União das Freguesias de Belmonte e Colmeal da Torre
Reunião Ordinária de 11 de novembro de 2020

ATA N.º 22/2020
-------------- Ao décimo primeiro dia do mês de novembro 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 da ata n.º 19/2020, da Reunião
Ordinária de 14 de outubro de 2020; --------------------------------------------------------------------------------- Ponto dois: Expediente; ------------------------------------------------------------------------------------ Ponto três: Informações diversas. ---------------------------------------------------------------------- Relativamente ao ponto um; presente ata n.º 19/2020, da reunião ordinária de
14 de outubro de 2020, que depois de lida e apreciada foi aprovada por unanimidade. ------------------ Passando ao ponto dois; presente mensagem de e-mail, da União Desportiva
de Belmonte, datada de 29 de outubro de 2020, a solicitar atribuição do subsídio anual
referente ao ano de 2020, assim como donativo atribuído pela elaboração da caderneta
de cromos. Neste momento, antes de se proceder à deliberação, o Senhor Presidente
solicitou ao Senhor Secretário, António Reis, que se retirasse da sala, uma vez que faz
parte dos órgãos sociais da União Desportiva de Belmonte. Após ausência do Senhor
Secretário, foi deliberado, pelo Senhor Presidente e Senhora Tesoureira, com dois votos a
favor, atribuir o subsídio anual de 2020 no valor de 1.250,00€ (mil duzentos e cinquenta
euros). Relativamente ao donativo fica para decidir na próxima reunião. ------------------------------------- Solicitou o Senhor Presidente que o Senhor Secretário regressasse à sala para
continuação da reunião. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Presente

mensagem

de

e-mail,

da

Beira

Serra

–

Associação

de

Desenvolvimento, datada de 02 de novembro de 2020, a convocar para uma reunião, por
videoconferência, de acompanhamento e avaliação do Projeto JUMP-E7G, a realizar no
dia 04 de novembro de 2020, pelas 11:00 horas. O executivo tomou conhecimento. --------|1

------------- Presente ofício, da Banda de Música de Belmonte, datado de 09 de novembro
de 2020, a solicitar atribuição de subsídio anual relativo ao ano de 2020. O executivo
deliberou, por unanimidade, atribuir o subsídio anual de 2020 no valor de 300,00€
(trezentos euros). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Presente

mensagem

de

e-mail,

da

Beira

Serra

–

Associação

de

Desenvolvimento, datada de 10 de novembro de 2020, a divulgar a realização de uma
sessão de esclarecimento, sobre candidaturas ao Programa Nacional dos Bairros
Saudáveis, a realizar por videoconferência no dia 13 de novembro de 2020, pelas 18:00
horas. O executivo tomou conhecimento, vai estar presente o Senhor Presidente. ------------------------ Em relação ao ponto três; o executivo deliberou, por unanimidade, adquirir 125
testes de pesquisa de Anticorpos IgG e IgM, para serem doados ao Centro Social e
Paroquial do Imaculado Coração de Maria de Colmeal da Torre e aos Bombeiros
Voluntários do Concelho de Belmonte.---------------------------------------------------------------------------------- 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 duas horas, 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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