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Junta de Freguesia

S.JOBGE DA BEIRA

Á.cTA NIIMERO 2312015

Aos onze dias do mês de Fevereiro do ano dois mii e quinze, pelas 15h, obseruado o

estipulado to no2 do Art"20'da Lei n"75l2013, de 12 de Setembrc, reuniu ordinariamente, na

sâla de reruriôes, a Junta de Freguesia de S. Jorge da Beirâ, sob a Presidência do Senhor José

da Trindade Branco, Presidenle da Junta de Freguesia, e dos Seúores Horácio GonÇalves

Gaspar e Júlia Narcisa Camba, Tesoureiro e Secretáriâ dâ mesma Junta de Freguesia,

rcspetivamente.

loi declarada aberta a reunião pelo Seúor Piesidente com a seguinte ordem de habalhos.

Ordem ale trabalhos:

1. hformaçáo sobre & actividade desenvolvid&.

2. Discrimfuaçáo de trabelhos êfectuado§ pelo persoal

3. Legalizaçáo das casrs adquirida§ pelo§ trabalhadore§ dâs Mina§ dr Panrsqueirâ .

4. Pedido de propostr pârâ abertura de vala

5, Àutorizaçáo de pagâmentos

6. Pedido de propost&§

7. Portâ do tÍactor

8. EstradÀ S. Jorge dÀ Beira - Pereiro

g.Mohho coDuúitário
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1 ,I ormaçáo sobre a ativirlade desenvolüda.

- Deslocação a S. Jorge da Beira, no dia 23 de Janeiro de 2015, de um Técnico da Câmam

Municipal da Covilhã, no sentido de fazer o levântamento de todos os tabalhos de asfalto

que são necessários efectuar nas Povoações e Sede de Freguesia.

- Reunião no dia 27 de Janeiro 2015, com o Sr. Presidente do Conselho Diretivo da ADC com

a finalidade da Junta, ser informadq sobre o altdamento de algul1s dos pedidos efetuados pela

Junta nomeadâmente dos seguintes:

1. Larçâmento da obra para repor pressão no abastecimento de água às câsa de

habitação nos Cabeciúos;

2. Recetividade da Administraçâo da ADC no sentido de a recolha de resíduos sólidos

voltar a ser efectuada pelâ Junta de Frcguesiâ.

3. Situação do lançamento da obra de saneamento das casas de habitação do Fundeval.

4. Colocação na Sede de Freguesia de contentor para a recolhâ de roupa e calçado.

- Deslocação no diâ 28 de Janeiro de 2015 de Técnicos da Câmara Municipal da Covilhã no

seltido de avaliarem e saúsfazer os pedidos de iluminação pública nas Povoaçôes e Sede da

Freguesia.

- Estivemos presentes no dia 06 de Fevereiro de 2015 nas comemorações dos vinte anos da

Associação de Desenvolvimento Rural Estueia-Sul ADERES, realizadas na ARPAZ da

União de Freguesia de Barco e Coutada, e onde a JuDta de Freguesia de S. Jorge da Beira foi

agraciada com uma placa comemorativa, destinada â Homenagear todos os sócios fundadores

desta Associação de Desenvolvimento.

2. Discrimina$io dos trâbalhos efectuâdos pelo pessoal

- Forâm os seguintes os habalhos executados pelo pessoal no periodo de 14/01 a 1010212015

inclusive.

OISCRIMINACÃO DOSTRABALHOS EFECTUADOS

SERVICOS FE]TOS PELOS FU CIOÍ{ÁRIOS DAIUNTA DE FREGUESI,A

Dias 14 e 15 de Jâneiro - Continuar desmatação a paúir da Fragâ Alta no sentido linhâ da máquina até às Minas

Dis 16 dê Jâneiro - Recolhâ do vidro, lavar âs câsas de Banlo Públicas, faz€r iimpeza nâ ár€â envolvente á lgeja

Paroquial e manutenção das lerramenlâs dê usadas na desmalação.
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&-wDias lg-21-» de Jsrciro - CoÍar vegetaçào que crescia para a viâ de trânsito e que tâpâva por coÚpleto as

placas ile identificação d€ estradâ nâ zona da§ Minas da Panasqueim, mais concrelàmente enft o Râlo e a

MaduÍada.

Dia 23 de JâÍeiro -Recolha do vidro, lâvar as casas de bêúo públicâs, fazer limpeza na área envolvente á Igeja

Pâroquial e liatar dos Jardins das Escolas Primàiâs

Dirs 26 e 2? J eiro - Continuação de desmatação nâ estuada da linhâ, fraga Alta, Minas da Panasqueira'

Dirs 28 e 29 de Jsnêiro - ComeçaÍ a podar as á orcs da Estada da Minas da Panasqueim S. Jorge da Beirâ-

Diâ 30 de Jânêiro - Recolha do vidro, tavat câsas de banho públicês e limpezâ na area envolvente à Igreja

Paroquial.

Dà 02 de Fev€reiro - Liüpezâ de valetas e âquedutos

Dias 3-4 e 5 d€ Fevêreiro - Podar as a ores na área ervolvenle â Capela de Sanla Bárbara na Panâsqueira

Diâ 6 de Fever€iro - Recolha do vidro, lavar as casas de banlro públicas e hlrpeza na área envolvenie à lgrejâ

Paroquial.

Diâs 9 e l0 ile Fevereiro - Podar as árores na estrada, sentido Capela de Santa Barbara, ETAR dâs Minas da

3. Legalizaçáo das casas âdquiridas pelos trabathâdore! dr§ Minas da Panasqueira

- No seguimento do oficio n.o 25212014, de L611212014, enviado pela Juüta de Frcguesiâ à

Câmau Municipal da Covilhã, sobre a necessidade da regularização através de registo, das

casas das Minas da Panasqueirâ e adquiridas por alguns tâbalhadores, foi o Presidente da

Junta convocado pelo Sr.' Vereador Joaquim Malias, para uma reunião no dia 15 de Janeiro

de 2015.

Nesta rcunião, realizada no Departamelto de Urbanismo da Câmara Municipal da Covilhã,

esteve prcsente, além do Sr. Vereador e do Presidente da Junta de S Jorge da Beira. a Sr'u

Eng." Chet'e de Divisão do Urbanismo Isabel Matias, que nos inforinou de todos os trabalhos,

procedimentos e diligências já efectuadas pela Câmara Municipal da Covilhã, tendentes á

legâiização destas casas,junto da Empresa Sojitz Beralt Ti11 and Wolfram

O Sr." Vereador comprometeu-se a, junto do Sr." Presidente da Câmâm Municipal da Covilhã,

diligelciar a marca-ção de uma nova reunião, onde também esleja presente a .lunta de

Frcguesiq bem como â Empresa Sojitz BeBIt no sentido de serem reatadas as negociações

antedonnente interompidas, e que leve à regularização, por pà1e dos seus proprietários e de

foma definiliva a tomâr posse dos imoveis que adquiúam.

A Junta de Fr€guesia tomoü coúecimento.
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4. Pedido de proposta para abertura de vala

No dia 03/0212015, o Presidente do Colnelho Directivo da ADC, solicitou ao Presidente da

Junta de Freguesia pâm que, através de empreiteiro, e baseado em planta topog!áflca, fosse

enviada para a ADC uma proposta para â abefiula de uma vala no Fundevale.

Contactado o empreiteiro, Seúor Altóllio Dias Simão, foi entregue na Junlâ de Freguesiâ a

competente prcpostâ, que atavés do olicio n.' 1512015, de 0910212015, da Junta de Freguesia,

foi enviada ao Conselho Directivo dâ ADC para apreciação e posterior aprovaçâo.

A Junta de Freguesia tomou coúecimento.

S.Autorizâçáo de pagametrÍos

- A Junta de Freguesia 1oúou colhecimento dos pagâmentos genéricos efecfuados e

conslâites da relação que se aoexâ e que totaliza a impoftância de 5 590,91€

- A Junta deliberou, por una:rimidade, autolizff os pagamentos da relação que se anexa e que

tolaliza a importância 1 177,29€

6. Pedido de propost&s

Pelo Presidente da Jlrnta di. Freguesia, foi solicitado ao emprciteirc, Senhor António Dias

Simâo, propostas parâ a colocação de manilhas na Rua de Nossa Seúora de Fátima e Bairro

dos Torgais e encaminhamento de águas pluviais na Rua do Pombal

À Junta de Freguesia tomou coúecimento.

7. Porta do tractor

Pelo Presidente da JLü1ta de Freguesia, foi adquirido o vidro da pofta do lado direito do tactor

da Junta qLre se paxtiu, qr.rando o seu operador executâva uma mârobra na execução do seruiço

que estava a rcalizar.

A Junta de Freguesia lomou coúecimento.

8. Estraile S. Jorge da Beira - Pereiro

o Prcsidente da Junla de Freguesiâ, deu conhecimento ao Sr. Director do Departamento de

Obras da Câmara Municipal da Covilhã, no dia 03 de Fevereiro de 2015, através de e-mail e

com fotografias, do estado em que a estada de S. Jorge da Beira Peleiro se enconlra, pois

que há ugente necessidade de ser reparada em alguns locais, sob pena de , dento de pouco

tempo, temos novamente uma estrada em macadame em vários locais, neste tlajecto.
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Foi taÍnbém o Sr.o Director alertado paxa mandar verificar, se o abate de piúos, nos taludes

da estada, está a ser efectuado de forma legal.

A Junta de Frcguesiâ tomou coúecimento.

9. Moitrho comuitário

Face ao estado de degradação do rodizio do moiúo comunitiírio existeflte no vale da

Cerdeira, a JuÍrta de Freguesia deliberou, por unanimidade, mandar repaÍar o referido rodizio

e que orça na despesa de ceroa de 400 euros.

Aprcvação de toda a acta.

Não havendo mais assuúos a tatax, deu-se por enceradâ esta rcunião, da qual se lal, ou a

presente acta, que depois de lida, foi aprovada, por onanimidade, e vai ser assinadâ nos temos

legais, por todos os prcsentes.

A Secretâ â
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