União das Freguesias de Belmonte e Colmeal da Torre
Reunião Ordinária de 25 de agosto de 2020

ATA N.º 16/2020
-------------- Ao vigésimo quinto dia do mês de agosto 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: Pedido de venda de campa n.º 6 – Talhão A – Parte Nova –
Cemitério de Colmeal da Torre – Mariana Rufina Duarte; ----------------------------------------------------- Ponto três: Informações Diversas. ---------------------------------------------------------------------- Relativamente ao ponto um; presente mensagem de e-mail, da MeimoacoopCrl, datada de 17 de agosto de 2020, a solicitar cedência de sala, no edifício sede da
Junta de Freguesia, em Belmonte, para o dia 24 de setembro de 2020, para apoio aos
apicultores na entrega da declaração de existências apícolas. O presente pedido foi
deferido, informar que está cedida a sala pretendida. -------------------------------------------------------------- Presente mensagem de e-mail, do Centro de Saúde de Belmonte, datada de 19
de agosto de 2020, a solicitar divulgação e informar sobre as atuais regras de
funcionamento do Centro de Saúde de Belmonte, de forma a dar cumprimento às
orientações para o funcionamento das unidades de Saúde. O executivo tomou
conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Presente mensagem de e-mail, do Grupo Parlamentar Os Verdes, datada de
19 de agosto de 2020, a comunicar sobre as questões remetidas ao Ministério da
Administração Interna sobre a redução do horário de funcionamento do Posto Territorial
de Caria. O executivo tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------------- Passando ao ponto dois; presente requerimento, registado sob o n.º 554-2020,
datado de 17 de agosto de 2020, da Senhora Mariana Rufina Duarte, onde solicita
aquisição da campa n.º 6, situada no talhão A, na parte nova do cemitério de Colmeal da
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Torre, onde se encontra sepultado seu marido – Maximino Marçalo Alves, falecido em 11
de novembro de 2019. O executivo aprovou, por unanimidade, a venda da campa. ---------------------- Em relação ao ponto três; não houve intervenções neste ponto da ordem do
dia.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 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.
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