União das Freguesias de Belmonte e Colmeal da Torre
Reunião Ordinária de 23 de setembro de 2020

ATA N.º 18/2020
-------------- Ao vigésimo terceiro 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: Apreciação e aprovação de atas; -------------------------------------------------------- Ponto um – um: Apreciação e aprovação da ata n.º 13/2020, da Reunião
Ordinária de 08 de julho de 2020; -------------------------------------------------------------------------------------- Ponto um – dois: Apreciação e aprovação da ata n.º 14/2020, da Reunião
Ordinária de 22 de julho de 2020; -------------------------------------------------------------------------------------- Ponto um – três: Apreciação e aprovação da ata n.º 15/2020, da Reunião
Ordinária de 12 de agosto de 2020; ----------------------------------------------------------------------------------- Ponto um – quatro: Apreciação e aprovação da ata n.º 16/2020, da
Reunião Ordinária de 25 de agosto de 2020; ---------------------------------------------------------------------- Ponto dois: Expediente; ------------------------------------------------------------------------------------ Ponto três: Decisão de adjudicação – procedimento por Ajuste Direto para
calcetamento do largo junto à linha férrea de Belmonte-Gare; --------------------------------------------- Ponto quatro: Aprovação da 2.ª Alteração Orçamental do Ano Económico
de 2020;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ponto cinco: Informações diversas. -------------------------------------------------------------------- Relativamente ao ponto um: Apreciação e aprovação de atas; presente, no
ponto um – um, ata n.º 13/2020, da reunião ordinária de 08 de julho de 2020, que depois
de lida e apreciada foi aprovada por unanimidade. No ponto um – dois, presente ata n.º
14/2020, da reunião ordinária de 22 de julho de 2020, que depois de lida e apreciada foi
aprovada por unanimidade. No ponto um – três, presente ata n.º 15/2020, da reunião
ordinária de 12 de agosto de 2020, que depois de lida e apreciada foi aprovada por
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unanimidade. No ponto um – quatro, presente ata n.º 16/2020, da reunião ordinária de 25
de agosto de 2020, que depois de lida e apreciada foi aprovada por unanimidade. ----------------------- Passando ao ponto dois; presente mensagem de e-mail, da Evoluir – Formação
e Consultoria, datada de 10 de setembro de 2020, a solicitar cedência do salão da Junta
de Freguesia, em Belmonte, para realização de formações modulares em regime póslaboral, para ativos empregados, num total de 125 horas. O executivo deliberou, por
unanimidade, aprovar o aluguer do salão pelo valor de 2,00€ (dois euros) por hora. ---------------------- Presente ofício, do Instituto do Emprego e Formação Profissional, IP, datado de
16 de setembro de 2020, a solicitar cedência do salão da Junta de Freguesia, em
Belmonte, para realização de uma ação de Empregado de Andares 05 Vida Ativa
Belmonte, num total de 50 horas, pelo valor de 5,00€ (cinco euros) por hora. O executivo
deliberou, por unanimidade, aprovar o aluguer do salão pelo valor solicitado. ------------------------------ Presente mensagem de e-mail, do Município de Castelo Branco, datada de 21
de setembro de 2020, a convidar para o Colóquio “Construir um Itinerário de Sucesso na
Beira Baixa – Caminho de Santiago”, a realizar no dia 09 de outubro de 2020, pelas 14:30
horas, no Cine-Teatro Avenida. O executivo tomou conhecimento. -------------------------------------------- Em relação ao ponto três; o Executivo da Junta de Freguesia de Belmonte e
Colmeal da Torre deliberou, por unanimidade, adjudicar a empreitada, para calcetamento
do largo junto à linha férrea em Belmonte-Gare, à firma Colterras – Construções, Lda.,
NIPC 505982684, com sede em Travessa dos Lameirinhos, n.º 2, 6250 – 151 Colmeal da
Torre, pela valor de 6.800,00€ (seis mil e oitocentos euros), a que acrescerá o IVA à taxa
legal em vigor.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Quanto ao ponto quatro; presente 2.ª Alteração Orçamental do Ano Económico
de 2020, que apresenta os seguintes reforços: No órgão 01 – reforço no valor de 500,00€
(quinhentos euros), na rubrica – 0201020100; reforço no valor de 200,00€ (duzentos
euros), na rubrica – 0201040000; reforço no valor de 100,00€ (cem euros), na rubrica –
0201140000; reforço no valor de 200,00€ (duzentos euros), na rubrica – 0201190000;
reforço no v alor de 300,00€ (trezentos euros), na rubrica – 0201210100; reforço no valor
de 300,00€ (trezentos euros), na rubrica – 0201210201; reforço no valor de 250,00€
(duzentos e cinquenta euros), na rubrica – 0201210500; reforço no valor de 400,00€
(quatrocentos euros), na rubrica – 0202010201; reforço no valor de 200,00€ (duzentos
euros), na rubrica – 0202020100; reforço no valor de 500,00€ (quinhentos euros), na
rubrica – 0202030300; reforço no valor de 500,00€ (quinhentos euros), na rubrica –
0202030400; reforço no valor de 300,00€ (trezentos euros), na rubrica – 0202030501;
reforço no valor de 200,00€ (duzentos euros), na rubrica – 0202030502; reforço no valor
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de 500,00€ (quinhentos euros), na rubrica – 0202110000; reforço no valor de 500,00€
(quinhentos euros), na rubrica – 0202200200; reforço no valor de 200,00€ (duzentos
euros), na rubrica – 0202240000; reforço no valor de 250,00€ (duzentos e cinquenta
euros), na rubrica – 0701040100; reforço no valor de 1.000,00€ (mil euros), na rubrica –
0701090000. O executivo aprovou, por unanimidade, o presente documento. ------------------------------ Relativamente ao ponto cinco; informou o Senhor Presidente do seguinte:
houve uma avaria no trator de Belmonte e no computador que serve de servidor aos
computadores da secretaria; o serviço externo efetuou uma limpeza geral na Gaia e em
Belmonte-Gare; esteve reunido com o Senhor Presidente da Câmara Municipal de
Belmonte, referente aos horários dos autocarros, na qual a Junta de Freguesia alertou
para a necessidade de revisão dos respetivos horários em Colmeal da Torre e BelmonteGare, ficando, ainda, acordado que um funcionário da Junta de Freguesia faz o
acompanhamento das crianças até ao autocarro, em Colmeal da Torre; esteve reunido
também com os técnicos do Gabinete Social de Belmonte, relativo ao pré-escolar de
Colmeal da Torre, que neste momento terá que funcionar nas instalações da Junta de
Freguesia, uma vez que foi instalada na escola do pré-escolar uma ZCAP – Zona de
Concentração e Apoio à População, por ser o único local que reúne as condições exigidas
pela Direção-Geral da Saúde, em Colmeal da Torre. --------------------------------------------------------------- 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 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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