EXECUTIVO
REUNIÃO ORDINÁRIA DO EXECUTIVO
Nº8/2021
Aos dezasseis 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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------José Bernardino-------------------------------------------------------------------------------------------------------Francisco Lourenço---------------------------------------------------------------------------------------------------Maria da Luz Lopes---------------------------------------------------------------------------------------------------Alice Almeida-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Adélia Guerreiro-------------------------------------------------------------------------------------------------------Não este presente, Silvia Resende, por motivos pessoais.--------------------------------------------------Público presente: Rui Mateus
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 referiu, que será uma prática da Junta de Freguesia convidar um cidadão (ã)
albicastrense para estar presente nas reuniões públicas deste órgão, com o objetivo de
expor/discutir determinadas questões de interesse para a comunidade. Para esta reunião foi
convidada, Ana Camilo, que veio falar sobre as pessoas com mobilidade condicionada ou
reduzida e todos os entraves que esta condição acarreta para estes cidadãos. -----------------------Da sua intervenção, são de salientar os seguintes aspetos:--------------------------------------------------Foram identificados, de forma exemplificativa, algumas situações de dificuldades de acesso na
comunidade albicastrense, tanto na zona histórica como nas novas urbanizações, onde as
pessoas se deparam com degraus achatados ou rampas de inclinação, onde é difícil a
autolocomoção, assim como, a falta de lugares de estacionamento para deficientes com espaço
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suficiente para propiciar acesso fácil ao interior dos automóveis; ----------------------------------------Foi ainda referido, a deficiente sinalética de localização de acesso especifico nos edifícios
públicos, nomeadamente na Câmara Municipal;---------------------------------------------------------------Por fim, foi proposto e aceite por unanimidade a realização da Marcha da Acessibilidade, com a
qual se pretende identificar os locais de intervenção mais emergente para se aquilatar das
soluções que permitam a Castelo Branco conseguir a bandeira internacional de acessibilidade. --

- Rui Mateus, também se pronunciou acerca deste assunto, referindo as dificuldades na
acessibilidade a espaços públicos dos cidadãos com mobilidade condicionada e na necessidade
urgente de se sensibilizar a sociedade para este assunto.-----------------------------------------------------

- Interact Club de Castelo Branco: A Junta de Freguesia disponibilizou a carrinha de caixa aberta
para a instituição proceder à distribuição de géneros alimentares a famílias carenciadas da
cidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- “Saberes e Sabores de Natal”, iniciativa desenvolvida pela Junta de Freguesia: Os Vogais,
Francisco Lourenço e Maria da Luz Gavancha e o Tesoureiro, José Bernardino, destacaram a
forma positiva como decorreu esta iniciativa.--------------------------------------------------------------------

- Representações Institucionais:
No dia 14 de dezembro, a Vogal, Alice Almeida, representou a Junta de Freguesia de Castelo
Branco na entrega de cabazes de Natal da Delegação Cruz Vermelha de Castelo Branco. Foi
recebida com muita simpatia pelos voluntários e visitou as instalações, que considerou muito
boas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foram entregues 22 cabazes, neste dia e no próximo dia 16 irão ser entregues mais 20, o que
perfaz um total de 42 cabazes, 120 pessoas contempladas.-------------------------------------------------Esta ação de solidariedade concretizou-se com o apoio da Junta de Freguesia e da Empresa
Albifrutas, duas entidades parceiras desde há uns anos, a esta parte, nesta iniciativa.--------------Para além deste cabaz, cada uma das 42 famílias, recebem mensalmente um cabaz composto
por bens alimentares no âmbito de uma parceria com o Pingo e o Continente/Modelo.------------Foi feito um breve resumo da Delegação pela Coordenadora de Emergência, Iria Moura, da qual
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se salienta:
- A resposta a solicitações por parte da população, nomeadamente nos TES (Transporte
Emergência Social); TVVD (Transporte de Vítimas de Violência Doméstica); apoio a
eventos/lúdicos com equipa de socorristas; ajuda na distribuição de bens alimentares; apoio em
atividade de angariação de fundos para a Delegação, entre outros;--------------------------------------- O trabalho de Posto de Socorros que está aberto os dias do ano, fazendo desta forma apoio à
população que, nesta cidade não tem qualquer local onde, sem ser nos Centros de Saúde,
possam usufruir de cuidados de enfermagem, principalmente nos fins de semana.------------------A Coordenadora Iria Moura, referiu a necessidade premente de uma ajuda para a manutenção
deste serviço.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. PERÍODO DA ORDEM DO DIA
o Clube TT de Castelo Branco
•

VI Passeio Todo-o-Terreno Cidade de Castelo Branco

Fundamentação:------------------------------------------------------------------------------------------------------------Apoiar a dinâmica associativa na Freguesia.-----------------------------------------------------------------Proposta:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi proposto pelo Sr. Presidente a atribuição de um apoio financeiro no valor de 1.000,00€ 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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o Associação Cultural e Desportiva da Carapalha
•

Kempo – Campeonato Nacional 2021

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 Juvenil Ribeiro das Perdizes
•

Quadra Natalícia na AJRP

Fundamentação:------------------------------------------------------------------------------------------------------------Apoiar a dinâmica associativa na Freguesia.-----------------------------------------------------------------Proposta:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi proposto pelo Sr. Presidente a atribuição de um apoio extraordinário de Natal no valor de
500,00€.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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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o Associação Portuguesa de Deficientes – Delegação de Castelo Branco
Relativamente a este ponto, o Sr. Presidente informou, que na eventualidade do Executivo
querer apoiar esta associação, solicitar, que nos enviem os projetos de intervenção na Freguesia
de Castelo Branco. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

o Centro Social Ribeiro das Perdizes
Fundamentação:------------------------------------------------------------------------------------------------------------Apoiar a dinâmica associativa na Freguesia.-----------------------------------------------------------------Proposta:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi proposto pelo Sr. Presidente a atribuição de um apoio extraordinário de Natal no valor de
500,00€.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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

“Pedalar sem idade”

O Executivo procedeu à ratificação desta atividade que tem como missão o combate ao
isolamento social proporcionando passeios de trishaw aos idosos dos Centros de Dia e Lares e
pessoas com mobilidade reduzida. ---------------------------------------------------------------------------------

o Helena Santos
Solicitado apoio ao pagamento das propinas da filha. A questão foi encaminhada para solução
ao Instituto Politécnico de Castelo Branco.-----------------------------------------------------------------------
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o Bruno Oliveira – Estudante do IPCB|ESE
•

Palestra sobre Special Olympics Portugal – VII Ciclo de Colóquios
“Desporto e Bem-Estar”

Deliberação:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Executivo deliberou por unanimidade apoiar a iniciativa atribuindo um apoio financeiro no
valor de 150,00€.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Enquadramento Legal:----------------------------------------------------------------------------------------------------Em conformidade com o previsto nas alíneas o) e v) do artº 16 da Lei nº 75/2013, de 12 de
setembro.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Outros Assuntos
o

Jerónimo Barroso
•

Apoio à edição do livro “Cartas Digitais”

Aguarda-se a criação da comissão de análise de apoio à edição de livros.-------------------------------

o

Abaixo-assinado moradores das Violetas
•

Mudança do material do campo de futebol das Violetas | Redução do
horário de funcionamento

O Sr. Presidente deu indicações no sentido deste assunto ser reencaminhado para a Câmara
Municipal de Castelo Branco. ----------------------------------------------------------------------------------------

o

Eletroalbi, Lda.
•

Substituição de dois equipamentos de ar condicionado na sede da
Freguesia

Analisado o orçamento apresentado, o Executivo deliberou solicitar novo orçamento à empresa
Indualbi – Indústria de Climatização, Lda.----------------------------------------------------------------------------------
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o

Eliseu & Farinha – Sociedade de Construções, Lda.
•

Requalificação do recinto desportivo da Qta. do Amieiro (outros
trabalhos)

Foi aprovado por unanimidade o orçamento apresentado para os trabalhos adicionais referentes à
empreitada em epígrafe. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adenda à Ordem de Trabalhos

o

Aprovação de Atas

Foi aprovada por unanimidade a Ata nº 6, sessão ordinária, realizada a 02.12.2021 e Ata nº 7, sessão
extraordinária, realizada a 10.12.2021.-------------------------------------------------------------------------------------

o

Auto de Notícia por Contraordenação NPP: 515342/2021
•

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.--
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o

Associação de Futebol de Castelo Branco
• Torneio Interassociações Sub-17 Masculino

Fundamentação:------------------------------------------------------------------------------------------------------------Apoiar a dinâmica associativa na Freguesia.-----------------------------------------------------------------Proposta:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi proposto pelo Sr. Presidente a atribuição de um apoio financeiro no valor de 750,00€.---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 Desportiva e Cultural de Taberna Seca

Fundamentação:------------------------------------------------------------------------------------------------------------Apoiar a dinâmica associativa na Freguesia.-----------------------------------------------------------------Proposta:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi proposto pelo Sr. Presidente a atribuição de um apoio extraordinário de Natal no valor
de 500,00€.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------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

Apoios Extraordinários de Natal

Foi apresentado e aprovado por unanimidade o mapa de apoios extraordinários de Natal
atribuídos a Instituições/Organizações/Associações da Freguesia.------------------------------------------
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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
pelo Tesoureiro que secretariou. ---------------------------------------------------------------------------------
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