EXECUTIVO
REUNIÃO ORDINÁRIA DO EXECUTIVO
Nº2/2021
Aos vinte e um dias dos mês de outubro 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 Vogal, Maria da Luz Lopes, esteve presente sem direito a intervir por ainda não ter tomado
posse na Assembleia de Freguesia.------------------------------------------------------------------------------Público presente: João Filipe Teixeira Grácio------------------------------------------------------------------A abertura da reunião ocorreu pelas 21H00 sob indicação do Sr. Presidente, com a seguinte
Ordem de Trabalhos: -----------------------------------------------------------------------------------------------I.

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
o Informações

- O Sr. Presidente da Junta de Freguesia, José Dias Pires, sugeriu que, nas reuniões públicas do
órgão executivo, as intervenções do público assistente sejam inseridas neste ponto, de modo
que o executivo possa dar respostas às mesmas no seguimento da reunião se assim o considerar
e entender.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Sr. Presidente da Junta de Freguesia, informou, que de acordo com o parecer jurídico da
ANAFRE a tomada de posse do membro eleito para Vogal do Órgão Executivo, Maria da Luz
Neto Gavancha Lopes, deverá ocorrer em Reunião Extraordinária de Assembleia de Freguesia a
convocar para o efeito.-------------------------------------------------------------------------------------------------
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- Informou também, que a sessão aberta A Voz da Cidadania – partilha de ideias e sugestões
para a Freguesia de Castelo Branco, ação a desenvolver no próximo dia 2 de novembro, está a
ter uma boa adesão por parte dos fregueses havendo já algumas inscrições. -------------------------- O Vogal, Francisco Lourenço, reportou um lapso na Ata nº 1/15.10.2021, no ponto 7.
Expediente Financeiro, alínea b): Número de Assinaturas que obrigam a movimentação da
conta.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ficou aditado que: Todos os membros estão autorizados a assinar e movimentar as contas
bancárias, sendo obrigatórias duas assinaturas, preferencialmente a assinatura conjunta do
Presidente e do Tesoureiro, apenas na ausência ou falta de um deles será substituída a mesma
por outra de um dos membros do órgão.-------------------------------------------------------------------------

Convites:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Alma Azul - Lançamento do livro “História e Lenda de Inês de Castro”, de António de
Vasconcelos, na localidade de Lousa, no dia 24 de outubro;------------------------------------------------O Executivo da Freguesia será representado pelo Tesoureiro, José Bernardino.------------------------ Clube de Castelo Branco – Evento S. Martinho a realizar no dia 13 de novembro;------------------Aguarda a confirmação do elemento que irá representar o Executivo da Freguesia.------------------ Associação de Desenvolvimento Amato Lusitano - Semana da Multiculturalidade – Amato
Lusitano Associação de Desenvolvimento 25 a 29 de outubro;---------------------------------------------Informação enviada para todos os elemento do Executivo.-------------------------------------------------- Direção Regional da Conservação da Natureza e Florestas do Centro (ICNF) - Apresentação do
projeto “Reservas da Biosfera, Territórios Sustentáveis, Comunidades Resilientes” na Reserva da
Biosfera Transfronteiriça Tejo/Tajo Internacional – Transmissão online, 25 de outubro, pelas
15h00;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Informação enviada para todos os elemento do Executivo.-------------------------------------------------- Anafre – Divulgação do 3º Encontro Nacional de Cuidadores Informais: Évora/05.11.2021------Informação enviada a todos os elementos do Executivo.----------------------------------------------------Solicitação de Reunião:------------------------------------------------------------------------------------------------ Presidente da Delegação da Cruz Vermelha de Castelo Branco, António Cavaco --------------------- Luís Antão – Arquiteto------------------------------------------------------------------------------------------------
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- Associação Desportiva Albicastrense------------------------------------------------------------------------------ Associação Cultural Recreativa, Grupo típico O Cancioneiro de Castelo Branco Albicastrense ----

II. PERÍODO DA ORDEM DO DIA
o Atividades da Freguesia
A Freguesia irá realizar um conjunto de iniciativas no próximo mês de novembro,
designadamente:-------------------------------------------------------------------------------------------------------• Memória e Tradição – Parte I – Celebrar os Santos: -----------------------------------------------Proposta apresentada pelo Presidente, José Dias Pires e por Alice Almeida, que consiste no
assinalar da data de Todos os Santos e Finados, dia 6 de novembro, na Igreja do Espírito Santo
com as seguintes participações/intervenções:------------------------------------------------------------------- Enquadramento Histórico Religioso da Comemoração de Todos os Santos e Finados, convite
endereçado ao Padre Nuno Folgado.------------------------------------------------------------------------------- Relação entre a Poesia Popular da Beira Baixa e a Tradição de Todos os Santos e dos Finados,
intervenção a realizar pelo poeta António Salvado.------------------------------------------------------------- Para recuperar a memória das “Tradições do Santoro”, convidar-se-á Celeste Paixão.------------Pretende-se finalizar o evento com o coro do CIJE, no cântico ou declamação das quadras do
Santoro, para tal reunir-se-á com Graça Frade para estruturar a participação.-------------------------Relativamente às iniciativas a realizar nas Anexas, está agendado o dia 13 de novembro para o
Magusto nos Lentiscais, e o dia 27 de novembro, para a Rota das Adegas na Taberna Seca.--------

o

Obras|Viação Rural
• Recuperação|manutenção de caminhos

O Vogal, Francisco Lourenço, irá fazer a verificação e análise dos pedidos que deram entrada na
Junta de Freguesia relativamente a este assunto.---------------------------------------------------------------
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Apoios financeiros
o

CIJE – Casa da Infância e Juventude
• Concerto de Natal “Voo à Fantasia” – Coro Cije

Por proposta do Sr. Presidente e em conformidade com o restante executivo do deliberado por
unanimidade, apoiar a iniciativa, sendo que, a verba a atribuir será definida posteriormente
bem como a marcação da data para o concerto na época natalícia.---------------------------------------

Outros Assuntos
o

Maria Gonçalves Pires Martins Nunes
• Compra de sepultura

Proposta: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Executivo deliberou por unanimidade aprovar a compra de uma sepultura no cemitério de
Lentiscais. O valor de cada sepultura é de 750,00€.-----------------------------------------------------------Enquadramento Legal:-----------------------------------------------------------------------------------------------Em conformidade com o previsto na alínea gg) do nº 1 do artº 16 da Lei nº 75/2013, de 12 de
setembro.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

o

Suplemento de penosidade e insalubridade

O Sr. Presidente deu conhecimento ao Executivo do parecer emitido pelo STAL – Sindicato
Nacional dos Trabalhadores da Administração Local e Regional, Empresas Públicas,
Concessionárias e Afins, relativamente ao suplemento de penosidade e insalubridade devido ao
funcionário da Junta de Freguesia, João Manuel Sarzedas Guilherme. O pagamento deste
suplemento, no valor mensal de 4,99€ (quatro euros e noventa e nove cêntimos), deverá ser
efetuado doravante e com retractivos desde janeiro do presente ano.----------------------------------O Executivo deliberou por unanimidade aprovar este ponto.------------------------------------------------

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

EXECUTIVO
o

IPCB – Instituto Politécnico de Castelo Branco
• Prémio de Mérito IPCB 2020/2021

Fundamentação:----------------------------------------------------------------------------------------------------------Atribuição do Prémio de Mérito ao melhor aluno do IPCB, natural ou com residência
habitual em Castelo Branco com a melhor classificação de todas as Escolas Superiores do
IPCB.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Proposta:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi proposto pelo Sr. Presidente a atribuição do referido prémio no valor de 500,00€.------------Foi decidido também que no próximo ano se deverá fazer a revisão dos parâmetros para a
atribuição do referido prémio.-------------------------------------------------------------------------------------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

Ensino Magazine
• Edição especial do 45.º Aniversário do IPCB

Proposta:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi proposto pelo Sr. Presidente a publicação de um anúncio 1/8 a cores, de acordo com a
tabela

de

preços

apresentada.---------------------------------------------------------------------------

Deliberação: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade.--------------------------------------------------------------------------------------
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o

INOVINTER – Centro de Formação e Inovação Tecnológica de Castelo Branco
• Formação prática em contexto de trabalho – Curso EFA Técnico/a
Administrativo/a

O Sr. Presidente informou o Executivo, que foi solicitado por parte da Inovinter a realização
de um estágio no período de 2 de novembro a 15 de dezembro enquadrado nos serviços
administrativos da Junta de Freguesia, para a formanda, Andreia Isabel Vicente Pires, tendo
sido aprovado por unanimidade pelo anterior executivo.-------------------------------------------------Foi unânime a opinião do atual executivo na concordância da concretização do mesmo, com a
saliência que se deve promover a formação. -----------------------------------------------------------------

o

Comunicações Vodafone

Encontrando-se o contrato de prestação de serviços da Vodafone no seu término, procedeu-se
à análise da proposta de fidelização para o próximo ano. ---------------------------------------------------O Executivo deliberou por unanimidade aprovar a continuidade do mesmo, mantendo-se os
valores base. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inclusão à Ordem de Trabalhos
o

Academia de Judo Centro Social Cultural e Desportivo de Castelo Branco
• Campeonato do Mundo de Judo Katas

Foi solicitado à Academia que efetue a inscrição na Base de Dados do Regulamento de
Atribuição de Apoios e o preenchimento do respetivo formulário de pedido de apoio. -------------
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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. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

