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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) O elemento da Assembleia, David Nunes Jacinto apresentou, por escrito, a sua intenção 

em suspender a sua função até ao final do mandato. 

ii) Neste ponto intervieram: Luís Barroso do BE; João Valente do PSD; Helena Cunha do PS 

e Adélia Vicente do PS. 

iii) O Presidente interveio para dar esclarecimentos. 

 

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. A Assembleia tomou conhecimento.  

 

2. Apreciação e votação da ata da reunião ordinária n.º 5 e da reunião extraordinária nº 1. 

i. A ata da reunião ordinária n.º 5 foi aprovada por unanimidade com 13 votos a favor (os 

restantes 6 elementos não votaram este ponto por não terem estado presentes na 

reunião a que correspondia a ata). 
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ii. A ata da reunião extraordinária n.º 1 foi aprovada por maioria com, 1 voto contra do BE 

e 13 votos a favor (os restantes 5 elementos não votaram este ponto por não terem 

estado presentes na reunião a que correspondia a ata). 

 

3. Apreciação e votação do Relatório de atividades e Conta de Gerência de 2020.    

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

ii. Intervieram: João Vicente, PS.  

iii. O Relatório de atividades e Conta de Gerência de 2020 foram aprovados por maioria 

com 1 voto contra do BE, 7 abstenções do PSD, CDU, CDS e 11 votos a favor do PS. 

 

4. Apreciação e avaliação do Inventário de todos os Bens, Direitos e Obrigações Patrimoniais.  

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

ii. O Inventário de todos os Bens, Direitos e Obrigações Patrimoniais foi aprovado por 

unanimidade. 

 

5. Apreciação e votação da 1ª Revisão ao Orçamento 2021. 

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

ii. A 1ª Revisão ao Orçamento 2021 foi aprovada por maioria com 6 abstenções do PSD e 

CDU, e 13 votos a favor do PS, do CDS e do BE. 

 

6. Autorização de compromissos plurianuais – contrato comunicações.  

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

ii. A autorização de compromissos plurianuais – contrato comunicações foi aprovada por 

maioria com 15 votos a favor do PS, PSD, CDU, CDS e BE e 4 abstenções do PSD. 
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7. Revisão do Regulamento do “Prémio Internacional de Poesia António Salvado Cidade de 

Castelo Branco” (artº 5º - prémios). 

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

ii. A Revisão do Regulamento do “Prémio Internacional de Poesia António Salvado Cidade 

de Castelo Branco” (artº 5º - prémios) foi aprovada por unanimidade com 19 votos a 

favor. 

 

 

 

Castelo Branco, 2 de junho de 2021 

      O Presidente da Assembleia de Freguesia 

 

 

       Jorge Manuel Vieira Neves   


