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Junta de Freguesia

S. Jorge da Beira

ACTA I\IT]MERO 29NOÉ

Aos doze dias do mês de Agosto do ano dois mil e quinze, pelas 15h00, observado o

estipulado no no2 do Arto20o da Lei no7512013, de 12 de Setembro, reuniu ordinâriamente, 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 declarad a abertaa reunião pelo Senhor Presidente com a seguinte ordem de trabalhos.

Ordem de trabalhos:

1. Informaçáo sobre a actividade desenvolvida.

2. Discriminaçáo de trabalhos efecfuados pelo pessoal

3. Autorizaçrlo de Pagamentos

4. ModiÍicaçáo ao orçamento das despesas

5. Pagamento de divida herdada do Executivo anterior

6. Aldeia em X'esta

7. Estrada da Poúelinha -Porsim -Souto Negro

8. Realizagio de excursáo a Campo Maior

9. Realizaçrio de peça de teatro
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l.Informa ção sobre a a ctivida de desenvolvida.

- Reunião no dia 23 de Julho do ano de 2015, no Auditório da Universidade da Beira

Interior, no polo IV, da Assembleia de Parceiros da ADERES Estrela Sul, para aprovação

da estratégia de desenvolvimento local, modelo de governação, avaliação e

acompanhamento.

- Reunião no dia 27 de Julho do ano de 2015 na sede da ICOVI, no Tortosendo, a fim de

definir a totalidade dos caminhos agrícolas e florestais a candidatar a Fundos Comunitarios

na Sede e Povoações da Freguesia de S. Jorge da Beira.

- Reunião no dia 30 de Julho do ano de 2015, na Sede da Freguesia com a presença da

Paróquia, Centro de Solidariedade Social, Grupo Operário Estrela da Sena e Banda

Filarmónica Sanjorgense com a finalidade de se ultimar os procedimentos a seguir no

decorrer das festas a levar a efeito nos dias 4, 5 e 6 de Agosto de 2015.

- Reunião no dia 30 de Julho do ano de 2015 na Sede da Junta de Freguesia, com alguns

dos proprietários dos terrenos contíguos ao cemitério novo, no sentido de se elaborar

proposta à Câmara Municipal tendo em o seu vista o possível alargamento.

- Reunião no dia 7 de Agosto do ano de 2Al5 na Câmara Municipal da Covilhã com o

responsável da EDP da Região Centro onde se apresentaram entre outros problemas, a

necessidade de se proceder à limpeza nos percursos por onde passam as liúas de

transporte de eletricidade evitando-se, deste modo, o sucedido no Casal de Santa Teresinha

no passado dia2 de Agosto do ano de20l5.

2.Discriminação de trabalhos efectuados pelo pessoal

SERVIçOS FEITOS PELOS FUNCIONÁRIOS DA JUNTA DE FREGUESIA

Dia 09 Julho - corte de ervas e limpeza de valetas na estrada 512 entre Placas de

identificação- início e fim da Povoação dos Cambões.

Dia 09 Julho - recolha do lixo em S. Jorge da Beira e anexas
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ffiDia 10 Julho - limpar aquedutos na Estrada 512 em Cambões e limpeza nas casas de banho

públicas.

Dia 13 Julho - Recolha do lixo em São Jorge e proceder ao corte de silvas na área envolvente

ao ringue, em virtude do tomeio futebol de salão que ai se vai reahzar.

Dia 14-15 Julho - Terminar o corte de silvas e começaÍ a limpeza na estrada, desde o

cabeceiro até ao cemitério novo.

Dia 16 Julho - Recolha do lixo em S. Jorge e anexas, regar e começar o corte de ervas junto

ao paÍque de merendas no largo das festas.

Dia 17 Julho - Terminar corte de ervas junto ao Parque de merendas, limpar as ruas no

percurso da procissão e fazer limpeza nas casas de banho públicas

Dia 20 Julho - Recolha do lixo em S. Jorge e começar corte de ervas no Vale da Cerdeira

Dias 21-21 Julho - Continuação de corte de ervas no vale da Cerdeira e limpeza de valeta

entre placas de identificação início e fim da povoação Vale da Cerdeira

Dia 23 de Julho- Recolha do lixo em São Jorge e anexas e continuar limpeza de valeta.

Dia24 Julho - Terminar corte de ervas e fazer limpeza as casade banho públicas.

Dia 27 Julho - Recolha do lixo em S. Jorge e começaÍ corte de ervas no Casal de Santa

Teresinha.

Dias 28 29 Julho - Continuação do corte de ervas no Casal de Santa Teresinha e limpeza de

valeta entre placas de identificaçáo, inicio e fim povoação Casal de Santa Teresinha.

Dia 30 Julho - Recolha do lixo em São Jorge e anexas.

Dia 31 Julho - Terminar corte de ervas e fazer limpeza as casas de baúo públicas.

Dia 03 Agosto - Recolha do lixo em São Jorge e começff preparativos para reahzaçáo da

semana cultural.

Dia 04 e o 5 Agosto - Terminar preparativos paÍa a semana cultural e ajudar na sua

realizaçáo.

Dia 06 de Agosto - Recolha do lixo em S. Jorge e anexas e ajudar na semana cultural

Dia 07 Agosto -Fazer desmontagem do equipamento utilizado na semana cultural
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*.,!^WDia 10 Agosto - Recolha do lixo em S. Jorge e regar jardins do Largo da Capela de

Senhora de Fátima.

Dia 11 Àgosto -Fazer limpeza aos assadores de frangos e respectivas grelhas.

Outros serviços

l.o Fazer corrimões e aplicar na escadaria do Largo de Festas no Vale da Cerdeira

2.o Meter manilhas para alargamento de estrada no ribeiro Cabeiro - obra pronta

3.o Meter telhado novo, forrar, rebocar etc.. na Capela do Cemiterio - obra Pronta

4.o Fazer saneamento na levada do Fundeval - obra pronta

3.Autorizaçáo de Pagamentos

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

constantes da relação que se anexa e que totalizaatmportância de 6114.46€

- A Junta de Freguesia deliberou autorizar, por unanimidade, os pagamentos da relação que se

anexa e que totalizaaimportância 8 518,32€

4.ModiÍicaçáo ao orçamento das despesas

A Junta de Freguesia deliberou aprovar por unanimidade, as modificações no Orçamento da

Despesa relativa á rubrica que se passa a transcrever, foi retirado da rubrica 02.01.21 Outros

Bens o valor de 1 000,00€ para reforçar a rubrica 02.02.03.05 Conservação de Outros Bens o

mesmo valor (alteração n."2).

S.Pagamento de divida herdada do Exeeutivo anterior

O Presidente da Junta de Freguesia deu conhecimento ao Executivo que, poÍ conciliação das

pafies em Audiência prévia realizada no dia 10 de Julho do ano de 2015, no Tribunal

Administrativo e Fiscal de Coimbra, foi acordado proceder ao pagamento de 1750,00€ à

Empresa Moveis e Comercio de Combustíveis da Portela de Uúais, Ld.u em quatro

prestações de 500,00€, cada uma com excepção da última prestação que é apenas de 250,00€,

vencendo-se a primeira no último dia do mês de Julho, e as seguintes no último dia dos três

meses seguintes, ou seja, agosto, setembro e outubro.
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ffiDeste modo, e de forma legal, inicia-se a regularização de uma das dívidas herdadas

executivo anterior e não assumidas de acordo com a lei vigente.

Deliberado ainda anexar a todas as autorizações de pagamento a efectuar á Empresa Moveis e

Comércio de Combustíveis de Unhais, Ld.u cópia da acta do Tribunal Administrativo e Fiscal

de Coimbra.

6.Aldeia em X'esta

Decorreu nos dias 4,5 e 6 Agosto de 2015 as Festas que a Junta de Freguesia deliberou

chamar de "Aldeia em Festa" e de que, estamos cientes que foram do agrado da generalidade

da nossa população.

O bom sucesso deste evento, fica a dever-se, essencialmente, à participação empenhada da

Paróquia e ao seu Grupo da Catequese, do Grupo Operario Estrela da Serra, do Centro de

Solidariedade e o seu Grupo de Partilhar o Saber, da Associação Filarmónica Sanjorgense e o

seu Grupo de Bombos, da Sr. u Estefânia Ramos com os seus vitrais, da Apicultora Sr.u.D.u

Isaura Silva e da Empresa Eternaventura e participação muito especial do Grupo de

Cavaquinhos, superiormente capitaneados pelo nosso conterrâneo Herminio Pereira Batista,

que antecipou o seu regresso da praia para que fosse possível brindar, no encelramento das

festas, a população de S. Jorge da Beira com a actuação do Grupo de Cavaquinhos.

Aos participantes e a todos aqueles que se disponibilizaÍaÍfl a participar na caminhada e nos

variados jogos tradicionais que foram decorrendo nos dias de festa, o nosso bem-haja.

Esperamos, também, que a realizaçáo desta festa seja o prenúncio de outras realizações.

T.Estrada da Portelinha - Porsim- Souto Negro

O Presidente da Junta informou o executivo que enviou ao Senhor Presidente da Câmara

Municipal da Covilhã o oficio n! 7312015, onde solicita que, tendo em consideração as

promessas efectuadas com a população de S. Jorge da Beira, em campanha eleitoral, é mais

que tempo passar das palavras âos actos e levar a efeito no ano de 2016 a reconstrução,

requalificação e asfaltamento da Estrada Portelinha -Porsim -Souto Negro.

A Junta de Freguesia tomou coúecimento, e deliberou ratifrcar, por unanimidade, o oficio

supracitado e exará-lo em acta para memória futura.
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Exmo.(a). Senhor(a

Presidente da Câmara Municipal da Covithã

Praça do Município

6200 - Covithã

Junta de Freguesia

S. Jorge da Beira

Sua Referência Sua Data Nossa Referência

B/2A7s

Nossa Data

30/07/2A15

Assunto: Reconstrugão, requalificação e asfaltamento da Estrada Portelinha - Souto Negro

Em carnpanha eleitoral para as últimas eleições Autárquicas foi assumido por V.Excia, o compromisso para

a requalificação e asfaltamento da Estrada da Portelinha - Porsim-Souto Negro melhorando e encurtando,

deste modo, o acesso da população de S. Jorge da Beira á Sede de Concelho em cerca de 20 minutos.

Por consulta também efectuada por V.Excia, foi solicitado à Junta de Freguesia de S. Jorge da Beira para

indicar a obra prioritária para o mandato, tendo a Junta definido também a obra de requalificação e

asfaltamento da Estrada Portelinha - Porsim- Souto Negro.

Neste sentido, e tendo em conta que estamos a meio do actual mandato e para que não se crie espaço

para , mais uma vez, as promessas efectuadas não se concretizem, como tem sido hábíto, através de

mandatos sucessivos, entendo que é mais que tempo de dar satisfação a uma das malores aspirações dos

habitantes de S.Jorge da Beira, incluindo no próximo orçamento a dotação necessária e suficiente para o

ano 2016 e que seja efectuada a construção, requalificação e asfaltamento da estrada Portelinha -
Porsim- Souto Negro, honrando-se , deste modo, as promessas que se fazem e se acabe, de vez, com o

desrespeito com que se tem tratado uma população humilde, cordata, laboriosa e ordeira mas que, com

paciência, espera finalmente, que a tratem, porque o merece, da mesma forma como é tratada a

generalidade da população e Freguesias do restante Concelho .

Solicito ainda, a V.Excia que seja dada resposta, com a máxima urgência ao conteúdo deste ofício, o que

desde já agradeço.

Apresento a VExcia., os meus melhores cumprimentos.

José da Trindade Branco

Presidente da Junta de Freguesia de S Jorge da Beira
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S.Realizaçrio de excursáo a Campo Maior

A Junta de Freguesia deliberou, por unanimidade, realizar uma excursão em autocarro cedido

pela Câmara Municipal da Covilhã, no próxima dia 24 de Agosto do ano de 2015, com a

finalidade de proporcionar à população de S. Jorge da Beira, visitar e assistir ás Festas do

Povo que se realizam de 4 em 4 anos na Sede do Concelho de Campo Maior.

9.Realizaçáo de peça de teatro

A Junta de Freguesia deliberou por unanimidade realizar no próximo dia 27 de Agosto de

2015, uma peça de teatro no pátio das Escolas Primarias, promovido pelo Teatro das Beiras.

Aprovado, também por unanimidade, assumir as despesas com o jantar dos actores

participantes, na peça de teatro, e que orça a impofiância de 60,00€.

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.

A Secretaria

O Tesoureiro
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