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orge Manuel Vieira Neves, Presidente da Assembleia de Freguesia de Castelo 

Branco, nos termos do disposto no artº 56º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, 

torna públicas as deliberações tomadas na Sessão da Assembleia de Freguesia 

referida em epígrafe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I - Período de Antes da Ordem do Dia. 

Preenchido nos termos do Regimento.  

i) Foram apresentados na Mesa, os seguintes documentos  

(1) Voto de Pesar – “A luta contra o vírus, em memória dos que partiram”, tendo como 

primeiro subscritor, João Vicente (PS)  

(2) Voto de Louvor – “Em homenagem a todos os profissionais da linha da frente na luta 

contra a pandemia”, tendo como primeiro subscritor, João Vicente (PS)  

(3)  Moção “Em defesa das cegonhas e do seu ninho” subscrita por Luís Barroso (BE) 

ii) Colocados à votação, obtiveram-se os seguintes resultados: 

(1) Voto de Pesar “A luta contra o vírus, em memória dos que partiram”, 

(a) Aprovado por unanimidade. 

(2) Voto de Louvor “Em homenagem a todos os profissionais da linha da frente na luta 

contra a pandemia”, 

(a) Aprovado por unanimidade. 

(3) Moção “Em defesa das cegonhas e do seu ninho”  

(a) Aprovada com 2 votos a favor do BE e da CDU e 17 abstenções do PSD, CDS e PS. 
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iii) No Período de Antes da Ordem do dia, com intervenções de teor diverso, usaram da 

palavra: Adélia Vicente (PS); Cândida Tavares (PSD); Fátima Quintas (CDU) e Luís 

Barroso (BE). 

II – Período da Ordem do Dia. 

1. Informações do Presidente da Freguesia.  

i. O Presidente do Órgão Executivo apresentou, antecipadamente, nos termos da Lei, 

Informação Escrita e interveio verbalmente prestando as informações tidas por 

convenientes. 

ii. Interveio Luís Barroso (BE).  

 

2. Apreciação e votação da ata nº 3 de 30.09.2020 e nº 4 de 19.10.2020. 

i. As atas nº 3 da reunião de 30.09.2020 e nº 4 de 19.10.2020 foram aprovadas por 

unanimidade. 

3. Apreciação e votação das Grandes Opções do Plano, Orçamento e Plano de Atividades para 

o Ano 2021.    

i. O Presidente do Órgão Executivo apresentou este ponto da Ordem de Trabalhos. 

ii. Intervieram: Luis Barroso (BE); Luís Caiola (PS); David Jacinto (PS); João Valente (PSD); 

João Vicente (PS) e Diogo Botelho (CDS).  



 
 
 
 
 

    EDITAL  
Assembleia de Freguesia 
Publicidade das deliberações 

Sessão de 14/12/2020 
 

3 
 

iii. As Grandes Opções do Plano, Orçamento e Plano de Atividades para o Ano 2021 foram 

aprovados por maioria com 11 votos a favor do PS, 1 abstenção da CDU, 7 votos contra 

do PSD, do CDS, do BE. 

4. Apreciação e votação da proposta do Mapa de Pessoal para o ano de 2021.  

i. O Presidente do Órgão Executivo apresentou este ponto da Ordem de Trabalhos. 

i. Intervieram neste ponto Luis Barroso, BE. 

ii. O Mapa de pessoal para o ano de 2021 foi aprovado por unanimidade. 

 

Castelo Branco, 15 de dezembro de 2020 

      O Presidente da Assembleia de Freguesia 

 

 

       Jorge Manuel Vieira Neves   


