
 
 
 

   EXECUTIVO  
 

 
Junta de Freguesia de Castelo Branco 

Largo do Espírito Santo, 41-42 
6000 -105 Castelo Branco 

 

                                                                 REUNIÃO ORDINÁRIA DO EXECUTIVO                                                  

Nº6/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Aos dois dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um, reuniu em Sessão Ordinária, o 

Executivo da Junta de Freguesia de Castelo Branco, na sua Sede, sita no Largo do Espírito 

Santo, Nºs 41 e 42 em Castelo Branco. -------------------------------------------------------------------------- 

Estiveram presentes os seguintes membros: ------------------------------------------------------------------- 

José Pires-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sílvia Resende-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

José Bernardino--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Francisco Lourenço---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Maria da Luz Lopes----------------------------------------------------------------------------------------------------

Alice Almeida------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adélia Guerreiro-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

A abertura da reunião ocorreu pelas 18h00, sob indicação do Sr. Presidente, com a seguinte 

Ordem de Trabalhos: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

I. PERÍODO DA ORDEM DO DIA      

o Aprovação de Atas 

Foram aprovadas por unanimidade, a Ata nº 4, Sessão Extraordinária, realizada a 15.11.2021 e 

Ata nº 5, Sessão Ordinária, realizada a 18.11.2021.------------------------------------------------------------- 
 

 

o Informações 

- Saberes e Sabores de Natal: sessão comemorativa da época de Natal com a colaboração da 

CIJE (Casa Infância e Juventude) e do Poeta, António Salvado. ---------------------------------------------- 

 

- Código 912 – Decoração da Carrinha Mercedes:--------------------------------------------------------------- 

 - maquete e orçamento/opção 1; maquete e orçamento/opção 2.----------------------------------------  

O Sr. Presidente apresentou este ponto e depois de devidamente analisado pelo Executivo, foi 

decidido aprovar a opção 1 com o seguinte texto – Consigo “A Freguesia vai por si”. ---------------- 
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 - Projeto CB CIDADE LIMPA: projeto desenvolvido voluntariamente por dois jovens de Castelo 

Branco:  o Sr. Presidente apresentou este projeto ao Executivo, e ficou decidido apoiar de 

acordo com as necessidades do seu desenvolvimento. -------------------------------------------------------  

 

 - Protocolo de Cooperação ANACOM| Freguesia de Castelo Branco: o Sr. Presidente apresentou 

esta solicitação por parte da empresa e após a sua análise, o Executivo deliberou por 

unanimidade que o mesmo fosse indeferido.--------------------------------------------------------------------  

 

 - O Vogal, Francisco Lourenço, referenciou a necessidade da renovação da aquisição de serviços 

com a Fiscossistema – Contabilidade e Fiscalidade, até dezembro de 2021, data em que a 

situação será reavaliada.-----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 - Pedalar sem Idade – O Sr. Presidente deu a conhecer ao Executivo esta Associação que tem 

como missão o combate ao isolamento social proporcionando passeios de trishaw aos idosos   

dos Centros de Dia e Lares e a pessoas com mobilidade reduzida.----------------------------------------  

A possibilidade de enquadrar este projeto na Freguesia de Castelo Branco foi aprovada por 

unanimidade.  A sua apresentação em Castelo Branco decorrerá no dia 06 de Janeiro de 2022.--- 

  

Representações institucionais: 

 - Associação Juvenil Ribeiro das Perdizes - Prova das Filhós e mostra do Diaporama de Natal 

(05.12.2012):  Presença do Sr. Presidente da Freguesia, José Pires e Vogais, Adélia Guerreiro, 

Alice Almeida e Maria da Luz Lopes.-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 - Associação Cultural e Recreativa As Palmeiras - 1º Encontro de Cantares de Viradas e Saias de 

Castelo Branco - "Os Ratinhos Também Cantavam": Presença de um membro do Executivo. ------ 
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TESOURARIA E FINANÇAS 

o Indicadores Financeiros 

Foi apresentada a execução financeira da Freguesia à data de 30.11.2021. ----------------------------- 

Total receita corrente: 494 707,08€. ------------------------------------------------------------------------------ 

Total receita capital: 22 190,00€.------------------------------------------------------------------------------------ 

Total da receita obtida: 516 897,08€.------------------------------------------------------------------------------ 

 

Total despesa corrente: 329 466,66€.----------------------------------------------------------------------------- 

Total despesa capital: 297 530, 52€.----------------------------------------------------------------------------- 

Total da despesa realizada: 626 997,18€.-------------------------------------------------------------------------- 

O saldo evidenciado à data no mapa diário de tesouraria é de: 178 185,52€.--------------------------- 

 

o Plano de Atividades, Orçamento, PPI e PPA para o ano de 2022 

Relativamente a este ponto, foi efetuado pelo Sr. Presidente uma breve apresentação dos 

documentos referidos.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Apoios financeiros 

o Associação de Futebol de Castelo Branco 

• Torneio Interassociações Sub-17 Masculino 

 

Foi decidido pelo Sr. Presidente, agendar uma reunião com o representante da Associação para 

ser definido o apoio a conceder.------------------------------------------------------------------------------------ 
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o Associação Cultural, Recreativa e Desportiva do Brº do Cansado  

• 8ª Corrida S. Silvestre - Gorros 

 

Fundamentação:---------------------------------------------------------------------------------------------------------

----Apoiar a dinâmica associativa na Freguesia.------------------------------------------------------------------

Proposta:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Foi proposto pelo Sr. Presidente a atribuição de um apoio financeiro  no valor de 250,00€ ---

Deliberação: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Aprovado por unanimidade.-----------------------------------------------------------------------------------

Enquadramento Legal:-------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Em conformidade com o previsto nas alíneas o) e v) do artº 16 da Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

o Associação Cultural e Recreativa As Palmeiras 

• 1º Encontro de Cantares de Viradas e saias de Castelo Branco “Os Ratinhos 

também cantavam” 

 

Fundamentação:---------------------------------------------------------------------------------------------------------

----Apoiar a dinâmica associativa na Freguesia.------------------------------------------------------------------

Proposta:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----A Freguesia de Castelo Branco compromete-se a oferecer 30 jantares aos participantes, 

tendo como contrapartida a participação do Grupo de Danças e Cantares num evento  a 

organizar pela Junta de Freguesia de Castelo Branco.----------------------------------------------------------

O valor total será de 300,00€.----------------------------------------------------------------------------------------

Deliberação: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Aprovado por unanimidade.-----------------------------------------------------------------------------------

Enquadramento Legal:-------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Em conformidade com o previsto nas alíneas o) e v) do artº 16 da Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Outros Assuntos 

 

o Joaquim Martins 

• Permuta de campas no cemitério Taberna Seca 

 

O executivo deliberou por unanimidade autorizar a permuta solicitada. --------------------------------- 

 

o Tiago Alexandre Barata de Almeida 

• Auto de Notícia por Contraordenação (canídeos) 

 

Proposta:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- Instaurado o processo referente ao Auto de Notícia  e ouvidas as declarações prestadas  pela 

infratora no âmbito do processo, o executivo deliberou por unanimidade que o mesmo fosse 

arquivado.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Enquadramento Legal:-------------------------------------------------------------------------------------------------

----DL 314/03 de 17/12, artº 14 nº 1, alínea b) ------------------------------------------------------------------

----Em conformidade com o previsto na alínea nn) nº 1 artº 16 Lei 75/2013 de 12 de setembro.-- 

 

o RVJ Editores Lda. 

• Edição Especial de Natal 2021 

 

Fundamentação:---------------------------------------------------------------------------------------------------------

----Divulgação da freguesia.-------------------------------------------------------------------------------------------

Proposta:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----Foi proposto pelo Sr. Presidente aprovar  a publicação de um anúncio correspondente a 1/8 

página a cores.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Deliberação: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----Aprovado por unanimidade.-----------------------------------------------------------------------------------

Enquadramento Legal:-------------------------------------------------------------------------------------------------

----Em conformidade com o previsto nas alíneas o) e v) do artº 16 da Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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o Hufal Alumínio e PVC; BeiroCorte, Lda. 

• Orçamentos: obras na sede da Freguesia  

 

O Executivo deliberou por unanimidade aprovar o orçamento apresentado pela empresa Hufal 

Alumínio e PVC, para remodelação do espaço de trabalho no andar superior.-------------------------- 

 

 

o Jornal Reconquista 

• Publicidade de Natal 2021 

 

Fundamentação:---------------------------------------------------------------------------------------------------------

----Divulgação da freguesia.-------------------------------------------------------------------------------------------

Proposta:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----Foi proposto pelo Sr. Presidente aprovar  a publicação de um anúncio correspondente a 1/8 

página a cores.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Deliberação: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----Aprovado por unanimidade.-----------------------------------------------------------------------------------

Enquadramento Legal:-------------------------------------------------------------------------------------------------

----Em conformidade com o previsto nas alíneas o) e v) do artº 16 da Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

o Faturação Eletrónica – Decreto-Lei nº 123/2018 

• Orçamentos: Saphety; Yet Electronic Transactions; Seres-Grupo Docaposte; 

Ilink) 

 

Tendo em conta a obrigatoriedade da implementação da faturação eletrónica nas micro 

entidades, a Junta de Freguesia solicitou orçamentos para aquisição do respetivo programa. 

Depois de devidamente analisados, foi unânime a opinião do Executivo em aprovar a proposta 

apresentada pela empresa Saphety.--------------------------------------------------------------------------------  
 
 

 

 

 

 

  



 
 
 

   EXECUTIVO  
 

 
Junta de Freguesia de Castelo Branco 

Largo do Espírito Santo, 41-42 
6000 -105 Castelo Branco 

 

Não havendo mais assuntos a tratar, foi pelo Sr. Presidente declarada encerrada a reunião da 

qual se lavrou a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai ser assinada pelo Presidente e 

pela Secretária. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


