EXECUTIVO
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO EXECUTIVO
Nº7/2021
Aos dez dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um, reuniu em Sessão Extraordinária, 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 Apreciação e votação das Grandes Opções do Plano, Orçamento, PPI e PPA
para o ano de 2022

Posto o documento à apreciação dos órgãos do executivo da Junta de Freguesia, os elementos
do Partido Social Democrata, Alice Almeida e Adélia Guerreiro, apresentaram algumas
sugestões de retificação ao mesmo, no que respeita às atividades constantes no plano, que
foram também propostas pelo partido que representam. As mesmas colocaram ainda algumas
questões que se prenderam com o facto de determinadas atividades e ações propostas não
serem incluídas no plano, como, a não integração do programa de apoio ao estudo ou a criação
de um gabinete de apoio psicológico da Freguesia de Castelo Branco, tendo sido clarificado pelo
Presidente que quanto à primeira esta ficaria para o próximo plano, e relativamente à segunda
considera-se uma ação muito complexa na sua conceção, organização e gestão, no entanto, que
se poderá pugnar para que este surja a nível municipal. -----------------------------------------------------
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Relativamente ao orçamento, Alice Almeida e Adélia Guerreiro colocaram questões pontuais no
que reporta a diferenças de valores em determinadas rúbricas relativamente ao orçamento em
vigor de 2021. Foi esclarecido pelo Presidente e Tesoureiro que o orçamento é um documento
previsional e que tem ajustes consoante os valores obtidos no corrente ano.-------------------------O documento foi votado favoravelmente por unanimidade.-------------------------------------------------

o Apreciação e votação do Mapa de Pessoal para o ano de 2022
Apreciado e votado favoravelmente por unanimidade.--------------------------------------------------------

o Apreciação e votação da Tabela de Taxas para o ano de 2022
Apreciado e votado favoravelmente por unanimidade.--------------------------------------------------------

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. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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