União das Freguesias de Belmonte e Colmeal da Torre
Reunião Ordinária de 27 de maio de 2020

ATA N.º 10/2020
-------------- Ao vigésimo sétimo dia do mês de maio 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 09/2020, da Reunião
Ordinária de 13 de maio de 2020; -------------------------------------------------------------------------------------- Ponto dois: Expediente; ------------------------------------------------------------------------------------ Ponto três: Proposta para alteração do Mapa de Pessoal de 2020 da União
das Freguesias de Belmonte e Colmeal da Torre; --------------------------------------------------------------- Ponto quatro: Alteração da data da realização da próxima Reunião
Ordinária do Executivo; --------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto cinco: Informações diversas. -------------------------------------------------------------------- Relativamente ao ponto um; presente ata n.º 09/2020, da reunião ordinária de
13 de maio de 2020, que depois de lida e apreciada foi aprovada por unanimidade. ---------------------- Passando ao ponto dois; presente ofício, de Francisco Pimentel, Varandas e
Associados, Sociedade de Advogados, RL, datado de 08 de maio de 2020, vem solicitar
agendamento de reunião sobre as obras na Quinta dos Pucarinhos, mais precisamente na
mudança de curso de águas pluviais, nas propriedades do Senhor -------------------------------------- e do seu cliente Senhor ---------------------------. Informou o Senhor Presidente que já
foi enviado ofício no sentido de agendar uma reunião com visita ao local. O restante
executivo tomou conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------- Presente ofício, do Município de Belmonte, datado de 13 de maio de 2020, a
convocar para reunião do programa da Rede Social do Concelho de Belmonte, a realizar
no dia 18 de maio de 2020, pelas 09:30 horas, no auditório da Santa Casa da Misericórdia
de Belmonte. O Senhor Presidente esteve presente. --------------------------------------------------|1

------------- Presente

mensagem

de

e-mail,

da

Beira

Serra

–

Associação

de

Desenvolvimento, datada de 27 de maio de 2020, para reunião de acompanhamento e
avaliação do projeto JUMP-E7G, a realizar no próprio dia 27 de maio, pelas 14:30 horas.
O executivo tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------------------------------- Presente ofício, do Centro Social e Paroquial do Imaculado Coração de Maria
de Colmeal da Torre, datado de 22 de maio de 2020, a agradecer a oferta de produtos
alimentares. O executivo tomou conhecimento. ---------------------------------------------------------------------- Presente mensagem de e-mail, da Associação Nossa Senhora da Esperança,
datada de 26 de maio de 2020, a solicitar cedência do salão da Junta de Freguesia, em
Belmonte, para realização de uma Assembleia de Sócios, no dia 16 de junho de 2020,
pelas 18:00 horas. O presente pedido foi aprovado por unanimidade. ----------------------------------------- Presente mensagem de e-mail, do Centro Social e Paroquial do Imaculado
Coração de Maria de Colmeal da Torre, datado de 26 de maio de 2020, a solicitar
atribuição de subsídio anual para o ano de 2020. O executivo deliberou, por unanimidade,
atribuir um subsídio anual para 2020, no valor de 1.000,00€ (mil euros) e solicitar o envio
do plano de atividades. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Em relação ao ponto três; presente proposta para alteração do mapa de
pessoal de 2020 da União das Freguesias de Belmonte e Colmeal da Torre, com a
seguinte transcrição: “De harmonia com a alínea e) do artigo 19.º do Anexo I da Lei n.º
75/2013, de 12/09 na sua redação atual, compete à junta de freguesia gerir os recursos
humanos ao serviço da freguesia. E considerando que: 1. O Decreto - Lei 57/2019 de 30
de Abril de 2019, estabelece a transferência de competências dos municípios para os
órgãos das freguesias e concretiza a Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, a qual estabelece
o reforço de várias competências das freguesias em domínios integrados na esfera
jurídica dos municípios. 2. Atenta a estratégia da Junta de Freguesia, da União de
Freguesias de Belmonte e Colmeal da Torre, para o desenvolvimento da freguesia, os
projetos prioritários que se pretendem implementar e a assunção da transferência de
competências previstas no Decreto - Lei 57/2019 de 30 de Abril de 2019, e com vista ao
seu alcance, advém a necessidade de proceder à alteração do mapa de pessoal de 2020,
com o intuito de proceder à abertura de procedimento concursal comum, para exercício
de funções públicas por tempo indeterminado, para o recrutamento de trabalhadores na
carreira e categoria de Assistente Operacional, o que irá permitir não só colmatar as
carências existentes, mas também, fazer face ao volume de trabalho que irá suceder,
quando se efetuar a referida transferência de competências do Município de Belmonte
para esta Freguesia, nos termos do regulamentados na Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto
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e o Decreto - Lei 57/2019 de 30 de Abril de 2019; Para o efeito e em conformidade com a
Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e para
cumprimento dos artigo 28.º e 29.º do referido diploma, submete-se a aprovação a
alteração ao mapa de pessoal de 2020, da Junta de Freguesia da União de Freguesias de
Belmonte e Colmeal da Torre, com a criação de 04 (quatro), além do posto de trabalho já
aprovado, na carreira e categoria de Assistente Operacional, para execução, manutenção
e controlo das vias vicinais. A presente alteração do mapa de pessoal de 2020, caso
venha a ser aprovada deverá ser submetida à apreciação e aprovação da Assembleia de
Freguesia.”. O executivo deliberou, por unanimidade, aprovar a presente alteração do
mapa de pessoal de 2020, devendo ser submetida à apreciação e aprovação da
Assembleia de Freguesia. -------------------------------------------------------------------------------------------------- Relativamente ao ponto quatro; o Órgão Executivo deliberou, por unanimidade,
que a reunião ordinária da Junta de Freguesia, agendada para o dia 10 de junho de 2020,
por coincidir com um dia de feriado, será alterada para o dia 09 de junho de 2020, a
realizar pelas 21:00 horas, 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. ------------------------- Quanto ao ponto cinco; informou o Senhor Presidente que recebeu a visita do
Senhor Doutor Advogado Germano Fernandes, que se apresentou como representante
da Ordem dos Advogados, no concelho de Belmonte; foram entregues, ainda, alguns
cabazes de bens alimentares, a famílias em carência económica e continua a entrega,
diária, de fichas escolares e quando necessário e solicitado, a aquisição de
medicamentos; foram concluídas as obras de isolamento do balcão, na secretaria da
Junta de Freguesia, em Belmonte; procedeu-se ao corte da relva nas Piscinas Municipais
de Belmonte; os sapadores, através da Associação Serras e Povoados, já se encontram a
limpar alguns caminhos e, por último, o serviço-externo já está a trabalhar no horário de
verão, das 06:00h às 13:00h, e tem a limpeza dos caminhos quase concluída, se tudo
correr como previsto, em breve vai ser aplicado herbicida. ------------------------------------------------------- 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. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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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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