União das Freguesias de Belmonte e Colmeal da Torre
Reunião Ordinária de 24 de junho de 2020

ATA N.º 12/2020
-------------- Ao vigésimo quarto dia do mês de junho 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 11/2020, da Reunião
Ordinária de 09 de junho de 2020; ------------------------------------------------------------------------------------- Ponto dois: Expediente; ------------------------------------------------------------------------------------ Ponto três: Pedido de Certidões de Insuficiência Económica; ------------------------------- Ponto três – um: Agostinho Manuel Fernandes Martins; --------------------------------------- Ponto três – dois: José Caramelo da Costa; -------------------------------------------------------- Ponto quatro: Transferência de competências do Município de Belmonte
para a União das Freguesias de Belmonte e Colmeal da Torre: -------------------------------------------- Ponto quatro – um: Revogação da deliberação tomada em reunião
extraordinária de 04 de junho de 2019; ------------------------------------------------------------------------------ Ponto – dois: Aprovação para a aceitação da transferência de
competências do Município para a Junta de Freguesia de Belmonte e Colmeal da
Torre, ao abrigo do n.º 1 do artigo 2º do Decreto-Lei n.º 57/2019, de 30 de abril; -------------------- Ponto cinco: Informações Diversas; ------------------------------------------------------------------- Relativamente ao ponto um; presente ata n.º 11/2020, da reunião ordinária de
09 de junho de 2020, que depois de lida e apreciada foi aprovada por unanimidade. --------------------- Passando ao ponto dois; presente mensagem de e-mail, da Beira Serra –
Associação de Desenvolvimento, datada de 12 de junho de 2020, a solicitar cedência das
instalações da zona lazer do Santo Antão em Belmonte, para realização de atividades
com crianças e jovens, a partir do dia 01 de julho de 2020, no âmbito do Projeto JUMPE7G. O presente pedido foi deferido por unanimidade. -----------------------------------------------|1

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

mensagem

de

e-mail,

da

Beira

Serra

–

Associação

de

Desenvolvimento, datada de 09 de junho de 2020, a solicitar atribuição de apoio, no
montante de 120,00€ (cento e vinte euros), para pagamento do elástico adquirido numa
retrosaria da Freguesia, no âmbito do projeto “Contra o Covid, Costurar! Costurar!”. O
executivo deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio extraordinário no valor de
120,00€ (cento e vinte euros). --------------------------------------------------------------------------------------------- Presente mensagem de e-mail, da Serras e Povoados – Associação, datada de
16 de junho de 2020, a remeter orçamento para corte de vegetação nas bermas,
caminhos e estradas da Freguesia, num total de 15 km, pelo valor total de 1.350,00€ (mil
trezentos e cinquenta euros). O executivo aprovou, por unanimidade, o presente
orçamento e o respetivo pagamento. ------------------------------------------------------------------------------------ Presente convocatória, da Assembleia Municipal de Belmonte, datada de 09 de
junho de 2020, para a sessão ordinária a realizar no dia 29 de junho de 2020, pelas 14:00
horas, na Sala Panorâmica da Loja do Cidadão em Belmonte. O executivo tomou
conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Presente mensagem de e-mail, do Gabinete de Inserção Profissional de
Belmonte, datada de 23 de junho de 2020, a solicitar cedência do salão da Junta de
Freguesia, em Belmonte, para realização de duas ações de formação em regime póslaboral, para ativos empregados, num total de 50 horas. O executivo deliberou, por
unanimidade, aprovar o aluguer do salão pelo valor de 2,00€ (dois euros) por hora. ---------------------- Em relação ao ponto três; Pedido de Certidões de Insuficiência Económica; No
ponto três – um, foi pelo Senhor Presidente, apresentado um requerimento em que,
Agostinho Manuel Fernandes Martins, natural da freguesia de S. Pedro – Celorico da
Beira, Cartão de Cidadão n.º 11399543-1ZY1, válido até 04/05/2022, solicita documento,
precedendo de deliberação do Executivo, comprovativo de que se encontra em condições
de beneficiar do pagamento de água por prestações. -------------------------------------------------O Executivo da Junta de Freguesia da União das Freguesias de Belmonte e Colmeal da
Torre, em face dos documentos apresentados e discutido o assunto, deliberou, por
unanimidade, passar a referida certidão a Agostinho Manuel Fernandes Martins, com
residência em Caminho Quinta das Pereiras n.º 10 – 1º em Belmonte. O agregado familiar
do requerente é constituído pelo próprio, sua esposa – Maria Irene Rodrigues dos Santos
(C.C. n.º 09770563-2ZY0, válido até 14/07/2020) e seu filho – Filipe dos Santos Martins
(C.C. n.º 15384793 – 0ZY8, válido até 14/07/2020). O valor do rendimento mensal do
agregado familiar supra mencionado, é de 364,67€ (trezentos e sessenta e quatro euros e
sessenta e sete cêntimos), proveniente do rendimento social de inserção, para pagar uma
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renda de habitação no valor de 160,00€ (cento e sessenta euros) e fazer face a todas as
despesas mensais obrigatórias (água, luz, gás, etc.). A presente Certidão apenas se
destina a requerer o benefício acima citado. -------------------------------------------------------------------------- No ponto três – dois, foi pelo Senhor Presidente, apresentado um requerimento
em que, José Caramelo da Costa, natural da freguesia de Caria, concelho de Belmonte,
Cartão de Cidadão n.º 11345837-1ZY9, válido até 21/07/2020, solicita documento,
precedendo de deliberação do Executivo, comprovativo de que se encontra em condições
de beneficiar do pagamento de multa por prestações à Autoridade Nacional de Segurança
Rodoviária. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------O Executivo da Junta de Freguesia da União das Freguesias de Belmonte e Colmeal da
Torre, em face dos documentos apresentados e discutido o assunto, deliberou, por
unanimidade, passar a referida certidão a José Caramelo da Costa, com residência em
Rua da Sé n.º 36 em Belmonte. O agregado familiar do requerente é constituído apenas
pelo próprio. O valor do seu rendimento mensal é de 189,66€ (cento e oitenta e nove
euros e sessenta e seis cêntimos), proveniente do rendimento social de inserção. A
presente Certidão apenas se destina a requerer o benefício acima citado. ---------------------------------- Relativamente ao ponto quatro; Transferência de competências do Município
de Belmonte para a União das Freguesias de Belmonte e Colmeal da Torre: No ponto
quatro – um, foi proposto pelo Sr. Presidente que, uma vez que, a Junta de Freguesia
chegou a um consenso com a Câmara Municipal para que apresente uma proposta para a
transferência de competências ainda em 2020, seja revogada a deliberação tomada em
reunião extraordinária de 04/06/2019, para que seja possível aceitar a proposta elaborada
pelo Município, referindo, que esta tomada de posição será benéfica para a Freguesia. ----Posta à votação a apresente proposta, foi decidido, por unanimidade, revogar a
deliberação tomada em reunião extraordinária de 04 de junho de 2019. -------------------------Por unanimidade, foi ainda decidido, propor à Assembleia de Freguesia, a revogação da
deliberação tomada pelo órgão em sessão ordinária de 27 de junho de 2019 para que
seja possível aceitar a proposta para a transferência de competências ainda no decorrer
de 2020.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ No ponto quatro – dois, no seguimento da deliberação anterior, foi proposto
pelo Sr. Presidente que, a Junta de Freguesia, aprove, a transferência de competências
para o período extra de 2020; Posta à votação a apresente proposta, foi aprovada, por
unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Por unanimidade, foi ainda decidido, propor à votação da Assembleia de Freguesia, para
que a transferência de competências possa ocorrer ainda em 2020. -----------------------------|3

------------- Quanto ao ponto cinco; informou o Senhor Presidente que o parque infantil do
Santo Antão, em Belmonte, vai reabrir; as Piscinas Municipais de Belmonte não vão abrir
ao público nesta época balnear; o trator já está a funcionar e a retroescavadora irá estar
reparada no prazo de uma semana; por último, informou que o pessoal do serviço externo
andou a limpar caminhos, os fontanários e os espaços da junta. ----------------------------------------------- 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
quinze 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.
|4

