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Junta de Freguesia
S. Jorge da Beira

ACTA I{UMERO 30/2015

Aos dez dias do mês de Setembro do ano dois mil e quinze, pelas 15h00, 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 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 aberta a reunião pelo Senhor Presidente com a seguinte ordem de trabalhos.

Ordem de trabalhos:

1. Informaçrio sobre a actividade desenvolvida.
2. Discriminaçáo de trabalhos efecfuados pelo pessoal
3. Autorizaçáo de Pagamentos
4. Aquisiçáo de material escolar
5. Aquisiçáo de laminas de aço
6. Aquisiçrio de caixas de material de ataque a incêndio
7. Aquisiçáo de bancos de jardim
8. Adjudicaçáo da obra de abastecimento de água às 4 casas dos Cabecinhos
9. Classe de Ginástica
10. Execuçáo de Seruiços
11. Pedido de orçamentos
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desenvolvida.

Y
- Reunião no dia 13 de Agosto de 2015 na Sede da Junta de Freguesia com os proprietários dos W
l.Informaçáo sobre a actividade

terrenos contíguos ao cemitério novo, com a finalidade de

súer

destes proprietários qual a sua

posigão sobre a viabilidade de se propor à Camara Municipal da Covilhã o seu alargamento'

- Deslocação no dia 24 de Agosto de 2015, de uma excursão de Sanjorgense ás Festas do Povo
que se realizam, de quatro em Quatro anos, em Campo Maior, em autocarro cedido para o
efeito pela Câmara Municipal da Covilhã e solicitado pela Junta de Freguesia.

- Levado a efeito, no dia 27 de Agosto de 2015, no pátio das escolas de S. Jorge da Beira, uma
peça de Teatro promovido pelo Teatro das Beiras.

Esta peça de teatro "LOA XÁCena BUGIGANGA" teve também

o

patrocínio do

Departamento da Cultura da Câmara Municipal da Covilhã.

-Reunião no dia 26 de Agosto de 2015 na Sede da Junta de Freguesia solicitada pelo Sr.u

António José no sentido de se proceder à sua substituição do lugar de representante dos
Caçadores de S. Jorge da Beira, devido ao seu estado de saúde . Esta substituição

sendo designado
S. Jorge da

foi efectivada

o Sr. Armindo Antunes Silva, como novo representante dos Caçadores

de

Beira.

2.Discriminaçâo de trabalhos efectuados pelo pessoal

STnVICOS

Dia 12de Agosto -

prrOS prloS rUruClOruÁRIOS oR lurure oe rRee uesn

Regar jardins do Largo da Capela de Nossa Senhora de Fátima. Reparar

tubo do centro do largo das festas. Montar motor elétrico no grelhador de frangos e transportar
os dois grelhadores das escolas para as garagens do largo de festas da Capela

- Recolha do lixo em S. Jorge da Beira e anexas.
Dia 14 de Agosto - Regar jardins nas escolas, valrer os patios da escola onde decorreu a
Dia 13 de Agosto

semana cultural e fazer alimpeza nas casas de banho públicas.

Día L7 de Agosto- Recolha do lixo em S. Jorge da Beira e fazer separação de monstros na
lixeira.

Dias 18 e 19 de Agosto

- Proceder ao corte de ervas e silvas ao longo de todos os bairros da

Panasqueira.

Dia 20 de Agosto - Recolha do Lixo em S. Jorge da Beira e anexas.
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Dia,2L de Agosto - Fazer uma pequefla rcpaÍação no portão do cemitério novo, aplicar

,W

tomeira nova no chafariz do rodeio e outra torneira nova no chafariz do cemitério, foi feita a
limpeza às casas de banho públicas.

Dit 24 de Agosto - Recolha do lixo em S. Jorge da Beira e fazer algumas

arrumações no

parque da Panasqueira.

-

e silvas ao longo dos bairros

da

Dit 27 de Agosto - Recolha do lixo em S. Jorge da Beira e anexas e fazer a manutenção

ao

Di7s 25-26 de Agosto

Continuação de corte de ervas

Panasqueira.

equipamento usado diariamente no corte de ervas e desmatação.

Dia 28 de Agosto - Regar Jardins no Largo da Capela de Nossa Senhora de Fátima. Limpeza
em algumas ruas de S. Jorge da

Dia 31 de Agosto

-

Beira

e casas de banho públicas.

Recolha do lixo em S. Jorge da Beira e limpar os rebentos ladrões nas

árvores entre São Jorge da Beira e Panasqueira.

Dia 01 e 02 de Setembro - Continuação do corte de ervas e silvas ao longo dos Bairros

da

Panasqueira. Chumbar duas placas com poste a assinalar, uma na Capela Santa Barbara e outra

no Grupo n.o 26

Dia 03 de Setembro- Recolha do lixo em S. Jorge da Beira e anexas

e

terminar a limpeza dos

rebentos ladrões nas árvores entre S. Jorge da Beira e Panasqueira.

Dia 04 de Setembro- Corte de ervas, podar árvores , limpar telhados e varrer os recintos da
escola primaria. Feitos os serviços mínimos paraa abertura da escola e Jardim de Infância.

Dia 07 de Setembro- Recolha do lixo em S. Jorge da Beira e fazerlimpeza na rua da Tapada.

Dia 08 de Setembro- Continuação do corte de ervas e silvas ao longo dos Bairros da
Panasqueira.

3.Autorizaçrio de Pagamentos
- A Junta de Freguesia tomou conhecimento dos pagamentos genéricos efectuados e constantes
da relação, que se anexa e que'totaliza aimportância de 6.236,94 C

- A Junta de Freguesia deliberou attorizar, por unanimidade, os pagamentos da relação que
anexa e que totalizam a imporlância de 7 .465,40 €

se
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4.Àquisiçáo de material escolar

A

Junta de Freguesia, deliberou, por unanimidade, adquirir algum material escolar

,^r^%

distribuído no início do novo ano escolar 201512016 pelos alunos do Ensino Básico e do Jardim
de Infância de S. Jorge da Beira.

A Junta de Freguesia, deliberou ainda, assumir a despesa com
ser distribuído no

a aquisição do material escolar a

inicio do ano escolar.

S.Aquisiçáo de lâminas de aço

A

Junta de Freguesia, deliberou, por unanimidade, adquirir 2làmrnas em aço para o tractor,

cuja despesa desde já se assume.

6.Aquisiçaio de caixas de material de ataque a incêndio

A Junta

de Freguesia, deliberou, por unanimidade, adquirir 4 caixas de ataque a incêndios para

colocação flazonautbana, cuja despesa desdejá se assume.

7. Aquisiçáo de bancos de

jardim

A Junta de Freguesia, deliberou por unanimidade, adquirir 20 pés para de bancos
para colocação em vários locais da freguesia, cuja despesas desde

já

de

jardim

se assume

S.Adjudicaçrio da obra de abastecimento de água às 4 casas dos Cabecinhos
O Presidente da Junta informou que, por comunicaçáo da ADC, através do ofício que abaixo se
transcreve, foram adjudicadas as obras referentes á colocação de pressão no abastecimento de
águas a 4 casas nos Cabecinhos.
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A Junta de Freguesia tomou coúeçimento.

9.Classe de Ginástica

O Presidente da Junta informou que, findo o período de férias, reiniciou-se no dia 01

de

Setembro a classe de ginástica.

l0.Execuçáo de Seruiços

A Junta de Freguesia, deliberou, por unanimidade, mandar executar por administragão direta

os

seguintes serviços:

- Rectificação de degraus nas escadas do Quintal

-Aquisição de tubo para substituir o existente entre o Tomadouro e a Fonte da Eira
- Acrescento do tubo existente na Escadaria do Pombal

- Reparação de pavimento no Coberto

- Rectificação de degraus na travessa da Rua do Quebra Costas
- Colocação de Guia em cimento paÍa encaminhamento de águas na Rua da Ponte Velha

- Obras de encamiúamento de águas na Rua do Pombal, nos Cabecinhos é na Escadaria junto

algrqa.
- Colocação de placas toponímicas na Povoação dos Cambões e S. Jorge da Beira
- Colocação de caleiro no edificio da Banda Filarmónica Sanjorgense
- Verificação de tubagem de abastecimento de água da Fonte da Cruz da Rua

A Junta de Freguesia, deliberou por unanimidade, assumir os encargos com a execução

dos

trabalhos acima transcritos.

ll.Pedido de Orçamentos
A Junta deliberou, por unanimidade, pedir orçamento para

a execução dos seguintes serviços.

- colocação de corrimãos para colocar em vários locais da Freguesia.
- Reforço do muro de supoúe da escadaria da Fábrica no Largo da Capela de N.u Sr.u de Fátima
- Reparação do telhado, alpendre e sala de ginástica da Escola das Minas da Panasqueira
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Aprovaçâo de toda aasta.

Nâo havendo mais assuntos a tmtar, deu-.se por encerrada esta reunião pelas 17h00, da qual se

lawou a presente acta que depois de lida e aprovada irá ser assinada nos rcrmo§ legais por
todos os presentes.

0

Presidente

:

&- í*,

A Secretaria
O Têsourei
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