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Junta de Freguesia

a

S.JORGE DA BEIRA

ACTA I\II]MERO I72AI4

Aos oito dias do mês de Outubro do ano dois mil e Çatorze, pelas 15h00, observado o

estipulado no n.o 2 do Arto 20o da Lei n.o 75/2013 de 12 de Setembro, reuniu, ordinariamente,

na sala de reuniões, a Junta de freguesia de S. Jorge da Beira, sob a Presidência do Sr. José da

Trindade Branco, Presidente da Junta de Freguesia, e dos Seúores Horácio Gonçalves Gaspar

e Júlia Narcisa Camba, Tesoureiro e Secretaria da mesma Junta de Freguesia, respectivamente.

Foi declarada aberta a reunião pelo Senhor Presidente com a seguinte ordem de trabalhos:

Ordem de trabalhos :

1 Infomaçáo sobre a actividade desenvolvida

2. Discriminaçáo dos trabalhos efectuados pelo pessoal

3. Autorizaçáo de pagamentos

4. Contratos de Delegaçáo de competências entre a Câmara Municipal da Covilhá e a

f,'reguesia de S. Jorge da Beira.

5. Cessaçáo do contrato de trabalho com o Sr. José Mendes Gregório e início do

contrato de trabalho com a Sr. Maria Adelina Jesus Pereira Silva

6. Protocolo de parceria

7. Orçamento participativo

8. Projecto Pro- Iúdico

9. ModiÍicaçáo ao orçamento das despesas

10.Venda de Campa no Cemitério da Povoaçáo do Vale da Cerdeira.
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1 - Informaçrio sobre a actividade desenvolvida

- Reunião no dia 12 de Setembro de 2014 com a Sr.u Responsável dos CTT na Beira

Interior.

- Reunião no dia 16 de Setembro do ano 2014 com a Sr.u Directora da Escola Básica e

Educadora Infantil do Jardim de Inffincia, Junta de Freguesia e pais dos alunos e

funcionários.

-Reunião no dia 17 de setembro de 2014 çom a Associação Beira Serra.

Nesta reunião fomos informados que temos mais uma divida no montante de 384,86€

relativo â falta de pagamento de quotas dos anos 2009 a 2014. Pela Beira Serra foi-nos

disponibilizado um Técnico para se deslocar a S. Jorge com a finalidade de elaborar

projecto das rotas dos mineiros.

-Reunião no dia 23 Setembro de 2014 no Auditório da Biblioteca Municipal para

apresentação e dar conhecimento das realizações , e intervenções dos vários projectos

desenvolvidos pela Rede Social durante o 1.o semestre de 2014.

- Deslocação a S. Jorge da Beira no dia 30 de Setembro dos Senhores. Engenheiros José

Miguel Oliveira, Cristina Carrinhas e Francisco Santos, para avaliação e posterior

resolução de todos os pedidos efetuados pela Junta de Freguesia a Administração da

ADC.

-Reunião no dia 1 de Outubro de 2014 com a CLDS sobre acções que decorrem no

âmbito do projecto inserido no Eixo 2: Intervenção familiar e parental que conta também

com a colaboração da Policia de Segurança Pública.

- Reunião no dia 3 de Outubro de 2014 com a Rede Social da Covilhã onde foi dado a

conhecer as novas fomas de transição para a vida pós -escolar no mercado de trabalho

com alunos com determinadas dificuldades.

2- Discriminaçáo dos trabalhos efedtuados pelo pessoal

- Foram os seguintes os trabalhos executados pelo pessoal no período de 10/09 a 8/10

de20l4 .
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ffiDesde o dia 10 de Setembro até 18 de Setembro

Náo tivemos nenhum funcionário afazer serviço de limpeza e outros.

Motivo: O Augusto esteve hospitalizado e o José Gregório saiu pelo facto de ter arranjado

novo trabalho.

Dia 19 de Setembro- Iniciou a sua actividade ao serviço da Junta a Sr.u Maria Adelina que

garantiu a recolha de vidro alimpeza das casas de banho publicas e varrição das folhas junto á

Igreja Paroquial , bem como proceder a outas limpezas na Freguesia essencialmente das Ruas dos

Castanheiros, Rodeio, Cemitério Velho, Capela, Cemitério Novo e descida dos Torgais até a

Ponte, tudo isto até ao dia 01 de Outubro.

Dia 2 de Outubro - Já com o Augusto ao serviço, procedeu-se a retirada de todos os objectos

do Parque Infantil das Escolas e coloca-los na lixeira, devido aos seu estado de degradação

Dias 3- 6-7 e8 Outubro - Procedeu-se o caminho antigo desde a Magruceira ate áYinha.

A Junta de Freguesia tomou conhecimento.

3- Autorizaçáo de pagamentos

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

constantes da relação que se anexa e que totalizaaimportância de 2 509,05€,

- A Junta de Freguesia deliberou attorizar por unanimidade, os pagamentos da relação

que se anexa e que totalizam a importância de 1 539,36€

4- Contratos de Delegaçrio de competências entre a Câmara Municipal da Covilhá e

a X'reguesia de S. Jorge da Beira.

- Foi presente á Junta de Freguesia, o contrato referente ao fomecimento de gasóleo para

aquecimento do edifício escolar de S. Jorge da Beira, referente ao ano lectivo de

201412015, no valor de 2 000 euros

- Foi presente à Junta de Freguesia, o contrato referente à contratação de uma

trúalhadora não docente, para assegurar o funcionamento das actividades lectivas e não

lectivas, no Jardim de Infância de S. Jorge, referente ao ano lectivo de 201412015, no

- Foi presente à Junta de Freguesia, o contrato referente à contratação de uma

trabalhadora não docente para asseguraÍ o prolongamento do horario, no Jardim de

Infância de S.Jorge da Beira, referente ao ano lectivo de201412015, no valor de 5 209,71

euros.
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- Foi presente à Junta de Freguesia, o contato referente à contratação de uma trabalhadora

não docente para asseguÍar o acompanhamento do serviço de refeições na Escola Básica

do i. Ciclo de S. Jorge da Beira, referente ao ano lectivo de 201412015, no valor de

2 106,00 euros .

- Foi presente à Junta de Freguesia, o contato referente ás despesas relativas à contratação

de trabalhadoras para assegurar o funcionamento das actividades não lectivas no l. Ciclo

do Ensino Básico de S. Jorge da Beira, no valor de 807,67 euros .

A Junta de Freguesia aprovou os contratos em causa, por unanimidade, e deliberou

ainda, por unanimidade remetê-los à Assembleia de Freguesia.

5- Cessaçâo do contrato de trabalho com o Sr. José Mendes Gregório e início do

contrato de trabalho com a Sr. Maria Adelina Jesus Pereira Silva

- Em virtude de o Sr. José Mendes Gregório, ter recebido uma proposta de trabalho na

ínea, da sua formação profissional, solicitou à Junta de Freguesia a sua desvinculação

do contrato de trabalho que tinha com a Junta de Freguesia e o Centro de Emprego e

Formação Profissional e que tem a duração de um ano.

Contactado o Centro de Emprego e Formação Profissional foi aceite a desvinculação

do Sr.o José Mendes Gregório e transitou para ocupar o lugar deixado vago, e nos

mesmos termos, a Senhora Dona Maria Adelina Jesus Pereira Silva a parlir do dia 19

de Setembro de 2014.

O presente contrato cessará em Maio de 2015, sendo a responsabilidade Financeira da

Junta de Freguesia de proceder ao pagamento de 20oÁ sobre 419,22 euros, subsídio de

alimentação no valor de 4,27€ em todos os dias de trabalho e o pagamento do seguro

de Acidentes de Trabalho no valor de 109,11 euros.

A Junta de Freguesia deliberou, por unanimidade, assumir estes compromissos com a

contratação de Senhora D.u Maria Adelina Jesus Pereira Silva

6 -Protocolo de parceria

Foi presente à.iunta de Freguesia, o protocolo de Parceria proposto pela Associação de

Desenvolvimento Rural Estrela Sul, no sentido de ambas as Instituições Cooperarem

como parceiros na definição e desenvolvimento da AEDL para o período de

pro gÍamaç áo 20 1 4 I 2020 .
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A Junta de Freguesia, atendendo que o presente protocolo visa desenvolver esfor'OorW

no sentido de diversificar as actividades Rurais, numa região, onde os recursos

Agrícolas não são suficientes para asseguraÍ um rendimento socialmente aceitável,

deliberou, por unanimidade, aceiÍar o protocolo de parceria proposto pela Associação

de Desenvolvimento Rural Estrela Sul para o período de programaçáo 201412020 e

onde se reconhece a ADERES como Líder da Parceria e entidade responsável pela

gestão e implementação da AEDL 201412020 para território Estrela-Sul.

7- Orçamento paúicipativo

A Junta tomou conhecimento do ofício n." 18712014 de 261091201,4 enviado ao Sr.

Vereador da Câmara Municipal Dr. Nelson Silva, onde constam varias obras, para

serem comtempladas no Orçamento Participativo da Câmara Municipal da Covilhã

para o ano de 2Al5 e que a seguir se transcreve:

"Está instalado no edifício desta Junta de Freguesia um Centro de lnternet desde o ano

de 2005, composto de 3 computadores quê, ao que me informam, eram utilizados

regularmente pela população residente, mas especialmente e com grande incidência nos

meses de Junho, julho, Agosto e Setembro, meses de afluência no regresso à freguesia

de emigrantes para passar as suas férias.

Este Centro foi encontrado encerrado em úrtude de os computadores existentes terem

avariado

Esta Junta de Freguesia, conseguiu, com algum esforço arranjar um computador já

usado, para satisfazer, pelo menos, as necessidades mais urgentes de algumas Pe§soas

que nos contactavam para a sua utilização.

Neste sentido solicitava a Vexcia., se possível e através do orçamento participativo,

fossemos comtemplados com 3 computadores para o nosso Centro de lnternet.

Como também temos agregadas à Freguesia 4 povoações e todas elas com algumas

necessidades solicitava ainda o seguinte:

40 Bancos de jardim para serem distribuídos pelas 4 povoações e a §ede de

Freguesia

Construção de parque infantit na Sede Freguesia

Reconstrução do Coreto das Minas da Panasqueira

250m de tubo de PYC g2O para encaminhamento de águas pluúais na Povoação de

Vale da Cerdeira

í-

2-

3-

4-
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outÍo (futConstrução de palco nas Minas da

eventos

Reparação do Coreto dos Cambões

Reparação de assadores, mesas e

Panasqueira para realização de Festas e

bancos e pavimento no parque de lazer da

Povoação dos Cambões

8- Elaboração de projecto para a construção de praia fluüaUpiscina, no local de junção

de ribeiras na Sede de Freguesia..........."

A Junta de Freguesia, deliberou aprovar, por unanimidade, ratifrcar o pedido de

várias obras discriminadas no ofício n.' 18712014 de 2610912014 enviado ao Sr.

Vereador da Câmara Municipal Dr.o Nelson Silva para serem incluídas no

Orçamento Participativo da Câmara Municipal paÍa o ano de 2015

8- Projecto Pro- lúdico

Através de notícias difundidas na Comunicação Social, a Junta de Freguesia, tomou

conhecimento de um projecto Pró-lúdico, a ser implementado pela Faculdade de

Ciências da Saúde da UBI e pelo Centro Hospital Cova da Beira e com a assinatura do

protocolo com várias Câmara Municipais da região, ente elas a Càmara Municipal da

Covilhã.

Este Projecto destina-se a população estudantil e visa melhorar os hábitos alimentares

e incentivando a reaiização do exercício fisico para melhorar a qualidade de vida e

combater a obesidade infantil, bem como um ambiente ativo para a infincia e

adolescência que favoreça um estilo de vida mais saudável .

A Junta de Freguesia, atendendo que o Projecto referido, se destina à criação de um

ambiente ativo para a infância e adolescência, que favoreça um estilo de vida mais

saudável com actividade fisica regular para combater o sedentarismo e correção de

hábitos alimentares, deliberou, por unanimidade, de, propor ao Agrupamento de

Escolas Frei Heitor Pinto, que a Escola Primaria de S. Jorge seja comtemplada com o

Projecto Pró-lúdico.

Deliberou ainda por unanimidad_gr.q-Lle, em virtude de existir um Centro Social, onde

as crianças fazem as suas refeições, este projecto se estenda também, através de

rastreios, aos utentes residentes e não residentes do Centro Social de S. Jorge da Beira.

5-

6-

7-

76



retirado o valor de 500,00€ para a rubrica 02.02.25.02 Membros das Mesas de Voto o

mesmo valor, (alteração ,.o 5); da rubrica 01.02.12 Indeminizações por cessão de

funções o valor de 1000,00€ para a rubrica também foi retirado da rubrica 01.02.13.01

Senhas de presença dos Membros da Assembleia o valor de 60,00€ para distribuir pelas

rubricas 02.01.05 Alimentação - Refeições confeccionadas o valor de 50€; 02.01.08

Material de escritório 200€; 02.01.14 Outro material - Peças o valor de 150€;

02.02.12.01 Seguros de veículos o valor de 250€; para a rubrica 02.02.19 assistência

técnica o valor de3 360€ e para a rubrica 03.05.01.01 Despesas com requisição de

cheques outas despesas o valor de 50€( alteração n.o 6).; darubrica 01.03.05.04 Outras

Despesas da Segurança sociaVCaixa G. Aposentações o valor de 841,00€ para as

rubricas 01.01.07.03 Trabalhadora não docente para assegurar o acompanhamento do

serviços 158,00€ ; 01.01.09.02 Outro pessoal eventual 200,00€; 01.03.05.01Caixa Geral

de Aposentações; 02.02.09.03 Gastos com os CTT o valor de 25,00;02.02.25.0I Quotas

o valor de255,00€ (alteração t.o 7)

l0.Venda de Campa no Cemitério da Povoação do VaIe da Cerdeira.

A Junta de Freguesia, deliberou por unanimidade, vender a sepultura n.o 6 do talháo 2,

do cemitério de Vale da Cerdeira à Senhora Dona Maria dos Anjos Jesus do Carmo.

Aprovação de toda a acta.

Não havendo mais assuntos atratar deu-se por encerrada esta reunião, pelas l7horas, da

qual se lavrou a presente acta, que depois de lida e aprovada vai ser assinada nos termos

legais por todos os presentes

O Presidente

O Secretario

O Tesoureiro
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