União das Freguesias de Belmonte e Colmeal da Torre
Reunião Ordinária de 26 de fevereiro de 2020

ATA N.º 04/2020
-------------- Ao vigésimo sexto dia do mês de fevereiro 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 da ata n.º 03/2020, da Reunião
Ordinária de 12 de fevereiro 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: Aprovação da 1.ª Alteração Orçamental de Despesa do Ano
Económico de 2020; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto cinco: Informações diversas. -------------------------------------------------------------------- Relativamente ao ponto um; presente ata n.º 03/2020, da reunião ordinária de
12 de fevereiro de 2020, que depois de lida e apreciada foi aprovada por unanimidade. ---------------- Passando ao ponto dois; presente mensagem de e-mail, da Aldeias Históricas
de Portugal – Associação de Desenvolvimento Turístico, datada de 18 de fevereiro de
2020, a convidar para a sessão de debate, referente à etapa 2 do projeto para valorização
da Rede das Aldeias Históricas de Portugal, a realizar no dia 05 de março de 2020, pelas
18:30 horas, no auditório do Museu Judaico de Belmonte. O executivo tomou
conhecimento, o Senhor Presidente irá estar presente. ------------------------------------------------------------ Presente

mensagem

de

e-mail,

da

Beira

Serra

–

Associação

de

Desenvolvimento, datada de 20 de fevereiro de 2020, a convocar para uma reunião de
consórcio do Projeto JUMP-E7G, a realizar no dia 28 de fevereiro de 2020, pelas 10:30
horas, no Espaço JUMP, em Belmonte. O executivo tomou conhecimento. --------------------|1

------------- Presente mensagem de e-mail, do Município de Belmonte, datada de 21 de
fevereiro de 2020, a convidar para participar na visita de Sua Excelência a Senhora
Secretária de Estado do Turismo, Engenheira Rita Marques, no dia 28 de fevereiro de
2020, pelas 11:00 horas, no Museu Judaico de Belmonte. O executivo tomou
conhecimento, o Senhor Presidente irá estar presente. ------------------------------------------------------------ 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 encontram sepultados seus pais – -----------------------------, falecido em 12
de julho de 2019 e ------------------------------------------, falecida em 26 de janeiro de 2020. O
executivo deferiu, o presente pedido, por unanimidade. ----------------------------------------------------------- Quanto ao ponto quatro; presente 1.ª Alteração Orçamental de Despesa do
Ano Económico de 2020, que apresenta os seguintes reforços: No órgão 01 - reforço no
valor de 500,00€ (quinhentos euros), na rubrica – 0202030400; reforço no valor de
500,00€ (quinhentos euros), na rubrica – 0202200200. O executivo aprovou, por
unanimidade, o presente documento. ----------------------------------------------------------------------------------- Relativamente ao ponto cinco; informou o Senhor Presidente que, por lapso do
executivo, o orçamento da Bricantel não foi presente à última reunião ordinária, para
aquisição do material para o parque infantil do Santo Antão, em Belmonte. Assim,
presente orçamento n.º 2020-00149, de 14 de janeiro de 2020, no valor de 2.913,87€
(dois mil novecentos e treze euros e oitenta e sete cêntimos), para a compra de um
conjunto de baloiço, escorrega, mola amber e do respetivo painel informativo. Por
unanimidade, foi decidido pelo executivo a compra do material acima citado, assim como,
aquando da entrega do respetivo material, proceder ao seu pagamento. ------------------------------------- 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 e cinco minutos, da qual para constar se lavrou a presente ata, que por todos vai
ser assinada. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Presidente
(Hugo Adolfo dos Santos Taborda)

|2

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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