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Junta de Freguesia
a

S.JORGE DA BEIRA

ACTA NT]MERO 25I2OI5

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

no2 do Arto20o da Lei n"75120I3, 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 declarad a abertaa reunião pelo Senhor Presidente com a seguinte ordem de trabalhos.

Ordem de trahalhos:

1. Informaçáo sobre a actividade desenvolvida.

2. Discriminaçáo de trabalhos efecfuados pelo pessoal

3. Autorizaçáo de pagamentos

4. Construçrio de muro de suporte de Escadaria

5. Candidatura a Projecto do Instituto de X'ormaçrio ProÍissional

6. Cedência de lata de tinúa de 15 litros

7. Reparaçáo da Capela do Cemitério

1 .Infomaçáo sobre a atividade desenvolvida.

- Participação da Junta de S. Jorge da Beira no dia 1910312015, na reunião com a

Administração da Sojitz Beraltin Wolfram (Portugal) SA., onde esteve também presente

o Senhor Vice - Presidente da CMC, e a Junta da Aldeia de S. Francisco de Assis.
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causa Ü*I.{esta reunião fomos informados que a laboração normal das minas está posta em

devido a vários factores, especialmente:

- Menor quantidade de minério extraído

- Menor cotação do minério

- Necessidade de efectuar alguns investimentos

- Dificuldades na contracção de empréstimos

Informaram-nos ainda que, caso não haja alteração desta situação, a Empresa só

aguenta a mina em laboração até ao próximo mês de marol2075-

A Câmara comprometeu-se a promover uma reunião na Câmara Municipal, entre a

Empresa, Ministérios da Economia e Ambiente, CMC e Juntas de Freguesia de Aldeia de

S. Francisco e S. Jorge da Beira, bem como se comprometeu a interceder junto da banca

com a sua influencia,nacontracção de algum empréstimo que venham a solicitar.

Pelo Presidente da Junta de S. Jorge da Beira foi solicitado ao Conselho de

Administração que, em virtude de a Companhia ter começado a laborar há mais de cem

anos na Freguesia de S. Jorge da Beira, foi do seu sub-solo que foram extraídas as suas

riquezas ao longo de todas estas décadas, a população de S. Jorge da Beira sempre se

identificou e soube conviver com a mina e foi, também, sempre a mina, que ocupou toda

a sua disponibilidade braçal.

Por tudo isso, pedia a Administração que, tivessem um tratamento diferenciado com os

naturais e residentes no Couto Mineiro no caso de haver necessidade de dispensar algum

pessoal nesta fase que a mina está atravessar.

O Senhor Presidente do Conselho de Administração acolheu o pedido e que iria dar

instruções nesse sentido.

O Presidente da Junta de S. Jorge da Beira disponibilizou-se, também, para parlicipar

em todas as reuniões para que venha a ser solicitado.

-Participação no dta 20 de Março de 2015 na Assembleia Geral da ADERES, para

proceder á analise, discussão e votação do relatório de actividades e contas de gerência do

ano de 2014.

- Presente na Reunião no dia 25 de Março de 2015 com o Sr.o Vice-Presidente da

Câmara Municipal da Covilhã, sobre assuntos da Freguesia, especialmente das obras já

aprovadas pela CMC., mas ainda não concursadas.
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- presença da Junta no dia 26 de Março de 2015, na Assembleia Geral da Associação de I

Desenvolvimento Beira Serra para se proceder á discussão e votação do relatório de

Actividades, Contas, parecer do Conselho Fiscal e Aplicação de resultados do ano de

20t4.

- participação no dia 27 de Março de 2015, no Acto Eleitoral dos Corpos Sociais da

ADERES para o triénio de20l5-2017.

- Presente na reunião na Escola da Barroca Grande no dia 7 de Abril de 2015 com a Junta

de Freguesia de Aldeia de S. Francisco, Agrupamento de Escolas e Câmara Municipal da

Covilhã, sobre assuntos relativos às escolas, nomeadamente, na possibilidade de se

avaliaram as possibilidade de se criarem creches na nossa areas de Freguesia.

2.Discriminaçáo dos trabalhos efectuados pelo pessoal

DTSCRIMINACÃO DOS TRABATHOS EFECTUADOS

srRvlcos reros prTOS TUruCIOTUÁNES DAJUNTA DE FREGUESIA ENTRE

Ltl 03 I 20Ls A 07 I 04 I 20Ls

Dias 11 e 12 de Março- Continuação da poda de árvores entre S. Jorge e o Barroco Fundo

Dia 13 de Março- recolha do vidro, lavar casas de banho públicas e fazer limpeza na área

envolvente á Igreja Paroquial.

Dias 16, 17 e 18 de Março- Continuação da poda arvore na estrada S. Jorge- Panasqueira.

Dia 19 de Março- Deslocação do pessoal para a área que está a ser intervencionada na Serra,

afim de aparúar e transportar, com o nosso ttator, torgas paÍa o Centro de Dia'

Dia 20 de Março- Recolha do vidro, lavar casas de banho públicas e recolher toda a rama das

árvores abatidas pela comissão Fabriqueira junto à porta da Igreja.

Dias 23, 24125 e 26 de Março- Concluir a poda das arvores entre S. Jorge e Panasqueira.

Dia 27 de Março- Recolha do vidro, lavar casas de banho públicas e fazer manutenção ao

equipamento utilizado na poda das arvores.
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Dia 30 de Março- Reparação dos dois atrelados do tractor, fazer correção do piso no local

onde houve rebentamento da conduta de água potável na Íua dos Castaúeiros, junto á entrada

para o Rodeio.

Dia 31 de Março- Deslocação pela segunda vez do pessoal para a área que está a ser

intervencionada na seÍra, afim de apanhar e transportar com o nosso trator, torgas para o

Centro de Dia.

Dia 01 de Abril- Começar a aplicação de herbicidas nas Ruas de S. Jorge.

Dia 02 de Abril- Recolher alguns bancos públicos, pintar e aplicar algumas madeiras já

recuperadas. Na Panasqueira já foram trocados os bancos que se encontravam á porta do

Clube.

Dias 06 e 07 de Abril- Continuar a aplicação de herbicidas em alguns locais de S. Jorge da

Beira.

NOTÂ: foi decidido por esta Junta de Freguesia, vender as aparas das árvores podadas,

informo que já foram vendidas cinco reboques dessa madeira durante o mês de abril.

OUTROS SERYIÇOS FEITOS.

O muro da Escadaria do Porto, já este pronto. No Bairro dos Torgais, Na Rua Nossa Senhora

de Fátima e Rua do Forno está em culso, aplicação de manilhas nas valetas.

3. Autorizaçáo de pagamentos

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

constarite da relação que se anexa e que totaliza aimportância de 4 925,65€

- A Junta deliberou, por unanimidade, attorizar os pagamentos da relação que se

anexa e que totalizaarmportància2 888,62€

4. Construçrio de muro de supoÉe de Escadaria

-No dia 17 de Novembro de 2074, ruiu um muro na Estrada 512 que suportava a

Escadaria que dá acesso à Rua do Porto, desta Freguesia.

Neste mesmo dia, 17 de Novembro, demos conhecimento à CMC., através do Sr.o

Director do Departamento Municipal de obras, via telefone e , mais tarde através de

oficio à Camara Municipal.
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No dia 18 deNovembro de2014, deslocou-se ao local um Técnico da CMC,paÍa

avaliar a situação e definir a forma de repor a sua norunalizaçáo, no mais curto espaço

de tempo.

Esta escadaria serve bastante gente, e foi solicitado à CMC, por várias vezes, a sua

reconstrução.

Em face do tempo decorrido, mais de quatro meses, a Junta decidiu, por unanimidade,

proceder à construção do muro supracitado, por ajusto directo, pela importância de

2 479,31€ ao Sr.o António Dias Simão e fepor, finalmente, a sua normalização.

5. Candidatura a Projecto do Instituto de X'ormaçáo ProÍissional

O Presidente da Junta de Freguesia informou o Executivo que a Junta se candidatou

no dia 17 de Março do ano 2015, ao Projecto CEI do Instituto de Formação

Profissional para recrutamento de um desempregado, da área da nossa Freguesia pelo

período de um ano. A Junta de Freguesia, tomou conhecimento.

6. Cedência de 1 lata de tinta de 15 litros

A Junta de Freguesia, deliberou por unanimidade fornecer I lata de tinta de 15 litros

ao Grupo dos Amigos das Minas da Panasqueira, afim de procederem à pintura de uma

sala do referido grupo.

7. Reparaçáo da Capela do Cemiúério

Deliberou por unanimidade, adjudicar a reparação da Capela do Cemitério pelo preço

de 2 400,00€ + IVA à taxa em vigor , ao Senhor Albertino Lopes Branco, de acordo

com o orçamento apresentado, em 1710612014 pelo que se assume o respectivo

compromisso e se passa a respectiva requisição de cabimentação orçamental.

Aprovação de toda a acta.

Não havendo mais assuntos atraÍar, deu-se por encerrada esta reunião pelas 19h00, da qual se

lavrou a presente acta que depois de lida e aprovada, irá ser assinada nos termos legais por

todos os presentes.

O President

A

O Tesoureiro
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