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

ATA N.º 24/2020
-------------- Ao nono dia do mês de dezembro 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: Aprovação do pagamento da fatura n.º FT 2020/529, de 27-112020, de Carvalho & Carvalho, Lda. – Reparação da retroescavadora; ---------------------------------- Ponto três: Aprovação do Mapa do Quadro de Pessoal da Junta de
Freguesia de Belmonte e Colmeal da Torre para o ano de 2021;------------------------------------------- Ponto quatro: Informações diversas. ------------------------------------------------------------------ Relativamente ao ponto um; presente ofício, da Tribuna Desportiva, Edições e
Publicações Lda., datado de 24 de novembro de 2020, com proposta para publicidade de
natal – 2020, com os seguintes valores: 1/4 página a cores (175,00€); 1/8 página a cores
(100,00€); A estes valores acresce IVA à taxa legal (23%). O executivo tomou
conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Presente mensagem de e-mail, do jornal Notícias da Covilhã, datada de 04 de
dezembro de 2020, com proposta para publicidade de natal – 2020, com os seguintes
valores: 1 página a cores par (450,00€); 1 página a cores ímpar (500,00€); 1/2 página a
cores par (240,00€); 1/2 página a cores ímpar (260,00€); 1/4 página a cores par (140,00€)
e 1/4 página a cores ímpar (150,00€). O executivo tomou conhecimento. ------------------------------------ Presente mensagem de e-mail, do jornal Correio de Caria, datada de 07 de
dezembro de 2020, com proposta para publicidade de natal – 2020, pelo valor de 50,00€
(cinquenta euros). O executivo tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------- Presente convite, da Aldeias Históricas de Portugal, para a sessão pública de
apresentação de projetos Aldeias Históricas de Portugal “Destino mais Inteligente” e
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“Destino mais #bikelife”, a decorrer no dia 10 de dezembro de 2020, pelas 15:00 horas,
por videoconferência, com a participação da Senhora Secretária de Estado do Turismo,
Rita Marques. O Senhor Presidente vai estar presente. ----------------------------------------------------------- Presente ofício, da Associação Amigos da Estação de Belmonte, datado de 09
de dezembro de 2020, a solicitar atribuição de subsídio anual para 2020 e subsídio
extraordinário para pagamento de quotas à Federação Portuguesa de Golfe, e outras
despesas inerentes à prática da modalidade, da Golfista Sofia Barroso de Sá, natural e
residente de Colmeal da Torre, que atualmente representa a AAEB. Neste momento,
antes de se proceder à deliberação, o Senhor Presidente solicitou à Senhora Tesoureira,
Beatriz Sá, que se retirasse da sala por se tratar de um familiar direto. Após ausência da
Senhora Tesoureira, foi deliberado, pelo Senhor Presidente e Senhor Secretário, com dois
votos a favor, atribuir o subsídio anual para 2020 no valor de 250,00€ (duzentos e
cinquenta euros) e atribuir o subsídio extraordinário, para apoio à Golfista Sofia Sá, no
valor de 250,00€ (duzentos e cinquenta euros). ---------------------------------------------------------------------- Solicitou o Senhor Presidente que a Senhora Tesoureira regressasse à sala
para continuação da reunião. ---------------------------------------------------------------------------------------------- Presente mensagem de e-mail, da Casa do Benfica de Belmonte, datada de 03
de dezembro de 2020, a solicitar cedência do salão no edifício sede da Junta de
Freguesia, para realização de uma Assembleia Geral, no dia 19 de dezembro de 2020. O
executivo aprovou, por unanimidade, a cedência do salão. ------------------------------------------------------- Passando ao ponto dois; presente para aprovação, pagamento da fatura n.º FT
2020/529, de 27-11-2020, da empresa Carvalho & Carvalho, Lda., referente à reparação
da retroescavadora, no valor total de 1.883,84€ (mil oitocentos e oitenta e três euros e
oitenta e quatro cêntimos). O executivo aprovou, por unanimidade, o respetivo
pagamento. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Em relação ao ponto três; ao abrigo do artigo 29.º da LTFP – Lei Geral do
Trabalho em Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de Junho, e
que vigora com as alterações da Lei n.º 79/2019, de 02 de setembro, foi presente o Mapa
do Quadro de Pessoal da Junta de Freguesia para o ano de 2020. O Executivo da Junta
de Freguesia de Belmonte e Colmeal da Torre, aprovou, por unanimidade, o Mapa do
Quadro de Pessoal para o ano de 2021 e decidiu, submetê-lo à aprovação da Assembleia
de Freguesia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Quanto ao ponto quatro; o executivo aprovou, por unanimidade, alterar a
próxima reunião ordinária, para o dia 22 de dezembro de 2020. Por último, ficou
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deliberado, por unanimidade, entregar o serviço de coveiro, em todos os cemitérios da
freguesia, ao Senhor Licínio Santos, a partir de 01 de janeiro de 2021. --------------------------------------- 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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