União das Freguesias de Belmonte e Colmeal da Torre
Reunião Ordinária de 22 de abril de 2020

ATA N.º 08/2020
-------------- Ao vigésimo segundo dia do mês de abril de dois mil e vinte, pelas vinte e uma

horas, decorreu por videoconferência 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 07/2020, da Reunião
Ordinária de 08 de abril de 2020;--------------------------------------------------------------------------------------- Ponto dois: Expediente; ------------------------------------------------------------------------------------ Ponto três: Aprovação do Mapa de Férias do Pessoal – 2020; ------------------------------- Ponto quatro: Propostas de orçamento para fornecimento de um
Compressor de Ar Comprimido, para uso no serviço externo; --------------------------------------------- Ponto

cinco:

Anulação

de

procedimento

concursal

comum

de

recrutamento por tempo indeterminado de um assistente operacional; -------------------------------- Ponto seis: Informações diversas. ---------------------------------------------------------------------- Relativamente ao ponto um; presente ata n.º 07/2020, da reunião ordinária de
08 de abril de 2020, que depois de lida e apreciada foi aprovada por unanimidade. ----------------------- Passando ao ponto dois; presente mensagem de e-mail, do Centro de Saúde
de Belmonte, datada de 10 de abril de 2020, a remeter esclarecimento alusivo ao
encerramento do Centro de Saúde de Belmonte, no período de 09 a 13 de abril de 2020.
O executivo tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------------------------------- Presente mensagem de e-mail, do Município de Belmonte, datada de 10 de
abril de 2020, a convocar para uma reunião via Skype da Comissão Municipal da Floresta
Contra Incêndios, no dia 16 de abril de 2020. Estiveram presentes o Senhor Presidente e
o Senhor Secretário. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Presente

mensagem

de

e-mail,

da

Beira

Serra

–

Associação

de

Desenvolvimento, datada de 15 de abril de 2020, a solicitar colaboração no apoio aos
jovens e famílias, no âmbito do projeto JUMP-E7G. Informou o Senhor Presidente que,
|1

em contacto com a Beira Serra, a Junta de Freguesia disponibilizou-se a colaborar em
tudo o que for necessário, uma vez que muitas das medidas já estão a ser
implementadas, e que, uma vez que somos parceiros da associação, vão ser cedidas
máscaras produzidas por voluntários da Beira Serra. O executivo tomou conhecimento,
concordando em apoiar em tudo o que for possível. ---------------------------------------------------------------- Presente mensagem de e-mail, do Município de Belmonte, datada de 19 de
abril de 2020, a convocar para sessão em formato webinar, promovida pela Direção-Geral
da Saúde, para apresentação dos dados epidemiológicos, a realizar no dia 20 de abril de
2020. O executivo tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------- Presente ofício, da Fresoft – Soluções Informáticas, Lda., datado de 21 de abril
de 2020, a remeter proposta para fornecimento de conetor Inbound, de forma a ser
possível receber documentos financeiros eletrónicos, no valor de 450,00€ (quatrocentos e
cinquenta euros) sem taxa de IVA incluída. O executivo deliberou, por unanimidade,
solicitar mais dois orçamentos a empresas certificadas para o efeito. ----------------------------------------- Presente ofício, da Assembleia de Freguesia da União das Freguesias de
Belmonte e Colmeal da Torre, datado de 21 de abril de 2020, a informar qua a sessão
ordinária da Assembleia de Freguesia, prevista para o mês de abril de 2020, foi adiada
para o mês de maio ou junho de 2020. O executivo tomou conhecimento. ----------------------------------- Em relação ao ponto três; presente mapa de férias do pessoal – 2020. Depois
de analisado, o executivo deliberou, por unanimidade, aprovar o presente mapa. ------------------------- Quanto ao ponto quatro; presente primeira proposta apresentada por
BelmonteAir – Máquinas & Equipamentos Unipessoal, Lda., com sede em Belmonte, no
dia 13 de abril de 2020, que apresenta o valor de 315,00€ (trezentos e quinze euros),
acrescido de taxa de IVA em vigor, com deslocação e mão de obra, para fornecimento de
um compressor de 50 litros 3HP, capacidade de 316 litros por minuto; a segunda proposta
foi apresentada por Solda Beiras – Combustíveis, Máquinas e Ferramentas, Lda., com
sede em Belmonte, no dia 14 de abril de 2020, que apresenta o valor de 1.397,28€ (mil
trezentos e noventa e sete euros e vinte e oito cêntimos), com taxa de IVA incluída, para
fornecimento de um compressor Rubete 200MR. O executivo deliberou, por unanimidade,
aceitar a proposta, apresentada por BelmonteAir – Máquinas & Equipamentos Unipessoal,
Lda., valor de 315,00€ (trezentos e quinze euros), acrescido de taxa de IVA em vigor, por
ser a proposta de menor valor e corresponder às necessidades da Junta. ----------------------------------- Em relação ao ponto cinco; nos termos dos artigos 165.º a 169.º do Novo
Código do Procedimento Administrativo, aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 4/2015,
de 7 de janeiro, considerando as dificuldades vividas pelo Covid-19, o executivo deliberou,
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por unanimidade, anular o procedimento concursal comum publicitado na 2.ª Série do
Diário da República n.º 64, de 31 de março de 2020, Aviso n.º 5459/2020, para o
recrutamento de trabalhador, com ou sem vínculo de emprego público para a constituição
de relações jurídicas de emprego público por tempo indeterminado, com vista à ocupação
de um posto de trabalho não ocupado e previsto no mapa de pessoal, por dificuldades em
cumprir com os prazos de publicação na BEP, conforme o disposto no n.º 5 do art.º 11 da
Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril. --------------------------------------------------------------------------------- No que respeita ao ponto seis; foi pelo executivo deliberado, por unanimidade,
a atribuição de um subsídio extraordinário à Fábrica da Igreja Paroquial de Belmonte, no
valor de 250,00€ (duzentos e cinquenta euros), para apoio na organização da procissão
em honra da N. Sra. da Esperança, a realizar no dia 25 de abril de 2020, nomeadamente
na compra de uma estrutura de proteção em acrílico cristal. Mais foi deliberado, por
unanimidade, o cancelamento de todos os eventos e atividades previstos para o ano de
2020, em consequência da epidemia do novo coronavírus (Covid-19), devendo ser feito
um comunicado à população. Ainda sobre este assunto, foi decidido unanimemente que
os artistas já contratados para este ano serão os mesmos a atuar no ano que vem, em
2021. Por último, o executivo deixou um agradecimento aos funcionários, pelo apoio e
serviço prestado durante o estado de emergência, e aos Bombeiros Voluntários de
Belmonte, pelo apoio e disponibilidade prestados na 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 dois 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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