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Junta de Freguesia

S. Jorge da Beira

ACTA I\TT]MERO 3512016

Aos treze dias do mês Janeiro do ano dois mil e dezasseis, pelas 15h00, 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 declarada aberta a reunião pelo Senhor Presidente com a seguinte ordem de trabalhos.

Ordem de trabalhos:

1. Infomaçáo sobre a actividade desenvolvida.

2. Discriminaçáo de trabalhos efectuados pelo pessoal

3. DeÍiniçrio do montante do numerário a existir em caixa para as necessidades diárias

da Autarquia

4. Deliberaçóes genéricas

5. Autorizaçáo de pagamentos

6. Atribuiçáo de placa

7. Resultado de anáIises bacteriológica

8. Aquisiçáo de calhas e grelhas

9. Aquisiçáo de corrimríes

10. Convivio

11. Seguro da classe de ginástica

12. Venda de campa no cemitério da povoaçrio do Vale da Cerdeira
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l.Infomaçaio sobre a actividade desenvolvida.

- Participação na Assembleia Geral da Associação de parceiros do Gal ADERES Estrela

Sul no dialT de Dezembro de 2015, com a seguinte ordem de trabalhos:

1. Análise, discussão e votação do Plano de Actividades e Orçamento para o ano

de 2016.

2. PRODER- Subprograma 3 - Dinamização dos zonas rurais

3. Candidatura DLBC - Desenvolvimento Local de Base comunitaria

4.Outros assuntos.

- Deslocação a S. Jorge da Beira no dia 7 de Janeir o de 2016 de 2 Técnicos da Câmara

Municipal no sentido de avaliarem a possibilidade de alterar a canalização existente das

águas pluviais nazofiados Torgais.

..
2.Discriminaçáo de trabalhos efectuados pelo pessoal

SERVICOS FEITOS PETOS FUNCIONÁRIOS DA JUNTA DE FREGUESIA

Dia 10 de I)ezembro - Recolha do lixo em S. Jorge da Beira e Anexas e fazq limpeza às casas

de banho públicas.

Dia 11 de Dezembro - Inicio da desmatação no paÍque de merendas do Betourel

Dia 14 de I)ezembro - Recolha do lixo em S. Jorge da Beira e terminar desmatação no

Betourel

Dias 15-16 de Dezembro - Cortar ervas e fazer limpeza emtoda a iárea envolvente á capelinha

do cruzeiro

DitlT de Dezembro - Recolha do lixo em S. Jorge da Beira e anexas. Fazer limpeza ás casas

de banho publicas e começar corte de ervas no caminho dos Lameiros.

Dia 18 de Dezembro - Continuação de corte de ervas no caminho dos Lameiros.

Dia 2l de Dezembro - Recolha do lixo em S. Jorge da Beira e terminar o corte de ervas no

de toda a madeira guardada ao longo ao ano, pelos locais onde são feitas as fogueiras, na área

da Freguesia.
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Dit24de Dezembro - Recolha do lixo em S. Jorge da Beira e anexas. Fazer limaoza u' "^''fu
de banho públicas. 

ro - Recolha do lixo em s' Jorge da 'Betra e anexas' lazet lrmpeza as casasl@

Dias 28-29-30 de I)ezembro - Recolha do lixo em S. Jorge da Beira podar as árvores e cuidar

dos jardins da Escola primaria.

Dia 31 de Dezembro - Recolha do lixo em S. Jorge da Beira e anexas e transporte de estrados

para formação do palco para apassagem de ano no Clube Recreativo Operário Estrela da Serra.

Dia 04 de Janeiro - Recolha do lixo em S. Jorge da Beira

Dias 5-6 de Janeiro -Fazer limpeza aos restos das fogueiras de Natal em S. Jorge e Minas da

Panasqueira.

Dias 7 -8 de Janeiro - Recolha do lixo em S. Jorge da Beira e anexas, limpar casas de banho

publicas e limpar restos das fogueiras de Natal, Vale da Cerdeira e Casal de St.u Teresinha.

Dia 11 de Janeiro - Recolha do lixo em S. Jorge da Beira e substituir os quatro pneus do trator

da Junta de Freguesia.

Dia 12 de Janeiro - Ir ao Fundão trocar de pneus e monta-los no tractor. Apanhar cascalho no

Cabeceiro (caminho da capela) ..

Outros Trabalhos

Escola da Panasqueira - Continuâ em reparaçáo.

Escadaria do Ribeiro Souto- Cascalhal - foi reparada. X'icou pronta também a escadaria

da Ponte do Ribeiro - Largo do Quintal.

Também na Rua da Costa junto á f,'onte foram aplicadas algumas grelhas e tubos para

encaminhamento de águas. Obra pronta.

Rua do Porto. Esúdo a ser apücadas algumas grelhas de encamimhamento de águas.

Esta obra ainda náo esta pronta.

3.DeÍiniçáo do montante do numerário a existir em caixa para as necessidades diárias

da Autarqüa.

- a Junta de Freguesia, deliberou, por.unanimidade, definir o montante 550,00€ (quinhentos

e cinquenta euros) para acoffer ás necessidades dirírias da Autarquia.
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4.Deliberaçóes genéricas

- A Junta de Freguesia, deliberou, por unanimidade, assumiÍ os encargos abaixo descritos

autorizar, desde já o pagamento do seguinte.

1. Todas as receitas cobradas e destinadas a outras entidades tais como: Descontos

efectuados ao pessoal para Caixa Geral de Aposentações, Caixa de Segurança social,

ADSE Impostos de selo e IRS.

2. Os vencimentos do pessoal, duodécimos dos subsídios de ferias e de Natal, subsídios

de refeição? encaÍgos com pessoal para a Caixa Geral de Aposentações, Caixa de

Segurança Social, ADSE e pagamentos aos Autarcas.

3.Os vencimentos do pessoal auxiliar das Escolas.

 .Quotas, seguros, água, luz, tetefones, cornbustível de aquecimento das escolas e de

veículos automóveis e de outro material mecânico , peças e outro material mecânico de

desgaste e paÍa veículos, gerador, motossera, moto-roçadora , bem como contratos de

participação e de gestão da págrna da Junta de Freguesia , Cemitério e do Programa

POCAL.

5.Os vencimentos, duodécimos dos subsídios de ferias e de Natal, subsídios de refeição

e pagamentos dos autarcas serão processados no dia 28 de cada mês, excetuando o

vencimento do funcionário Augusto Jesus Matias que será no dia 22 de cada mês.

Quando este dia coincidir com sábado, domingo ou feriado o pagamento será feito no

dia útil imediatamente anterior.

6.De todos estes pagamentos deverá ser feito um mapa, discriminativo, para ser presente

á próxima reunião da Junta de Freguesia.

S.Autorizaçáo de pagamentos

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

constantes da relação que se anexa e que totaliza aimportância de 6 565,66€

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

se anexa e que totalizam a importância de 863,74€

186



{

W6. Atribuiçâo de placa

- O Presidente da Junta de Freguesia, informou o Executivo que mandou adquirir uma placa

comemorativa para oferecer à Banda Filarmónica Sanjorgense pela comemoraçáo do 74."

aniversario.

A Junta de Freguesia tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, assumir os custos

resultantes da aquisição da placa acima referida.

T.Resultado de análises bacteriológica

- De acordo com a deliberação tomada pelo executivo da Junta de Freguesia de S. Jorge da

Beira no dia l4lrcl20l5 e publicitada na Acta n." 3112015, foram recebidos os resultados

das análises bacteriológicas efectuadas no dia l9llll20l5 aos fontanarios existentes na sede

de Freguesia e efectuadas no laboratório LRTM.

Todas as colheitas efectuadas estão de acordo e em conformidade com o Decreto-Lei

n."30612007 de 27 de Agosto, o que nos aprM registar e do qual damos público relevo a

toda a população da Freguesia

S.Aquisiçrio de calhas e grelhas

- O Sr. Presidente da Junta de Freguesia informou o Executivo que mandou adquirir à Firma

Ferestrela o fomecimento de 19 metros de calha e 19 metros de grelhas em ferro f,rndido

para serem colocadas na Rua da Costa, Cabeciúos, Pombal e no Casal de Santa Teresinha

paÍa encaminhamento de águas pluviais pela importància de 934,80 euros, com IVA

incluído.

A Junta de Freguesia tomou conhecimento, tendo deliberado por unanimidade, assumir o

respectivo compromisso.

9.Aquisiçáo de corrimries

- O Sr. Presidente da Junta de Freguesia; informou o Executivo que mandou adquirir á

Empresa Duarte Alumínios, Ld.u 10 corrimões em ferro e 1 corrimão inox, para colocação

em vários locais da Freguesia, pelo valor de I 669,73 euÍos com IVA incluído.

A Junta de Freguesia tomou conhecimento, tendo deliberado, por unanimidade , assumir o

respectivo compromisso.
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l0.Convivio

A Junta de Freguesia deliberou, por unanimidade assumir os custos com as actividades e o

convívio arealízar com a comunidade Escolar de S. Jorge da Beira no Carnaval12016 .

11.Seguro da classe de ginástica

- A Junta de Freguesia, deliberou, por unanimidade, renovar e assumir os custos de 87,98

euros , por mais um ano, o seguro da classe de ginástica que continua a efectuar-se no salão

Paroquial da nossa Freguesia, com a Batisegur mediador de seguros com a mesma cobertura

de danos e valores discriminados na Acta n." l9l20l4 de T2ll1l20l4.

12.Venda de campa no cemitério da povoaçáo do Vale da Cerdeira

- A Junta de Freguesia, deliberou por unanimidade, vender a sepultura n.o 11 do talhão n. o2

do Cemitério do Vale da Cerdeira, à Seúora Silvina do Carmo Pereira

Aprovação de toda a açta.

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

A Secretaria

O Tesoureiro
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