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Junta de Freguesia

S.JORGE DA BEIRA

ACTA NTIMERO 2612015

Aos treze dias do mês de Maio do ano dois mil e quinze, pelas 15h, observado o estipulado no

no2 do Arto2Qo 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 declara da abertaa reunião pelo Seúor Presidente com a seguinte ordem de trabalhos.

Ordem de trabalhos:

1. Informaçáo sobre a actividade desenvolvida.

2. Discriminaçáo de trabalhos efectuados pelo pessoal

3. Àutorizaçáo de pagamentos

4. Projecto do Instifuto de Emprego e X'ormaçáo ProÍissional

5. Agradecimento por Voto de Pesar

6. Visita de estudo

7. Assinatura de Protocolo com a Câmara Municipal da covilhá

8. Proposta, Aceitaçáo e Assinatura de Protocolo com a ADC

9. Dia Mundial da Criança

l0.Alteraçáo de Contrato
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1.Informaçáosobreaatividadedesenvolvida.osAlunosdaEsco1a,,,,,%.
- Deslocação a S. Jorge da Beira, no dia 9 de Abril, dos Alunos da Esco

Tortosendo, no âmbito do Programa coúecer o Concelho da Covilhã patrocinado pela

CàmaraMunicipal da Covilhã, tendo visitado os seguintes locais:

1.o Monumento de Nu Sr.u de Fátima

2.o Museu

3.o Instalações da Junta de Freguesia

4." Igreja Matriz

5.o Escolas Primarias

6.o Instalações do Centro de Solidariedade Social onde foi servido o almoço

- Reunião no dia 13 de Abril de 2015 do Núcleo Executivo da Rede Social com a seguinte

ordem de trabalhos:

1.o Actividade "Feira de Emprego, Empreendorismo e Formação Profissional"

2.o Programa mentores para emigrantes

3.o Outros assuntos

- Reunião no dia 12 de Maio de 2015 da Rede Social com a seguinte ordem de trabalhos:

1.o Leitura e aprovação da acta da última reunião

2.o Plano Municipal de Prevenção e Combate á Violência a apresentar no dia 21612015

3.o Preparação das Actividades do Dia Municipal do Idoso a realizar nos dias 18, 19 e

201612015 (Hospital Cova da Beira, Faculdade de Medicina e Jardim do Lago)

4.o Apresentação do Projecto " Lapa, Cuida Mais"(Consiste na entrega de bens e na criação de

hábitos de higiene entre outros)

5.o Apresentação do Projecto do Grupo Humanitario de dadores de sangue

2.Discriminaçrio de trabalhos efectuados pelo pessoal
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Dias 08 e 09 de Abril- Terminar a aplicação de herbicida em S. Jorge da Beira " *"W
bancos públicos com madeiras reparadas nos seguintes locais; um na paragem do autocarro

nos Cambões, um na paragem da Panasqueira e outro em S. Jorge na estrada paÍa a Igreja

Paroquial.

Dia 10 Abril- Recolha de vidro, lavar casas de banho públicas e dar continuação à

desmatação do caminho da Corte Cratão .

Dias 13, 14 ,15 e 16 Abril - Terminar a desmatação do caminho apartir do Val de Muro para

a Corte Cratão.

Dia 17 Abril- Começar a fazer um barranco ao Val de Muro e fazer limpeza ás casas de

banho públicas e recolha de vidro.

Dias 2021r22 e23 Abril- Aplicação de herbioida na Panasqueira

Dia24 Abril- Recolha do vidro, lavar casas de banho públicas e continuação do barranco no

Val de Muro.

Dias 2728"29 e 30Abril- Cortar a relva nos jardins do largo da capela, limpar valetas e

estrada entre o cemitério velho e cemitério novo, assim como limpar todo percurso da

procissão, desde a capela N.u Sr.u de Fátima à Igreja Paroquial.

Dias 4 e 5 Maio - Reparar mais alguns bancos públicos e coloca-los nos seguintes locais: um

ao Rodeio e dois ao Pombal.

Dias 6 e 7 Maio- Terminar barrancos no caminho Val de Muro e Corte Cratão ,fazer limpeza

ás casa de banho públicas e proceder à recolha de vidro.

Dias 11 e 12 Maio- Desmatação na estrada do fundo da Panasqueira, no sentido Madurrada.

Outros serwiços: Aplicação de meias manilhas na Rua do Fomo aos Torgais, tendo esta obra

ficado concluída.

Aplicação de manilhas completas na estrada N.u St.u de Fatima também aos Torgais esta obra

contínua em curso.

3. Autorizaçaio de pagamentos

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

constante da relação que se anexa e que totaliza aimportância de 8 347 ,27€

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

totaliza a importância 1 1 04,55€
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Formação Profissional, a Candidatura apresentada pelo período de 12 meses e, tendo o seu

início no próximo dia2l de Maio de 2015.

A Junta de Freguesia tomou conhecimento.

5. Agradecimento por Voto de Pesar

O presidente da Junta informou o Executivo da carta de 081A4120i5 remetida pela Senhora

Maria da Piedade Pereira Ramos agradecendo, em nome da sua família, o voto de pesar

exarado na açta n." 2412015 pelo falecimento de sua mãe Maria de Jesus Alves Ramos

Pereira.

A Junta de Freguesia tomou coúecimento.

6. Visita de estudo

Em autocarro cedido pela Câmara Municipal da Covilhã e solicitado pela Junta de Freguesia,

vão os alunos da escola Primária e Jardim de Infância de S. Jorge, deslocar-se em visita de

estudo, no dia 22 de Maio de 2015, ao Portugal dos Pequeninos de Coimbra, e ao Parque

Biológico da Serra da Lousã.

A Junta de Freguesia, deliberou, por unanimidade, assumir os encargos com o seguro de

viagem e com os bilhetes da entrada no Portugal dos Pequeninos e no Parque Biológico da

Serra da Lousã e que orça na importância de 200 euros, aproximadamente.

7. Assinatura de Protocolo com a câmara Municipal da covilhti

O presidente da Junta de Freguesia, informou o Executivo da assinatura do Protocolo que

efectuou com a Câmara Municipal da Covilhã, no dia 29 de Abril de 2015, na importância de

35 000,00 suros, relativo á contratação de trabalhos de manutenção e conservação de

caminhos nas Estradas Municipais da área da Freguesia e solicitado pela Junta de Freguesia,

através de oficio n.' 14512014, de 14 de Julho de20l4.

8. Proposta, Aceitaçâo e Assinatura de Protocolo com a ADC

A Junta de Freguesia de S. Jorge da Beira, deliberou, por unanimidade, aceitar o protocolo

proposto pela ADC à Junta de Freguesia, pela importância de 11 040,00 euros anuais, para

recolha de resíduos indiferenciados nas povoações de S. Jorge da Beira, Casal de St.u
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Teresiúa, Vale da Cerdeira , Minas da Panasqueira e Cambões e depositados no cais de

contentores existente nas Minas da Panasqueira, pelo período de um ano, considerando-se

automáticamente renovado por sucessivos e iguais períodos se neúuma das partes o

denunciar.

A Junta de Freguesia de S. Jorge da Beira, tinha solicitado à Administração da ADC a

realizaçáo de Protocolo para a recolha de resíduos sólidos através do oficio n.' 18312014, de

10 de Setembro de 2014.

9. Dia Mundial da Criança

A Junta de Freguesia, deliberou, por unanimidad e, tirar fotografias a todos os alunos, docentes

e discentes da Escola Básica e Jardim de Inf,ância de S. Jorge da Beira, emoldurá-las e

oferecê-Ias no dia Mundial da Criança com a seguinte inscrição: "Ano Lectivo 201412015

Junta de Freguesia de S. Jorge da Beira".

O encargo desta despesa orça a importância de 45€ que se assume.

10. Alteraçáo de Contrato

O Presidente da Junta informou o Executivo que foi transferido os contratos existentes com a

Firma "Argumenta Letras - Novas Tecnologias, Ld."' relativa à Gestão da Pagina da

Junta de Freguesia e ao Alojamento da Aplicaçáo da Gestáo de Cemitérios, para a Firma

"tree Tecnológica", com os valores de 234,93€ e 412,05€, que totaliza exatamente as

mesmas importâncias que a Junta tiúa com a Empresa anterior

A Junta de Freguesia tomou conhecimento.

Aprovação de toda a acta.

Não havendo mais assuntos aÍratar, deu-se por enceffada 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.

A Secretaria
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