União das Freguesias de Belmonte e Colmeal da Torre
Reunião Ordinária de 25 de março de 2020

ATA N.º 06/2020
-------------- Ao vigésimo quinto 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 05/2020, da Reunião
Ordinária de 11 de março de 2020; ------------------------------------------------------------------------------------ Ponto dois: Expediente; ------------------------------------------------------------------------------------ Ponto três: Apreciação e aprovação do Relatório de Gestão e Conta de
Gerência do Ano Económico de 2019; ------------------------------------------------------------------------------- Ponto quatro: Informações diversas. ------------------------------------------------------------------ Relativamente ao ponto um; presente ata n.º 05/2020, da reunião ordinária de
11 de março de 2020, que depois de lida e apreciada foi aprovada por unanimidade. -------------------- Passando ao ponto dois; presente ofício, do Centro Cultural Desportivo e
Recreativo de Colmeal da Torre, datado de 10 de março de 2020, a remeter plano de
atividades e orçamento para o ano de 2020. O executivo tomou conhecimento. --------------------------- Presente ofício, do Centro Cultural Desportivo e Recreativo de Colmeal da
Torre, datado de 10 de fevereiro de 2020, a solicitar atribuição de subsídio anual para o
ano de 2020. O executivo deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio anual no valor
de 1.200,00€ (mil e duzentos euros). ------------------------------------------------------------------------------------ Presente mensagem de e-mail, da Fresoft, Lda., datada de 24 de março de
2020, a solicitar adesão aos serviços da rede EDI, adquirindo, em simultâneo, o conector
Inbound à Fresoft, até 18 de abril de 2020, no pressuposto que o conector Outbound
apenas vai ser necessário a partir de 01 de janeiro de 2021, de forma a implementar
condições de receção das faturas eletrónicas e criar condições para a emissão desses
documentos. O executivo decidiu, por unanimidade, efetuar o pedido do serviço à Fresoft.
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------------- Presente

mensagem

de

e-mail,

da

Beira

Serra

–

Associação

de

Desenvolvimento, datada de 13 de março de 2020, a remeter fatura para pagamento da
quota de associado do ano de 2020. Informou o Senhor Presidente que, na ata n.º
03/2018, da reunião ordinária do executivo de 14/02/2018, existe uma deliberação para
cancelamento da inscrição como associado da Beira Serra, mas que o mesmo nunca se
efetivou. Assim, e uma vez que de momento a Junta de Freguesia está inserida num
projeto promovido pela Beira Serra, o executivo deliberou, por unanimidade, proceder ao
pagamento da quota de associado, referente ao ano de 2020. -------------------------------------------------- Em relação ao ponto três; presente o Relatório de Gestão e Conta de Gerência
do Ano Económico de 2019, que mereceu a seguinte apreciação e aprovação. Analisado
o presente documento, verifica-se que na parte dos recebimentos apresenta um saldo da
gerência anterior no valor total de 11.933,84€ (onze mil novecentos e trinta e três euros e
oitenta e quatro cêntimos); o valor total de 185.513,77€ (cento e oitenta e cinco mil
quinhentos e treze euros e setenta e sete cêntimos) em receitas orçamentais e o valor de
8.471,06€ (oito mil quatrocentos e setenta e um euros e seis cêntimos) em operações de
tesouraria. No que respeita a pagamentos, o mesmo apresenta o valor total de
165.682,40€ (cento e sessenta e cinco mil seiscentos e oitenta e dois euros e quarenta
cêntimos) em despesas orçamentais; o valor de 8.425,03€ (oito mil quatrocentos e vinte e
cinco euros e três cêntimos) em operações de tesouraria e o valor total de 29.811,24€
(vinte e nove mil oitocentos e onze euros e vinte e quatro cêntimos) no saldo para a
gerência seguinte. O Executivo da Junta de Freguesia de Belmonte e Colmeal da Torre
aprovou, por unanimidade, o Relatório de Gestão e Conta de Gerência, referente ao ano
de 2019, que totaliza tanto na receita como na despesa, o montante de 203.918,67€
(duzentos e três mil novecentos e dezoito euros e sessenta e sete cêntimos). Deliberou
ainda, submeter o presente documento à Assembleia de Freguesia para sua apreciação e
aprovação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Quanto ao ponto quatro; Informou o Senhor Presidente que, nas últimas duas
semanas, foram efetuadas limpezas e conservações no jardim da Junta de Freguesia; na
Estrada da Torre; na Lage do Tostão; no caminho do Ribeiro Silvado; caminho do Lagar;
jardim das Piscinas; caminho do Bouzieiro, na zona envolvente do Centro de Saúde e no
respetivo caminho lateral e vereda; nas ruas de Belmonte-Gare e Colmeal da Torre;
aplicação de herbicida em algumas ruas de Colmeal da Torre. Em relação a medidas de
prevenção e no sentido de evitar a possível propagação do novo coronavírus (Covid-19),
informou que o 11.º Torneio de Páscoa – Futebol de 7, previsto para o próximo dia 11 de
abril, foi cancelado/adiado; o atendimento ao público na Junta de Freguesia vai ser
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efetuado preferencialmente e sempre que for possível pelo e-mail, na impossibilidade de
uso do mesmo, deve ser usado contacto telefónico, tanto para o número geral da Junta de
Freguesia, como para qualquer membro do executivo; a Junta de Freguesia, em
Belmonte, irá funcionar à porta fechada – Das 09:00H às 13:00H; o serviço de
atendimento na Junta de Freguesia, em Colmeal da Torre, irá funcionar somente às
terças-feiras – Das 10:00H às 11:00H; a Junta de Freguesia disponibiliza-se a efetuar as
compras de supermercado e farmácia a pessoas isoladas com mais de 65 anos, com
doenças crónicas e em quarentena decretada por autoridades de saúde; as fichas
escolares e outros trabalhos educativos podem ser impressos na Junta de Freguesia, a
título gratuito; em colaboração com os Bombeiros Voluntários de Belmonte e o Município
de Belmonte, as ruas da Freguesia serão desinfetadas duas vezes por semana. Por
último, deu conhecimento que, a pedido da Junta de Freguesia de Maçaínhas, foi
disponibilizado o trator e um funcionário para desinfeção das ruas da 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 trinta
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)

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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