União das Freguesias de Belmonte e Colmeal da Torre
Reunião Ordinária de 08 de janeiro de 2020

ATA N.º 01/2020
-------------- Ao oitavo dia do mês de janeiro 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: Alteração da data da realização da próxima Reunião Ordinária
do Executivo; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto três: Informações Diversas. ---------------------------------------------------------------------- Relativamente ao ponto um; presente ofício, da SOLI’S – Associação de
Solidariedade Social, datado de 26 de dezembro de 2019, a remeter plano anual de
atividades e orçamento para o ano de 2020. O executivo tomou conhecimento. --------------------------- Presente mensagem de e-mail, da Juventude Social Democrata – Concelhia de
Belmonte, datada de 06 de janeiro de 2020, a solicitar cedência do salão da Junta de
Freguesia em Belmonte, para os dias 13 e 16 de fevereiro de 2020, para realização de
reuniões da JSD. O Presente pedido foi deferido. ------------------------------------------------------------------- Presente mensagem de e-mail, do Partido Social Democrata – Concelhia de
Belmonte, datada de 08 de janeiro de 2020, a solicitar cedência do salão da Junta de
Freguesia em Belmonte, para o dia 11 de janeiro de 2020, para realização de eleições da
JSD e do presidente do partido. O Presente pedido foi deferido. ------------------------------------------------ Presente mensagem de e-mail, da Juventude Social Democrata – Concelhia de
Belmonte, datada de 08 de janeiro de 2020, a solicitar cedência do salão da Junta de
Freguesia em Belmonte, para os dias 08 e 11 de janeiro de 2020. O Presente pedido foi
deferido.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Passando ao ponto dois; o Órgão Executivo deliberou, por unanimidade, que a
reunião ordinária da Junta de Freguesia, agendada para o dia 22 de janeiro de 2020,
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excecionalmente, será alterada para o dia 23 de janeiro 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. --------------------------------------------- Em relação ao ponto três; informou o Senhor Presidente que, no dia 03 de
janeiro de 2020, foi remetido ofício à Agência de Belmonte da Caixa Geral de Depósitos a
apresentar reclamação pela avaria no multibanco de Colmeal da Torre, verificada entre os
dias 23 e 31 de dezembro de 2019. Por último, comunicou que as placas de informação
para o acesso a Colmeal da Torre, pela Estrada Municipal, e para indicação da Capela
Mortuária da Gaia, solicitadas à Câmara Municipal de Belmonte, já foram requisitadas. ----------------- 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 vinte
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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