Acla número qualro
------- Aos vinte e seis dias do mês dc

Abril

--------------

do ano dois mil e calorze, pelas quinze

horas, reuniu na Scdc .lâ Junta de Freguesia, enl sessão orclinária, não eslando presente
o rnembro Ricaldo Alcxandre Camba Simão . Pado Alexandrc Alves Gregório com a

.cgL,intc ordem Je tlc\allru.:--------------. -

1

Constituição dâ novâ Mesa da Assembleia de Frcguesia - ----lomadn dc pn-'e de um r trembtu:-----------------------

2
J

PERíODO ANIFtS

llA

ORDEM DO DIA. -----------------*--

PERÍODO DA ORDEM DO DtA:-----------------_-

----------3.1 Leitura

----------l-2

e aprovaçâo dâ âcta dâ sessão

anlerior;---------------------------- ---

InÍ'omações do Prcsidente da Junta e inlôrmação financeira da Junta dc

lrcguc.ia.--------------

----------3.3 Aptovação

do Qoadro do Pcssoal dâ Junta de Freguesia.----------------------

de pleslação de Contas parciais e total referenle ao atu) 2013.^provação
----------3.5- Informação resultânte do oficio n.'41/ de 06/022014 da.lunta i-regueria --

-:-----1.4 -

----------ao l lospital Cova da Beira , enviada pela ADC. e lelatório dc vistoria 5/2014 da

---------USP- Centro de Saúdc da Covilhã.-

--------3.6-

.4

Toponímica da Anexa dos Cambões----^provaçào
Inrcr\ cn!iL, do Público.-----------..

----O Preside[te

da AsscmblcJa de Freguesia abriu a sessão

Primeiro ponto:

1

-

lelicitalldo os prescntos.---

Constitujção da nova Mesa da Assernbleia de Freguesia - Tonada

dr p.,..e de um nrembro:--------------.
Atendendo a fàlta do Sr. Pauúo Alexandre Alves Gregririo, nào loi possílel dar posse a
eslc no\o nrcr rbro..-- .----------------

segundo ponto:

---Foi

PEÚoDo ANTES DA ORDEM DO DIA

lida a con€spondôncia recebidu. onde lõi dado conta do peclido do mcmbro da

Assenbleilr Sr. Pedro Dias dc alterar a suspensão por renurcia dc rnandato(anexo calta),
tâmbém foi recebida e liala uDla caÍa cla Dr. Paula

C

stina Pires Coelho pedindo a

renuncia de nandato (anexo cafia), ambas foram defêridas.---------

-----l:oj lida ainda a calta da LUREC em resposta a .lunta dc lreguesia. onde
Empresa alirnra que
contentores. sendo

é

apenas da sua responsabiliclade

a sua localização da

a rccolha dos RSU

rcsponsabilidade da ADC.

esta

nos

Foi pedido

o

documento contabilístico para que fosse processado o pagaolento da divida existente, de
imediaro. (dnexo documentos)

-------------

-----O memblo da Assembleia Sr. Fausto Bâptistâ , pediu a palawa para pedir

a

alteraÇão da hora da Asselrbleia, das 15h (quinze ) para as 16h (dezasseis) , ao quai se

concordou. O Presidente da Mesa sugeriu que futuras Assembleias pudessem rcalizar na
sala da Escola Primaria. Posto a apreciação e votação,

foi aprovado por unanimidade. ---

----- Os membros da Assembleia de Freguesia apresentaram por escfito rnn documento
onde enaltecem as Comemorações do 25 de Abril (vinte cinco) e os beneficios dai
aderentes , seüdo assilado pol todos os elementos da Assemb]eia.

---

(alexo)---------

Foi distdbúdo pelos raembros presentes Iotocopias do Reginrento da Assembleia de

Fleguesia, para que sejàn apreciados e apresentadas sugestões na próxiraa Assembleia.

----Tomou a pala\Ta o Sr. Presidente da Junta, para dar coúecimento sobre o possivel
enceramento das Escolas

,

dando conta das diligencias efectuadas e a efectu,u . -----'---

-----Os elementos da Assembleia usaram da palâvrâ para demonsarar todo

o

desconteÍrtaolento e redigiram um ohcio para cnviar ao Sr. Preside[te da Câma.a
alegando as nossa dificuldades geogrráficas e económicas.(Anexo) -

] _ PERÍODO DA ORDEM DO DIA:----_-----------_-

3.1-Leiturâ

e aprovaçáo da acla da sessáo

anterior;-----------

-----De seguida foi lida a acta numero três e de seguida foi posta a votaçâo sendo
aprorada por undnimidade -------------------

3.2

-

hÍormaçóes rlo PresidenÍe dâ Junta e informaçáo finatrceira da Junta de

Freguesia.

A Assembleia de Fregüesia tomou coúecimento
3.3

-

Aprovaçáo do Quadro do Pessosl

-------Foi lido

ala

e

arquivou os documeÍtos respectivos.

Junta de FÍeguesifl.-

e explicado pelo Sr. P.esidente da Junta o Quadro do Pessoal o qual foi

posto a votação sendo aprcvado por

unadmidade.-------**-:--

3.4 - Aprovaçáo de prestaçdo de Contas parciais e total ref€reÍte ao ano 2013.-------Foi dada a palavra ao Sr. Presidente da Junta, o qual explicou as Contas relêrentes a
2013. sendo da responsabilidade desta Junta a partir de 25 (vinte e cinco)de Outubro de

2013. As Co[tâs de gerência referente a 2013 tem de ser aprovadas larciâlmenle

e

globalmente- A Junta anÍerior aprovou a Conlâ de gerência parcial até 24-l0 de 2013 e a
Jüntâ aclual aprcvou a conla de gerência Parcial desde25-10-2013 até ao
ea

globd relerente

a 201 .1.

..

-----------------

iinal do ano

-----De seguidâ o Sr. Presidente da.Tunta de Freguesia prccedeu a leitum das actas

n.o

40/2013 4112013 e9/2014 e constam dos seguinte: ----------------

Ãcta 4012013
aAos vinte e três dias de Outllhro de dois mil e treze, pelas deza!§eis horâ§'

reuniu, na sede da Junta de Freguesia, em sessáo ordináriâ, o executivo, sob a
Presidência do seu PrerialenÍe, senhor Fsusto Herculauo Branco Baptista , e com a

presença

do

Setrho.& Mergariala Sofia Âlves Gregório Pereira de Moura ,

Secretária e §etrhor Frarcisco dâ Silva Lisboa
deliberoçáo dos assuntos constantos

di

,

Tesoureiro p&ra discussáo

e

seguinte ordem de trabalhos:

Ponto único: Aprovaçáo rla CouÍa de Gerência rlo Àno Í'inaceim 2013. de

(01-01-2013 a 23-10-2013). Depois de analisadas c discutidas, o eiecutivo votou
favoratnente a conta de gerência de 2013, com o total de receil&§ 147 115,17C (
cento e quarent& e dois mil cento e quinze euros e dezagsete cêntimos ) e com total

de despesâs de 145 061,58€ ( cento e quaretrta

cinquenta oito cêutimos

), há em

chco mil

e seslenta um euros

operaçôes de tesouraria tro

e

valor de 43,5m

(quareíta e trôs euros e cinquenta cêntimos), referente a aliferGnsâ ctrtre valore§
pagos e náo recebidos por parte da Camara Municipal da Covilhá , ieferente ao

cartáo social do idoso, registsndo-se a transferência de um sâldo no valor de 2
097,09€ (dois mil novent& sete cnlos e nove cêDtimor), p&ra a gerência seguinte:

E náo

havendo mais asfluto a tratar pelos presentes deu-se por úerminada â

reuniáo

.

aproyada

Desta
e

reurÍlo é lavrrílâ a presente acta, a qual depois de lida, foi

yotada por unanirnidade."

Àcta 4112013
Aos yinte e quâtro dias de Outubro de dois mil e trezq pelas catorze horas e

trirla

minutos, reuniu, na sede da Junta de Freguesia, em se§8áo exÍraoldi[ária, o
executivo, sob â Presidênci. do seu Presidente, §enhor trausto Herculano Branco

Baptista, e com e presença do Senhora Margarida SoIia Alves Gregorio Pereira de

Moura , Sec.etárie
e

e

Selhor tr'rancisco da SiIv& Lisboa, Tesoureiro para discussáo

deüber!ç-rio do§ &ssuntos constântes da seguinte oÍdem de trâbâlhos:

Ponto 1: DMdas a fornêc€dores: Constrnçóes Madurrarla 16 370p0€: (dezasseis

mil trezentos e setenta euro§) Construçde,! Pereira de Moura & Filhos LD'6
100,00€ (Seis mil e cem euros) ; Valerio e Valerio 526,0# (quinhentos ê vhte seis

euros e cinco cêntimos); Movei§ e Comeicio de Combustivei§ da Portela de Uúhais,

Ld' I

540,01q (mil e quhhentos quarentà euro§ e um cetrtimo) ADER.ES
350,00€,(trezentos e cinquenta euros) Total da divida 24 886,06€ (vinte e quatro
mil e oitoc€ntos e oitentâ

seis euro§ e sei§

cêítimos)

Ponto 2: Valore,s em contâ bancaria e caixa; Câixa Geral de Depo§iÍo§ Ftrtrdío
80,92€ (oitcnta euros e noventa rloir cêntimos) ; Caixa Geral de Dep6itos da
Covilhá 65p3€ ( sessent& e cinco Guro! e vinte três centimo§) ; BPI 130'73€ ( cento

e triÍle euros e setente três centimos), Caixa Geral de Depositos de Silvâres
471p3€ (quatroceutos e selenta um euro§ e Yinte e ar& centimos) total 748'11€
(setecentos e quaretrta oito euros e onze ceítimos). Em caixa (cofre) valor a receber

da ADC das cobrança§ 38,00€ (trinta ê oitoeuro§) ;valor da mensalidade do CTT
560,87€ (quinhentos e sessentâ euros e oitenta §ete cêntimo§)

'

valor refercnte

a

Zona de Reserva de Caça 750,11€ (setecentos o citrquent{ euros e onze cêntimos)
total em caixa cofre I 34888€ (mil hezento§ e quarenta oito euro§ e noYenta oito
cêntimos)
097.09€

; a soma do vâlor em caixa e conta§

bancari&§ prefaz um toiâl dê 2

( rfoir mil e novênta e §ete euro! e nove cêntimos) ' Em

Opereçde§ de

TeÃourÀúa entre os valores rotido§ dos veucimentor dos funcionário 304,82€

(trezeÍtos e quatro euros e oitenta doi§ euros)e os valore§ a receber do Cârtáo
Social do Idoso (agosto e setembro) 261,32€ (duzentos e §e§§enta um euros e

lrinta

dois cfutimos), há um diferencial do 43,50€ ( quaÍenta Úrê§ euro§ e cbquenta
cêntimo§).

Ponto 3: Créditos da Junta rle Freguesia LIJR.EC SA
quatrocentos e vinte euros)

17

420,00€ (ilezassete

mil

, referent€ a pre§taçáo de serviços de recolhe de

residuos sólidos na Freguesia, efectuadâ no a',.o 2012 a'lé

linal de julho de

2013.

Cartáo Sociâl do Idoso agosto e §etembro 26132€ ( aluzÉnto§ e 3e§senta um euro§

triÍtâ

dofu cêntimos)

i AI)C referente a cobranças

e

§eÍembro 38,00€ (trinta e oito

Valor do prolocolo de acompânhamento de refeiçdes EB1 setembro
158,10€ ( cento e cinquent! oito euros e rlez cêntimos); , peifaz um totel de 17

euro§)

;

877,42€ (dezassete mil oitocenlo§ e §etenta e scte euro§ e qu&renta doi§ euros)

Ponto 4: Vâlor ilíquido âcÍutrl créditos 17 877,42Q' (íezassete

mil

oitocento§

e

§etenta sete erúos e quar€nt& e dois cêntimos) débitos 24 886,06€ (vinte e quatro

mil oitoccntos

e

oitenti seis euros e §ei§ cêntimos) , saldo negativo 7 008,64€

mil e oito eüros o sesÉentâ quaÍro cêntiEo§) menos valor em caixâ

e

(§ete

cofre 2 097,09€

(dois mil e noyerta sete euros e Dove cêntimo§) dá urrr §âldo negâtivo

tot'l ê finâl

ilíqüdo deste executivo de 4 911,55€ (quatro mil novecentos e o&re euro§
cinquenta

e

e

cinco cêntimos)

Porto 5: Valor liquido Íotâl âctual e trnal d€ divida de§te executivo é de
788,97€(vhte

e dois

mil setecentos e oitentâ e oito euro§

Ponto 6: Existe um processo em Tribunal entre

I

Junta

e

noventi

ale

22

§ete cêntimo§)

Freguesia de S.Jorge da

Beira e Associaçrio de Produtores Flore§tai§. E§te proce§§o e§tá etrtregue ao
Àdvogaalo Dr." David Sântos , §ituâdo na AYenida dâ Liberdade no Í'untláo

Porto 7r Existe uma divida a Juntâ de Í'reguesia por paite da empresa LUR.EC
SÁ do Fundáo, êmpresa r€sponsável pela recolha ílos resíduo§ §ólidos no Concelho
rla Covilhá no valor de 17 420p0€. À Àdmiui§traçáo da ÁDC através do §r.' Eng"

Calmeiro e anterior Câmara atravé§ do Yercador Dr'." Pedro Farromba assim
corno na âctual Câmara o Sr." Chefe rle Gabinete do Presidente da Câmâra Dr."
Carlos Mineiro, lem conhecimento do a§§unto. Sobre este problema e§tarei eu
Fausto Baptista, §empre disponiYel para colaborar e ajudar para re§oluçáo do
mesmo

Ponto 8: Sendo a Junta de Freguesia respon§ável pelo posto do§ CTT informâmos
qüe lica

eú caiia o vator liquido 49,17€(q[âr']ente nove euro§ e d€za§§ete cêntimos)

Eais um vasto material em §tock pâra vend&.
Pouto 9: segue em anexo o inventário do expolio da Fregüesia.

trâtar pelos pre§etrtê§ alcu'se por terminâda a
reuni:lo . Desta reuniáo é levrada a presente acta, a qual depoi§ de lida, foi

E

Dáo havendo mais assunto a

aproyada

e

votaala por unanimidade."

9n014

^úL
"Àos um di& do mês de Abril

do ano rle rloi§

Bil e quatorze, nâ

Sede da

Jurta do

§. Jorge da Beir&, e nâ Sala de reunióer, pelâ§ quiDze hoias'
o estipulado úo n' 12 e 3 alo Art.'22 daLei7520l3 de 12 de Setembro,

Freguesia de
observado

reuniu a Junta de Jorge rla Beira sobre

.

Pre§idêtrciâ do Sr. José da Trindaile

Bratrco, Presidênte da Junt! de tr'regue§ia e dos Sr§. Ilorácio Gouçalves Gaspar

e

Júlia Narcisa Camba, Tesoureiro e Secretária da mesma Junta de Frcguesia,
respectivametrte.

Foi declerada aberta estâ reuniáo peto Sr. Presideate com À §egüinte ordeú de
Trehalhos.

PONTO UNICO: Áprovoçáo do Relâtório e Pre§tâçáo dê Contas (Contâ de
Gerência) do periodo de 25110/2013 a

3lll2?l13

e a Pre,staçáo de Conla§ (Conta

de Gerência) da totalidade do ano de 2013.

Í'oi pr$ente à Jutrta de Freguesia a Prestaçáo de Contas (Conta de

Gerência)

relativa ao períoílo de 25 de Outubro até 31 de Dezembro de 2013, acompanhada
alos documentos que o Decreto

Irtroduçáo do Plano OÍicial

Lei

54/Á"/99, de 22 de tr'evereiro eÍige no ponto 3 dâ

de Contabilidade das Autarquias Locais.

CoNultando os documentos veúfica-se que:
9 850,81€

Receita Orçamental cobrada
Despesas Pagas

9 235,37€

Saldo para a Gerência Seguinte

2 669,03€, L)

a) O saldo Orçâmental para a Gerência seguiÍte ê de

2 s78,35€

90,68€

O Saldo enr operaçdes de tesouraria é de
Compromissos assumidos e náo pagos que tl'.nsi-

|

tam para a gerência seguinte

812,22 ê. h)

b) Estes compromissos já foram pagos no ano de 2014

Após consullados e atralisados toilos os documento§' coD§tantes desta pre§taçáo de
contag, a Junta de Freguesia deliberou, por unanimidâde, aprová-lo§ e remetê-la à

Assembleia de Freguesia.

Foi ainda presentê â preslaçáo de Cotrta§ r€speitante à totalidade

alo ano de 2013,

que deverá ser enviada, para âprovaçáo da Âssembleia de Freguesia, bem como a
Presteçáo de Contas elaborada e âprovaala pelo anterior executivo, referêÍle âo

peíodo de I

de

JaÍeiro

a 24 de

Outubro de 2013.

Àprovâçáo de toda a âctâ.

Náo havendo mais assuntos a h'atar, deu-§e por encerradÊ esta r€uni,io' pelas
17h00, da qual se lavrou a preseEte acte que depois de lida e aprovada,
&ssinada nos lermos legais por todo§ o§ presente§."

iiá

ser

RI,LATÓRIO
RESUMIDÀMENTE

Despesa de

I

de

Jereiro

a 24 de

ll5,l7

147

Receita de 1 de janeiro a 24 de Outubro de 2013

145 061,s8

OuÍubro rle 2013

Sâldo em 24 de Outubro de 2013

2 053,59

Receita de 25 de Outubro a 31 de Dezembro de 2013

9 850,81

DespesÀ de 25 de

Outubro

a 31 de

9

Dezenbro de 2013

23s37

2 57835

§atdo em 31 de Dezembro de 2013

90,68

Saldo de operâçóes de Tesouraria

Da âcta da reuniío de Junta de Fregue§ia realizadâ no dia 23 de Outubro de 2013
consta que da gerência de

I

Receita

147 115,17 euro§

Despesâ

145 061,58 euros

Saldo
a)

Outubro de 2013 o seguinte:

de Janeiro a 23 de

2091'09 a\

lncluí â importância dê 43,50 relativo a velorês peSos ê não recebidos dã CMC
ÍeÍerente ao cartão social do idoso.

Nestâ rcte nadâ consta quatrto â divialas e receita§ a cobrar.

A conta foi aprovâda pelo executivo anterioÍ.

trintâ minutos, a JuuÚa rle Freguesia

Em 24 ile Outubro dê 2013, pelas 14 horas

e

reuniu trovamente e elaborou a acta de que

se anexâ

fotocópiâ'

O que consta desta âeta deviâ fazer parte dâ acta ile 23 de Outubro de 2013'

Acontece, no etrtanto, que as divilas que con§tam da referida acta de 24 de
Outubro findo 24 886,91 euros, náo foram &§§umidar e cabiDetrtadâs no
orçamento do âno de 2013, nem no§ orçamcnto§ anterioÍes,- 2008'2009,20101011 e
Íáo têm
2O1t2 e 2073,- náo traÍ§itaram nâs contas de gerência dos mesmos ano§'

deliberaçóes, olicios,

rotas de encomenda, contrato§, orden§ de

requisiçóes internas, requisiçríe§ extema§

ou

compra,

documento§ equivalente§, tráo

consl&m no sistema informático dc apoio à erecuçáo orçament&l, náo foi emitido

run nrúmero ile compromisso válido e sequenciâl e §em número de compromisso

qualquer contrâto ou obrigaçáo é nula,

láo poilendo os agente§

económico§

reclamar das Autarquias o p&gamento.
Náo foi eprcsentâdo o plano de üquirlaçáo de pêgamenÍo§ para as dividas acima
referidâs, anteriores a 31 de Dezembro de 2011, uem emitida declaraçlio

identiÍicada de forma individual com o§ pagâmetrto§ e recebimêntos em atraso
existentes a 31 ile Dezembr:o rle 2011, onrle deviam con§tar a§ üvidas tlos anos de
2008,2009,2010

e

2011.

Estâs declaraçóes deviam ser remetida§ pelo Pr$idente da Junta de Freguesia à

reuniáo dê Junta ile Freguesia, à Ássembleia de trreguq§i8, à Câmara Municipal
à Assembleia

e

Municipal até 30 rle Março de 2012,

Isto quer dizer que n{o foi cumprido o que 8§tabelecem o§ regrintes diplomas:

-

Decreto Lei 54-Â,/99, rle 22 rle Fevereiro

Pocal

Lei do Orçamento do Estado - Lei n" 64-8/2011, de 30 de Dezembro
Lei d€ Eiecuçáo Orçamental D.L. 3212012, de 13 ile Fevereiro
Lei dos Compromissos

Decrelol"eia"

e

Pagâmentos eE Atrâ§o Lei n" 8/2012, de 21 de Fevereiro

12712012, de

2l

de Junho

Decrêto Lei n' 197/99, de 8 de Jntrho

Lei

n" 2/2007, rle 15 de Jsneiro

AIém do que rcima §e

ilü, os titulares de cargos politicos que assumam

compromissos em violasío das Leis ügentes incorrem eE Íe§pon§abilidade civü

criminal, disciplinar

e

Iinauceira sancionatória e ou reintegrstória'

O actual executivo tomou posse em 24 de Outubrô de 2013 pelas 20,00 horas
e pediram-se
No riia 25 de Outubro consultou-se a legi§laçáo sobre as

'livida§

reunióes com a Câmsra MuricipâI, ÁDC e Luroc.

Nos itias seguintes pediram-se pareceres Jurídico§ às seguintes Entidades:

CMC, DGÀL,CCDR,IGTÁNAFRE, TRIBIJNÁL DE CONTAS.

Resporder.E

as seguinte's entidades:

CCD& ANAFRE,

e

DGAL

que mand*ram

devolver as facturas dos anos de 2008,2009,2010,2011,2012 e 2013, o que foi feiÍo

eú l9ll2,,01.3.
Nesta data já tcmos processos em Tribunal.

Consult&ndo os alocumetrto§ arquivados

na Junt de Freguesia

chegou-se à

conclusáo que os valores para pÀgar a§ obra§ da§ e§colâ§ € d& fachadâ íle nú
predio para alargamento de umâ rua foram recebidos rla Câmara Municipal mas
náo foram psgos aos empreiteiros que as fizeram.

Como

já

é do conhecimento da Ássembleia de Freguesia a receita a receher dâ

Lurec era efoi de3640,00enáo17 420,00 euros.
Os 3 640,00 euros

foram recebidos em 3 de Março de 2014.

Com o saldo de 2 053,59 euÍos existetrÍe êm 24 de Outubro e â receita cobradr até
31 de Dezembro que

foi

apenas de 9 850,81 euros, chegou-§e à conclu§áo que tráo

haveria, assim coúo nâo houve, fundos disponívêi§ para pagai âo pe§§oal que

§e

encontrâva âo serviço dâ Junta de Freguesia, tráo só até ao Íim do ano de 2013'
quanto mâis mantêlo úos anos §eguintesAssim, após esta âyaliaçáo da situaçáo financeira e ecolómicâ' tomou-se a deci§áo
de suspender quatro trabalhadores, o que §ê verifrcou em 31 de

Outubro.

No ano ale 2012 os gastos com os seis trabalhadores tinham aÍingido o valor de
43 284,73 eüros.

À

despesa com os seis trabalhadores de

atingiu

o

I

ale

Janeiro a 31 de Outubro rle 2013,

valor de 45 621,06 euros.

Os salários de

Outubro forâm pago§ pelo anterior eÍecutivo.

Ainda náo se pagou o subsidio e indemnizaçáo a trê§ dos quatro tr&bâlhâdores
§uspenso§, por

fâlta de meio§ Iitrânceiro§.

De 1 de Novembro â 31 de Dezembro d€ 2013 com o§ trabâlhadore§ ao §erviço,
gastou-se 4 039,54 euros.

Náo se pagou tro ano de 2013, por falta de dinheiro em caixa, o que tran§itou pâra
o ano de 2014, o seguinte:
Subsíatio de Natâl à Funcioúáriâ

ÀdEinistrativâ

Ánafre
Gasóleo
EDp

207'73

Quola da

Assistência Técnica-Contrato

702,00
52,52

Pocal

258,30

Total
O

valoÍ total de

Eíste

591'67

1812,22
1

812p2 euros, já foi pago neste ano de 2014.

em 31 de Dezembro um saldo orçannental

de 2 578,35 euro§.

Quanlo à piscina náo foi tomada qualquer deüberaçáo de coEpra alo terreno. O
terreío custa e importância de 10 474,76 euros.

O valor recebido para a piscina de Á§§ociaçdes, resideútes e emigrante§ foi do
montantê ale 11 119,93 euros e foi gâsto pelo anterior erecutivo a importânciâ de
10 648ó1 euros, do seguinte modo:

salários
Em obr'âs no cemitério
Em obras nas escolas
Em gasóleo
Em cheques

7 000,00 euros

Em

300,00, euros
2 000,00,euros

1335,21 euros
13,40 euro§

O saldo disponível é do valor

de

47132 etÍos.

Resumindo:
Náo se pode assumir compromi§§os pÀra o§ quais náo haja fundo§ di§poníveis

e

têm que ter todas as formalidades que as leis exigem.

O FEF é do montaute de 32 525,00 euros' e recebe-se, trime§trâlmente 813115
euro§.

Do FCM vâi receber-se 22 398,60 euros, §endo 1 866,55 euro§, por nês, mas airda
nada se recebeu.
O

IMI

desconhece-§€.

FactürasdeYoMdâs
Terreno da

piscina

Totâl

24886'91

l0

474,76

35361,67

valor acresceráo os encargos com a suspensáo dos trabalhadore§ e a
possibüdaile de aparecimento das ale§pe§a§ efetuaala§ com a moYimentâçáo d€

A

este

terrâs nos terrenos destitrâdos à constt'uçáo da pi§cina, em virtude de náo constar
qualquer valoi gasto na coÍtabüdade dâ Junta de Ereguesia.
Concluíndo:

A jünta dc Freguesia anterior,

andou

a viver acimâ da§ §ua§ câpacidâdes

financeiras e económicas e náo cumpriu a§ Lêis dâ República Portuguq§a, mas
tinha coihecimento de que elas existiam por aquilo que se lê nâ actâ Do 15 dâ
Assembleia de Freguesia, do dia 2711212008 onde §e informa a Assêmbleia que a§

obrâs, para se realizarem, têm que ter concurso, e na acta no 30 de 211412012' da
mesma Assembleia se diz ao empreiteiro snr Pâcheco e ao membro

d'

Assembleia

snr Tiago que a dÍviala estaYa controlade quando a mesEa ultrÀpa§§avâ 50y' das
receitas do tr.EF e fCM e com o agravamento das importâncias recebida§ da
Câmara Municipal para algumâs obra§ terem tirlo destino diferente e â§ me§ma§
náo terem sido pagas, as§umiala§ e câbimentada§ parÀ transitarem legâlmGnte pâra
este

executivo."------

------No final da leitura das actas n."40/2013 . 4ll201i e 9/20i4 e do Relatório resumido

o Si. Presiderltc da Assembleia pcrgultou ao Sl f'austo se tinha algumas coisa dizer
soblc o relatório, aterrdcnclo a gravidaalc de algtrns factos ao que ele responcleu que 'se
abc'tia J< {utlqttcr corr'crrl:rliL, . -------------Posto no geral âs coltas dc ger'ência toral c palcial do ano 2013 tbram aprovadas

pela
rr-ra

Assemblcia por unaúmidailc, tendo os elemontos do PS apreselltado por escrito

JeiJr'"çio dc \ ulo f.urero)

3.5- Infornaçáo resulúante do ofrcio n.'41l de 0610212014 d& Juntâ Freguesia âo

Hospital Cova da Beira , enviada pela AI)C,

e

relatório de vistoria 5/2014 dâ USP-

Centro de Saúde da Covilhá.----------------------------

-----Ioi dada a palavra ao

Sr'. Presidentc

da Juntd

.

que cxplicou â inlbrmaçào do

Directoi do llospitâl , da Admiristração Regional de Saúde do Centro. da

e

ljdo o

^DC.

rcspectivo reliitório cla I\RSC. O Prcsidente da AsscmbLeia aÍimou que coülinlrânros
preocupaclos com

\anrirnento

e

a c[Lalidade da água, os seus exoúitantcs preços, assim como

o

oi rc ls rnaLS cdor(5.--------

3.6- Aprovaç:io Toponimic. alâ Anexa dos Câmbde§-------------

Ioi

aprcsentado pelo St. Presidentc da .huta o n]apa iá existente da anexa dos Cambões

com os respeclivos arruarnenlos c denominaçôcs- O

Sl

lausto tomou a palavra para

dizer que este mapa linha sido enviado a Cânara no scu mândato pâra aprovação . não
obteÍcio qualquer resposta.

loi

posto a Votação c foi votado por unânimidacle estc Mapa

que vai scl enviado a Cântara pela Jul]ta e AsselDbleia para àprcvaçào

- Intervençáo alo Público.---------O Presidertc da Mesa da

.-----

'.-----

4

Àsselnbleia dirigir't-sc nos presentcs

na

sessAo,

comunicando-lhcs que, caso quisessem intervir, se podcriam escrever e lhe seria dada a

palavra por ordem de iiscrição. Após as inscrições tbi dada â palavra a cada um
i]1scr-itos. llcando acordado quc.

o Presidcnte da.Iu1lta ou o Presidente

Assembleia il-iam Iesponder às qucstões no {inal de lodas as interveÍções.

----O prirnciro inscrilo tbi a D. Isilda Camba. para inl'ormar a.lurlta

c1a

--

Llos

Mesa da

------------

e Assemblcia que

os luncionários clas Aguas, qlLando vcm lazeÍ o trâtamenlo das águas por mais de uma
vez deixaram a porla aberla do depósito clue se situajülto â Capela dos Câmbões e isso

pode

trzer

graves consequênciâs

, informou ainda que passa um carlo branco

com

grande veiocidade , pondo em cau§a a segurança das pessoas e beús , atendendo qüe

foi assaltada uma casa, tendo elajá informada

já

a GNR. sugeriu ainda que fosse colocado

Iombasjunto a süa casa e nâ Estada Municipal a entrada e saida dos Cambões .----------

----- Deu rcsposta o Sr. Prcsidente da Julta, que iria informar a Cama.a sobrc as lombas
e a mesa da Assembleia tará

olicio

à

GNR sobre o que se pâssa com o câÍo branco a

velocidade e o assalto efectuado napovoação de Cambões.*-------

-----O segundo inscrito foi José Pereira , para pedir placas informáticas no Bait.ro do
Pombal sol]re a indicação do Piodão e localidades

limítrofes.--:-

Deü resposta o Sr. Presideite da Junta. que iria informara a Camata e o Gâhinete
respectivo. -----------

---

Nada mais haveído digno de registo, deu-se por encenada a sessão, da qual se

la\,Tou â presente ata que, depois de lida e aprovada em minuta,
Presidenle e,pela Secrelária da Vesa da Assembleia
t

Il

.

r-e._-(-g,i-r.--..--:---- - O Presidentc da Mesa:

vai ser assilada pelo

