União das Freguesias de Belmonte e Colmeal da Torre
Reunião Ordinária de 23 de janeiro de 2020

ATA N.º 02/2020
-------------- Ao vigésimo terceiro dia do mês de janeiro de dois mil e vinte, pelas vinte e

uma horas, decorreu na sala de reuniões do edifício sede da União das Freguesias de
Belmonte e Colmeal da Torre, sita em Bairro do Olival Grande, em Belmonte, uma reunião
ordinária do Órgão Executivo, presidida pelo Senhor Presidente da Junta de Freguesia,
Hugo Adolfo dos Santos Taborda, e com a presença dos restantes membros do
executivo, António Manuel Botas dos Reis – Secretário e Beatriz Maria Barroso Martinho
de Sá – Tesoureiro, com a seguinte ordem de trabalhos: --------------------------------------------------------- Ponto um: Apreciação e aprovação de atas; -------------------------------------------------------- Ponto um – um: Apreciação e aprovação da ata n.º 26/2019, da Reunião
Ordinária de 26 de dezembro de 2019; ------------------------------------------------------------------------------- Ponto um – dois: Apreciação e aprovação da ata n.º 01/2020, da Reunião
Ordinária de 08 de janeiro de 2020; ----------------------------------------------------------------------------------- Ponto dois: Expediente; ------------------------------------------------------------------------------------ Ponto três: Requerimento de ---------------------------------------- – Pedido de
aquisição da campa n.º 4, no talhão A, na parte nova do cemitério de Colmeal da
Torre; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto quatro: Informações diversas. ------------------------------------------------------------------ Relativamente ao ponto um: Apreciação e aprovação de atas; presente, no
ponto um – um, ata n.º 26/2019, da reunião ordinária de 26 de dezembro de 2019, que
depois de lida e apreciada foi aprovada por unanimidade. No ponto um – dois, presente
ata n.º 01/2020, da reunião ordinária de 08 de janeiro de 2020, que depois de lida e
apreciada foi aprovada por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------ Passando ao ponto dois; presente mensagem de e-mail, da Ensiguarda –
Escola Profissional da Guarda, datada de 09 de janeiro de 2020, a solicitar cedência de
sala, no edifício da Junta de Freguesia em Belmonte, para uma reunião de notas, no dia
20 de janeiro de 2020. O presente pedido foi deferido. -------------------------------------------------

|1

------------- Presente ofício, do Jardim de Infância de Colmeal da Torre, datado de 09 de
janeiro de 2020, a requisitar material de limpeza para as instalações, nomeadamente
papel higiénico. Deliberado proceder em conformidade. ----------------------------------------------------------- Presente requerimento, do Senhor ---------------------------------, datado de 10 de
janeiro de 2020, a solicitar cedência do salão da Junta de Freguesia em Belmonte, para
realização de uma festa de aniversário, para o sobrinho de um ano, no dia 01 de fevereiro
de 2020. O executivo aprovou a cedência, por unanimidade, na condição de deixar o
salão limpo e arrumado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Presente mensagem de e-mail, do Centro Hospitalar Universitário Cova da
Beira, datada de 10 de janeiro de 2020, a convidar para a cerimónia solene do 20.º
aniversário da instituição, a realizar no dia 17 de janeiro de 2020, no auditório do Hospital
Pêro da Covilhã. O executivo tomou conhecimento. ---------------------------------------------------------------- Presente ofício, do Núcleo de Combatentes de Belmonte, datado de 11 de
janeiro de 2020, a remeter plano de atividades e orçamento para 2020. O executivo tomou
conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Presente ofício, do Núcleo de Combatentes de Belmonte, datado de 11 de
janeiro de 2020, a solicitar atribuição de subsídio para o ano de 2020. O executivo
deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio anual, no valor de 200,00€ (duzentos
euros) e justificar o valor atribuído pela contenção financeira do Município/Freguesia e
redução do nosso orçamento. --------------------------------------------------------------------------------------------- Presente mensagem de e-mail, do Município de Belmonte, datado de 14 de
janeiro de 2020, a convidar para a entrega de prémios dos concursos efetuados em 2019,
a realizar no dia 26 de janeiro de 2020, pelas 15:00 horas, no auditório do Museu Judaico.
O executivo tomou conhecimento, esteve presente o Senhor Presidente. ------------------------------------ Presente

mensagem

de

e-mail,

da

Beira

Serra

–

Associação

de

Desenvolvimento, datada de 16 de janeiro de 2020, a convocar para reunião de consórcio
do Projeto JUMP-E7G, a realizar no dia 31 de janeiro de 2020, pelas 10:30 horas, no
Espaço JUMP, em Belmonte. O executivo tomou conhecimento, esteve presente o
Senhor Presidente. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Presente convocatória, da Beira Serra – Associação de Desenvolvimento, para
a Assembleia Geral Ordinária, a realizar no dia 30 de janeiro de 2020, pelas 17:30 horas,
na Boidobra. O executivo tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------------- Presente ofício, da Santa Casa da Misericórdia de Belmonte, datado de 09 de
janeiro de 2020, a convidar para a tomada de posse dos novos órgãos sociais da
Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Belmonte, a realizar no dia 17 de janeiro de
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2020, pelas 18:00 horas, no auditório da instituição. O Senhor Presidente e o Senhor
Secretário estiveram presentes. ------------------------------------------------------------------------------------------ Presente ofício, do Presidente da Assembleia de Freguesia da União das
Freguesias de Belmonte e Colmeal da Torre, datado de 14 de janeiro de 2020, registado
sob o n.º 60-2020, na data de 20 de janeiro de 2020, a solicitar cópia das atas das
reuniões do executivo, realizadas nos meses de outubro e novembro de 2019, a pedido
do Sr. Deputado Carlos Manuel Pinheiro Gomes. Deliberado proceder em conformidade. -------------- Presente mensagem de e-mail, do Centro de Cultura Pedro Álvares Cabral,
datada de 22 de janeiro de 2020, a convidar para a tomada de posse dos novos órgãos
sociais, a realizar no dia 26 de janeiro de 2020, pelas 17:00 horas, nas instalações do
CCPAC. O executivo tomou conhecimento, esteve presente o Senhor Presidente. ----------------------- Presente mensagem de e-mail, do Município de Belmonte, datada de 22 de
janeiro de 2020, a convidar para a inauguração da exposição “Heranças e Vivências
Judaicas em Portugal”, a realizar no dia 30 de janeiro de 2020, pelas 17:30 horas, na sala
de exposições junto à Estátua de Pedro Álvares Cabral. O executivo tomou
conhecimento, esteve presente o Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------- Presente mensagem de e-mail, do Município de Belmonte, datada de 23 de
janeiro de 2020, a solicitar envio de atividades a realizar nos meses de abril, maio e junho
de 2020, para inclusão na agenda cultural do próximo trimestre. Deliberado proceder em
conformidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Em relação ao ponto três; presente requerimento, registado sob o n.º 55-2020,
datado de 17 de janeiro de 2020, da Senhora ----------------------------------------, onde solicita
aquisição da campa n.º 4, situada no talhão A, na parte nova do cemitério de Colmeal da
Torre, onde se encontra sepultado seu pai – -------------------------------, falecido em 12 de
julho de 2019. O executivo deliberou, por unanimidade, levar este assunto a uma próxima
reunião, após aprovação, por parte do executivo, a venda de campas na parte nova do
cemitério de Colmeal da Torre.-------------------------------------------------------------------------------------------- Quanto ao ponto quatro; Informou o Senhor Presidente que, até à presente
data, reuniu com o Coordenador Geral da Beira Serra – Associação de Desenvolvimento,
com o diretor do jornal Correio de Caria e com o Presidente da Câmara Municipal de
Belmonte, juntamente com os restantes Presidentes das Juntas de Freguesia do
Concelho. Em relação ao jornal Correio de Caria, foi deliberado, por unanimidade, pagar o
montante anual de 200,00€ (duzentos euros) para aquisição de 10 exemplares por mês,
com publicações incluídas. Por último, comunicou que os alunos do pré-escolar do
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Amiguinho e do Centro Escolar de Belmonte deslocaram-se às instalações da Junta de
Freguesia, em Belmonte, para cantarem as Janeiras, de forma a manter a tradição. --------------------- O Executivo da União das Freguesias de Belmonte e Colmeal da Torre
aprovou, por unanimidade, todas as deliberações em minuta e por nada mais haver a
tratar, o Senhor Presidente declarou encerrada a reunião, pelas vinte e uma horas e
quarenta minutos, da qual para constar se lavrou a presente ata, que por todos vai ser
assinada. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Presidente
(Hugo Adolfo dos Santos Taborda)

O Secretário
(António Manuel Botas dos Reis)

O Tesoureiro
(Beatriz Maria Barroso Martinho de Sá)

Nota de rodapé: Versão online meramente informativa, original arquivado na secretaria da Junta de
Freguesia.
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