União das Freguesias de Belmonte e Colmeal da Torre
Reunião Ordinária de 09 de setembro de 2020

ATA N.º 17/2020
-------------- Ao nono dia do mês de setembro 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: Expediente; -------------------------------------------------------------------------------------- Ponto dois: Requerimento de Magda Alves Duarte Calheiros – Pedido de
aquisição da campa n.º 8, no talhão A, na parte nova do cemitério de Colmeal da
Torre;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------- Ponto três: Requerimento de Manuel de Ascensão Figueiredo – Pedido de
aquisição de 2m2 de terreno, para construção de jazigo subterrâneo, no cemitério
da Gaia;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ponto quatro: Aprovação de orçamento – Obra de reparação e
beneficiação do jardim da rua dos Lameirinhos, em Colmeal da Torre; --------------------------------- Ponto

cinco:

Abertura

de

procedimento

por

Ajuste

Direto

para

calcetamento do largo junto à linha férrea de Belmonte-Gare; --------------------------------------------- Ponto seis: Aprovação de orçamento – Aquisição de uma Roçadora para
o serviço externo; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto sete: Aprovação de orçamentos para aquisição de selo branco,
bandeiras e outros – Ordenação Heráldica da União das Freguesias de Belmonte e
Colmeal da Torre; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto oito: Informações diversas. ---------------------------------------------------------------------- Relativamente ao ponto um; presente requerimento, de Nuno Pedro Santos
Dias, datado de 28 de agosto de 2020, a solicitar cedência das instalações do parque de
merendas do Santo Antão, em Belmonte, para realização de uma festa convívio no dia 29
de agosto de 2020. O presente pedido foi deferido. ----------------------------------------------------|1

------------- Presente mensagem de e-mail, do CLDS 4G de Belmonte – Projeto Esperança,
datada de 03 de setembro de 2020, a convidar para a sessão de astronomia, com vista à
observação do céu noturno, a realizar no dia 05 de setembro de 2020, pelas 22:00 horas,
no Castelo de Belmonte. O executivo tomou conhecimento. ----------------------------------------------------- Presente convite, do Município de Belmonte, para a celebração do 10.º
aniversário da criação do Julgado de Paz de Belmonte, a realizar no dia 13 de setembro
de 2020, pelas 12:00 horas, nas instalações do Julgado de Paz. O executivo tomou
conhecimento, irão estar presentes o Senhor Presidente e o Senhor Secretário. -------------------------- Passando ao ponto dois; presente requerimento, registado sob o n.º 572-2020,
datado de 28 de agosto de 2020, da Senhora Magda Alves Duarte Calheiros, onde solicita
aquisição da campa n.º 8, situada no talhão A, na parte nova do cemitério de Colmeal da
Torre, onde se encontra sepultado seu marido – Alípio Duarte Calheiros, falecido em 20
de julho de 2020. O executivo aprovou, por unanimidade, a venda da campa.------------------------------ Em relação ao ponto três; presente requerimento, registado sob o n.º 5832020, datado de 02 de setembro de 2020, do Senhor Manuel de Ascensão Figueiredo,
onde solicita aquisição de 2m2 de terreno no lado esquerdo, junto ao muro do cemitério da
Gaia, para construção de um jazigo subterrâneo. O executivo aprovou, por unanimidade,
a venda do terreno, mas informar o senhor que temos de fazer primeiro as marcações no
referido talhão. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Quanto ao ponto quatro; presente orçamento, de Jardinarium de Gonçalo
Crespo, datado de 31 de agosto de 2020, para realização de trabalhos de ajardinamento
de canteiros, com vista à reparação e beneficiação do jardim da rua dos Lameirinhos, em
Colmeal da Torre, pelo valor total de 710,80€ (setecentos e dez euros e oitenta cêntimos).
O executivo deliberou, por unanimidade, aprovar o presente orçamento e o respetivo
pagamento, após conclusão da obra. ----------------------------------------------------------------------------------- Relativamente ao ponto cinco; foram presentes para aprovação a abertura de
um procedimento de ajuste direto, bem como os respetivos documentos de suporte, para
o calcetamento do largo junto à linha férrea de Belmonte-Gare, sendo o preço base
6.800,00€ (seis mil e oitocentos euros), acrescido de IVA à taxa legal aplicável. A Junta
de Freguesia deliberou, por unanimidade, ao abrigo da alínea f) n.º 1 artigo 16º da Lei
75/2013, de 12/09, aprovar a abertura de procedimento de ajuste direto para o
calcetamento do largo junto à linha férrea em Belmonte-Gare, sendo o preço base
6.800,00€ (seis mil e oitocentos euros),acrescido de IVA à taxa legal aplicável, bem como,
aprovar os documentos do procedimento Caderno de Encargos e demais documentação.-
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------------- Passando ao ponto seis; devido à necessidade de adquirir mais uma roçadora
para o serviço externo, pelo aumento do volume de trabalho, presente orçamento, de
António Mendes Milagre, datado de 31 de agosto de 2020, a remeter propostas para
aquisição de uma roçadora para o serviço externo, apresentando o valor de 1.100,00€
(mil e cem euros) para roçadora FS560, o valor de 750,00€ (setecentos e cinquenta
euros) para uma roçadora FS460, o valor de 145,00€ (cento e quarenta e cinco euros)
pela roçadora FS38, o valor de 245,00€ (duzentos e quarenta e cinco euros) pela
roçadora FS55 e o valor de 555,00€ (quinhentos e cinquenta e cinco euros) pela roçadora
FS260, todos já com taxa de IVA incluída. O executivo deliberou, por unanimidade,
adquirir a roçadora FS460 pelo valor total de 750,00€ (setecentos e cinquenta euros). ------------------ Quanto ao ponto sete; uma vez registada a ordenação heráldica da União das
Freguesias de Belmonte e Colmeal da Torre, foram presentes dois orçamentos para
aquisição da prensa e selo branco, o primeiro orçamento foi apresentado pela empresa
Casa das Condecorações-Hélder Cunha, Lda., datado de 24 de agosto de 2020, a
remeter o valor se 750,00€ (setecentos e cinquenta euros) acrescidos de IVA à taxa legal
aplicável; o segundo foi apresentado empresa Mourão Serra, Lda., datado de 24 de
agosto de 2020, a remeter o valor de 745,00€ (setecentos e quarenta e cinco euros)
acrescidos de IVA à taxa legal aplicável. Para aquisição da prensa e selo branco, foi
deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada pela empresa Casa das
Condecorações, Lda., pelo valor se 750,00€ (setecentos e cinquenta euros) acrescidos de
IVA à taxa legal aplicável. Para aquisição de bandeiras, presente orçamento da empresa
Loja das Bandeiras, Atelier de Confeção e Design, a remeter o valor de 34,13€ (trinta e
quatro euros e quinze cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal aplicável, para
fornecimento de bandeira estampada em malha poliéster, e o valor de 190,00€ (cento e
noventa euros), acrescido de IVA à taxa legal aplicável, para fornecimento de bandeira
bordada confecionada em tecido trevina. O executivo deliberou, por unanimidade,
aquisição de seis bandeiras estampadas e três bandeiras bordadas. ------------------------------------------ Em relação ao ponto oito; o executivo deliberou, por unanimidade, começar a
utilizar o brasão, da União das Freguesias de Belmonte e Colmeal da Torre, após receção
de todo o material aprovado no ponto sete e, a partir do mês de outubro de 2020, passar
a fazer atendimento, em Colmeal da Torre, duas vezes por semana, como era habitual
antes da pandemia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 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
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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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