Junta de
Freguesia

SERVIÇOS/PEDIDOS SOLICITADOS À CÂMARA
MUNICIPAL DA COVILHÃ PARA A POVOAÇÃO
DE SANTA TEREZINHA
MANDATO DE 2013 - 2017

 Asfaltamento da estrada de Casal de Santa Terezinha para a estada de S Jorge Pereiro
(cerca de 200 metros)
 Reparação e cedência da antiga escola de Santa Terezinha para casa mortuária, apoio a
festas e outras ações a realizar pela povoação (pedido de protocolo através do ofício
162/2014 de 6/8/2014) – (Cedência da escola à Junta de Freguesia através de protocolo em
29 de Junho de 2017)
 Desmatação e corte de outros arbustos da estrada Pereiro-Santa Terezinha-Vale-S. Jorge
(pedido de protocolo através do oficio 145/2014 de 14/7/2014) (Protocolo efetuado)
 Desmatação do caminho das minas de abastecimento de água á população – (serviço
efetuado)
(pedido de protocolo através do oficio 145/2014 de 14/7/2014) (Protocolo efetuado)
 Colocação de luminária na casa do forno (pedido através do ofício nº 72/2014 de 27/3/2014)
e (oficio nº 251/2014 de16/12/2014)
 Colocação de corrimãos – (serviço efetuado)
 Encaminhamento de águas pluviais com colocação de grelhas (Serviço Executado)
 Reparação/alteração de escadarias – (serviço efetuado)
 Colocação de postes com luminárias nos acessos às garagens e acesso à estrada do Pereiro.
(levantamento feito pelo Sr. Eng.º. Pedro em 12 de Fevereiro de 2015)
 Colocação de 2 luminárias na escadaria junto à estrutura de apoio à povoação
(levantamento feito pelo Sr. Eng.º Pedro em 12 de Fevereiro de 2015)
 Colocação de corrimãos em escadaria – (serviço efetuado)
 Colocação de bancos de Jardim – (Serviço efetuado)
 Fornecimento de material para ajuda da construção do muro junto à Capela – (serviço
efetuado)
 Mudança de poste da EDP que se encontra no meio da via de acesso à capela
 Limpeza de ruas e largo da Povoação durante todo o mandato. (serviço efetuado)
 Foram feitas visitas mensais da Unidade Móvel de Saúde. (serviço efetuado)

José da Trindade Branco
Presidente da Junta de Freguesia S Jorge da Beira

S Jorge da Beira, Dezembro de 2017
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Junta de
Freguesia

MANDATO DE 2018 – 2021
ASFALTAMENTOS

- Asfaltamento da estrada de acesso à estrada do Pereiro (cerca de 200 metros)
- Asfaltamento do acesso e Largo da Capela e Santa Terezinha.
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
- Colocação de postes com luminárias no acesso às garagens na estrada que dá acesso
à estrada do Pereiro.
- Colocação de luminária na casa do Forno.
- Colocação de duas luminárias na escadaria junto àa estrutura de apoio à Povoação
Do Casal de Santa Terezinha.
- Mudança de poste de iluminação pública junto ao Largo de acesso à Capela de Santa
Terezinha.
- Mudança de PT que se encontra no Largo da Povoação para outro local mais adequaDo e seguro.
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