União das Freguesias de Belmonte e Colmeal da Torre
Reunião Ordinária de 11 de março de 2020

ATA N.º 05/2020
-------------- Ao décimo primeiro dia do mês de março 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 04/2020, da Reunião
Ordinária de 26 de fevereiro de 2020; -------------------------------------------------------------------------------- Ponto dois: Expediente; ------------------------------------------------------------------------------------ Ponto três: Requerimento de -------------------------------------- – Pedido de
aquisição da campa n.º 1, no talhão A, na parte nova do cemitério de Colmeal da
Torre; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto quatro: Apreciação e aprovação do Inventário dos Bens da União
das Freguesias de Belmonte e Colmeal da Torre – Ano 2019. ---------------------------------------------- Relativamente ao ponto um; presente ata n.º 04/2020, da reunião ordinária de
26 de fevereiro de 2020, que depois de lida e apreciada foi aprovada por unanimidade. ---------------- Passando ao ponto dois; presente convite, da Comissão Administrativa da
Casa do Benfica de Belmonte, para a tomada de posse dos Órgãos Sociais eleitos, a
realizar no dia 28 de fevereiro de 2020, pelas 19:30 horas, na sede da associação.
Estiveram presentes o Senhor Presidente e o Senhor Secretário. ---------------------------------------------- Presente convite, da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do
Concelho de Belmonte, para a comemoração do 66.º aniversário da associação, a realizar
no dia 07 de março de 2020. Esteve presente o Senhor Secretário. ------------------------------------------- Presente

mensagem

de

e-mail,

da

Beira

Serra

–

Associação

de

Desenvolvimento, datada de 28 de fevereiro de 2020, a convocar para uma reunião de
consórcio do Projeto JUMP-E7G, a realizar no dia 12 de março de 2020, pelas 10:30
horas, no Espaço JUMP. O Senhor Presidente irá estar presente. --------------------------------|1

------------- Presente ofício, da Comissão de Festas do Santo Antão de Colmeal da Torre
2020, datado de 01 de março de 2020, a solicitar atribuição de subsídio para a realização
da Festa do Santo Antão, nomeadamente o pagamento do organista “Virgílio Faleiro”, que
irá atuar no dia 13 de abril de 2020. O executivo deliberou, por unanimidade, conceder um
subsídio no valor de 250,00€ (duzentos e cinquenta euros), com IVA já incluído, que será
pago diretamente ao Virgílio Faleiro. ------------------------------------------------------------------------------------ Presente mensagem de e-mail, da Delegação Regional do Centro do IEFP –
Instituto do Emprego e Formação Profissional, I.P., datada de 04 de março de 2020, a
solicitar cedência da sala de formação, no edifício sede da Junta de Freguesia, em
Belmonte, para realização de uma ação de Técnicos Administrativos, a iniciar no próximo
mês de maio. O executivo tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------- Presente ofício, do Grupo Motard Os Ferroviários, datado de 24 de janeiro de
2020, a remeter plano de atividades para o ano de 2020 e relatório de contas do ano
2019. O executivo tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------- Presente mensagem de e-mail, da Casa do Benfica de Belmonte, datada de 09
de março de 2020, a solicitar cedência de uma sala, no edifício sede da Junta de
Freguesia, em Belmonte, para realização de uma reunião da Direção, no dia 09 de março
de 2020, pelas 19:00h. O presente pedido foi deferido. ------------------------------------------------------------ Presente ofício, da Beira Serra – Associação de Desenvolvimento, datado de
05 de março de 2020, a convocar para a Assembleia Geral Ordinária, a realizar no dia 07
de abril de 2020, pelas 17:30 horas, na Boidobra – Covilhã. O executivo tomou
conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Presente ofício, da Beira Serra – Associação de Desenvolvimento, datado de
05 de março de 2020, a convocar para a Assembleia Geral Eleitoral, a realizar no dia 07
de abril de 2020, pelas 18:00 horas, na Boidobra – Covilhã. O executivo tomou
conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Presente mensagem de e-mail, dos Veteranos da União Desportiva de
Belmonte, datada de 10 de março de 2020, a solicitar cedência do salão, no edifício sede
da Junta de Freguesia, em Belmonte, para serviço do jantar aos atletas e convidados pra
o V Torneio de Veteranos “Pedro Álvares Cabral”, agendado para o dia 25 de abril de
2020. O executivo aprovou, por unanimidade, a cedência do salão. ------------------------------------------- Presente ofício, do Jornal Tribuna Desportiva, datado de 10 de março de 2020,
a solicitar inserção de publicidade no jornal, alusiva à celebração do 26.º aniversário da
Tribuna Desportiva. Para o efeito são apresentadas as seguintes propostas: ¼ página a
cores – 125,00€ (cento e vinte e cinco euros + IVA) e ½ página a cores – 200,00€
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(duzentos euros + IVA). O executivo deliberou, por unanimidade, aprovar a inserção de
publicidade em ¼ página a cores, pelo valor de 125,00€ (cento e vinte e cinco euros),
acrescido de taxa do IVA. --------------------------------------------------------------------------------------------------- Em relação ao ponto três; presente requerimento, registado sob o n.º 2422020, datado de 11 de março de 2020, da Senhora ------------------------------------, onde
solicita aquisição da campa n.º 1, situada no talhão A, na parte nova do cemitério de
Colmeal da Torre, onde se encontra sepultado seu marido – --------------------------------------,
falecido em 05 de novembro de 2018. O executivo deferiu, o presente pedido, por
unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Quanto ao ponto quatro; presente Inventário dos Bens da União das
Freguesias de Belmonte e Colmeal da Torre. Após análise, o Executivo da Freguesia de
Belmonte e Colmeal da Torre deliberou, por unanimidade, aprovar o Inventário dos Bens
da Freguesia – Ano 2019 e submetê-lo à apreciação da Assembleia de Freguesia.----------------------- 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
cinquenta 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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