serviços da Junta nos mesmos moldes com

antes se fazia, esta recolha passa a ser da responsabilidade da Junta de Freguesia, e neste dia

foi feita em S. Jorge.

Dia 28 de Maio - Proceder á limpeza do camiúo da Procissão entre a Igreja Paroquial e

Capela de Nossa Senhora de Fátima.
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Dit29 de Maio -Fazr.:r recolha do lixo nas anexas e recolha do vidro e limpeza ás casas *qY
banho públicas.

Dia 01 de Junho - Recolha do lixo em S. Jorge e iniciar o corte de ervas no caminho da

Corteval.

Dia 02 de Junho - Concluído o corte de ervas no caminho da Corteval e fazer desmatação em

todo o caminho no sentido das Aradas chegando até ao cruzamento de alcatrão.

Dia 03 de Junho - Iniciar na estrada 512 entre S. Jorge e Panasqueira, a desmataçáo,limpeza

de bermas e aquedutos.

Dia 04 de Junho - Recolha do lixo em S. Jorge e anexas e começar cofie de ervas e

desmatação no camiúo, Eira das Casa Lezira Longa.

Dia 05 de Junho - Corlar ervas e fazer limpeza em todo o interior do cemitério do Vale da

Cerdeira.

Dia 08 de Junho - Recolha do lixo em S. Jorge e continuar corle de ervas, entre a eira das

casas e aLezíria longa.

Outros Serviços

Começou dia 8 de Junho de 2015 a reparação da Capela do Cemitério Novo

3.Autorizaçáo de pagamentos

- A Junta de Freguesia, tomou conhecimento, dos pagamentos genéricos efectuados e

constante da relação que se anexa e que totaliza a imporlância de 5 860,23€

- A Junta deliberou, por unanimidade, autorizar os pagamentos da lelação que se anexa e qLIe

totaliza a importância 35 955,29€

4.Assinatura de Contrato de Trabalho com inicio em 21-5-2015

A Junta de Freguesia deliberou, por unanimidade, ratiÍicar a assinatura do contato de

trabalhos efectuado entre a Junta de Freguesia de S. Jorge da Beira, o Sr.o Vitor Manuel dos

Santos Figueiredo e o Centro de Emprego e Formação Profissional no dia 21 de Maio de

2015, com a durabilidade de um ano e a responsabilidade Í-rnanceira de proceder ao

pagamento de 20oÁ sobre 419,22€. subsídio de alimentação no valor de 4,27€ em todos os

dias trabalho e pagamento de seguro de acidentes de 122,56€
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üwS.Dia Mundial da Criança

No dia 1 de Junho de2015, dia Mundial da Criança, o Executivo da Junta de Freguesia de S.

Jorge da Beira, deslocou-se ao Jardim de Infância e Escola Básica de S. Jorge da Beira, onde

distribuiu aos alunos, Docentes e Discentes uma moldura fotográfica com todos os alunos,

professores e discentes, com a inscrição "Ano Lectivo 2A\412015- Junta de Freguesia de S.

Jorge da Beira", de acordo com a deliberação tomada pela Junta de Freguesia e constante na

actan.o 26 do dia 13 de Maio de 2015.

6.Rastreio Auditivo gratuito

No âmbito do Programa de saúde auditiva, a Junta de Freguesia, deliberou, por unanimidade,

ceder no próximo dia 25 de Junho de 2015, no período da manhã , as instalações da Junta de

Freguesia paÍa ser realizado um rastreio auditivo levado a efeito pela Empresa Acústica

Médica.

T.Encontro anual e visita ao Museu

Sob a responsabilidade do nosso contertâneo Femando Monteiro, realizou-se no dia 6 de

Junho de 2015, na nossa Freguesia. o encontro anual dos Antigos funcionários e làmiliares da

Companhia do Manganês de Angola. dos quais, muitos são naturais da nossa Freguesia.

Das actividade, delineadas paÍa esse dia, foi solicitado á Junta de Freguesia que fosse

patrocinada uma visita ao Museu ás 130 pessoas que fazem pafie do convívio, solicitação que

fbi aceite.

A Junta de Freguesia pafiicipou no almoço realizado neste encontro, a convite do nosso

conter"râneo e organizador deste encontro Sr. Fernando Monteiro, tendo olerecido á Junta de

Freguesia uma prenda em madeira que fica a fazer parte do espólio da Junta.

8.Orçamento Participativo

Realizou-se no dia 5 de Junho de 2015, no Salão Paroquial, uma reunião, onde foi

apresentado pelo Sr.o Eng.o José Miguel Oliveira, Chefe de Gabinete do Sr. Presidente da

Câmara Municipal da Covilhã, o processo do Orçamento Participativo que destina 500 mil

euros para Projectos decididos pela população do Concelho.

Nesta reunião, estiveram alem da Junta de Freguesia, representantes da Comissão Fabriqueira,

das Associações, Grupos Desportivos e Comerciantes.
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9.140" Aniversario dos Bombeiros Voluntários da Covilhá

A Junta de Freguesia deliberou, por unanimidade, estar presente nas cerimónias que vão ser

levadas a efeito no próximo dia 2l de Junho de 2015 pata a Comemoração do 140."

Aniversário da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Covilhã.

Deliberado, ainda adquirir uma placa para assinalar este acto, encargo que se assume com a

seguinte inscrição " A Junta de Freguesia de S. Jorge da Beira felicita a Associação

Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Covilhã, pela passagem do seu 140." Anivetsário"

l0.Lançamento do livro e homenagem aos escritores e Poetas da F'reguesia

A Junta de Freguesia, deliberou, por unanimidade, levar a efeito no dia 4 de Julho de 2015, o

lançamento do Livro tt Laços e Abraços" da Escritora, nossa conterrânea , Adelaide Ramos

Vilela , bem como, aproveitar este evento, para Homenagar os Escritores e Poetas da

Freguesia que através da sua escrita, têm contribuído para dar a conhecer e elevar o nome da

Nossa Terra quer no nosso Pais quer no Estrangeiro.

Deliberado, ainda, mandar imprimir uma placa para oferecer a todos os Homenageados com o

registo do acto, encargo que se assume e que rondara os 300€.

11.Cemitério

De acordo com o parecer jurídico recebido da Câmara Municipal que abaixo se transcreve e

solicitado pelo oficio da Junta de Freguesia n,o 153, de 25 de Julho de 2014, a Junta de

Freguesia deliberou, por unanimidade solicitar à Càmara Municipal com urgência, o

alargamento do cemitério novo da Freguesia, em virtude de o cemitério velho se encontrar

dentro do perímetro urbano da Freguesia de S. Jorge da Beira
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l2.ModiÍicação ao Orçamento das despesas (alteração n.' 1)

A Junta de Freguesia deliberou por unanimidade proceder â altetaçáo e Aprovar as

modificações ao orçamento das despesas relativas, Prémios, condecorações e ofeftas (código 02.01 - 15)

o valor de 500,00€;outros bens (02.01 .21) o valor de 1 500,00€, retirou-se da rubrica 02.02.03-03

(Conservação de Viaturas), no valor 2 000€.

l3.ModiÍicação lRevisão ao Orçamento

A Junta de Freguesia, deliberou, por unanimidade, introduzir o saldo orçamental da gerência

anterior no montante de 3 547 ,33€ na rubrica 02.01.21- Outros bens.

l4.Abertura da Yalâ de saneamento

O orçamento enviado pela Junta de Freguesia á ADC através do oficio n." 15/2015 de

Ogl02l20l5 e constante daactan." 2312015 de 1110212015 foi aprovado, por aquela entidade e

comunicado a esta Junta através do ofício n." 506 de ADC pelo que este serviço é previsível

que seja executado no mês de Junho/Julho de 2015

Aprovação de toda a acta.

Não havendo mais assuntos atratar, deu-se por encerrada esta reunião pelas 17h00, da qual se

lavrou a presente acta que depois de lida e aprovada, irá ser assinada nos termos legais por

todos os presentes.

O Preside ta
A Secretaria

O Tesoureiro

(
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