ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE RANHADOS
ATA N.º 205 DA SESSÃO ORDINÁRIA DA
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE RANHADOS,
REALIZADA NO DIA NOVE DE DEZEMBRO
DE DOIS MIL E TREZE

---- Aos nove dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e treze, no edifício
da Junta de Freguesia de Ranhados, na sala destinada ao efeito, reuniu em
sessão ordinária, a Assembleia de Freguesia de Ranhados pelas vinte e uma
horas. -------------------------------------------------------------------------------------------- PRESENÇAS – Estiveram presentes na sessão: ---------------------------------------- Os membros da Mesa da Assembleia de Freguesia: Cláudia Isabel da Costa
Bento – (Presidente), Bruno Tiago Gomes Esteves e José Ferreira Francisco –
(primeiro e segundo secretários respetivamente); ----------------------------------------- Os membros da Assembleia de Freguesia: Maria da Glória da Silva Duarte,
Abílio Ferreira Santos, Leonel Lopes Bento de Almeida, António Aires de Matos
Pereira e Nuno Miguel Almeida Rocha; ----------------------------------------------------- Os membros do Executivo da Junta de Freguesia: Luís Filipe Martins de
Almeida Mendes – (Presidente), António Soares Correia – (Secretário) e José
Carlos Marques da Costa – (Tesoureiro). --------------------------------------------------- FALTAS – Faltou à sessão, a membro da Assembleia de Freguesia: Fátima
Magalhães dos Santos. ------------------------------------------------------------------------ Sendo a hora designada para início da sessão, eram vinte e uma horas e
dez minutos, verificando-se haver “quórum”, e tendo os membros presentes
ocupado os seus lugares, a Presidente da Assembleia declarou aberta a sessão,
concedendo mediante inscrição, um período de pedidos de esclarecimentos ou
intervenções aos membros da Assembleia de Freguesia: -------------------------------------------------------- PERÍODO “ANTES DA ORDEM DO DIA” ------------------------- I – Interpelações, mediante perguntas à Junta, sobre assuntos da
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---- Abertas as inscrições para este ponto inscreveram-se e usaram da palavra os
seguintes membros da Assembleia: ---------------------------------------------------------- O membro da Assembleia, José Ferreira Francisco, manifestou a sua
preocupação e questionou a atuação da Junta de Freguesia, para prevenir as
inundações que se verificaram no período homólogo do ano transato nas
habitações da Rua da Bomba. --------------------------------------------------------------- Referiu ainda, a título informativo que a iluminação pública da Avenida do
Povo se encontrava desligada. --------------------------------------------------------------- A membro da Assembleia, Maria da Glória da Silva Duarte, pediu a
palavra para questionar a Junta de Freguesia sobre duas situações: ------------------ Primeira: O ponto de situação da construção do polidesportivo na
Urbanização da Misericórdia; ---------------------------------------------------------------- Segunda: O ponto de situação da requalificação dos passeios, na Rua
Príncipe Perfeito, junto ao Complexo Desportivo Príncipe Perfeito de Cabanões. ---- O membro da Assembleia, Abílio Ferreira dos Santos, pediu a palavra para
expor duas situações: -------------------------------------------------------------------------- Primeira: Os contentores de recolha de resíduos sólidos, situados na
Urbanização Quinta do Sobredo, encontram-se cheios de lixo e a criar maus
cheiros à população vizinha. Questiona o motivo de não ser feita a sua recolha e
de ainda não terem sido abertos ao público; ---------------------------------------------- Segunda: Questionou a Junta de Freguesia se tem um levantamento dos
caminhos públicos, com necessidades de reabilitação, conservação e limpeza. ------- A Presidente da Assembleia, Cláudia Isabel da Costa Bento, usou da
palavra, para questionar o Presidente da Junta de Freguesia sobre o ponto de
situação da construção do Centro Escolar Viseu Estrela, na sequência do
lançamento da primeira pedra deste complexo escolar. --------------------------------- Findas as intervenções, o Presidente da Junta de Freguesia tomou a palavra,
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para prestar esclarecimentos às questões colocadas, começando por dizer que,
relativamente ao risco de inundação nas habitações da Rua da Bomba, tem a
informar já ter entregue na Câmara Municipal, um processo com exposição e
registos fotográficos do caso, para apreciação e apuramento da melhor solução
a dar ao problema. ---------------------------------------------------------------------------- No que diz respeito à construção do polidesportivo na Urbanização da
Misericórdia, informou que se encontra em ponderação a construção deste tipo
de equipamento, e a construção de um equipamento alternativo, como seja um
parque de equipamentos urbanos de exercício e manutenção. -------------------------- Relativamente aos contentores de recolha de lixo, situados na Urbanização
Quinta do Sobredo, informou já ter enviado um ofício para a Câmara Municipal,
a reportar a situação com a advertência para o perigo de saúde pública e a
solicitar a sua resolução. Referiu ainda que é intenção da Junta de Freguesia,
realizar o reconhecimento dos caminhos públicos existentes na freguesia, para
ser possível proceder à sua reabilitação, conservação e limpeza. ---------------------- Por último, a respeito da construção do Centro Escolar Viseu Estrela referiu
que o seu início está para breve. Relativamente a essa urbanização o Presidente
da Junta informou que a mesma já foi vistoriada e aberta ao trânsito. ---------------- II – Apreciação e votação da ata n.º 204 da sessão ordinária de vinte e
dois de Outubro de dois mil e treze: ---------------------------------------------------------- A ata n.º 204 da sessão ordinária de vinte e dois de Outubro de dois mil e
treze, que havia sido previamente distribuída, foi submetida à consideração da
Assembleia. ------------------------------------------------------------------------------------- DELIBERAÇÃO: Posta à votação, a ata foi aprovada com 7 (sete) votos a
favor e 1 (uma) abstenção. ----------------------------------------------------------------- Não havendo mais inscrições para o período “Antes da Ordem do Dia”, a
Presidente da Assembleia deu início à Ordem de Trabalhos. -------------------------6Livro de Atas da Assembleia de Freguesia de Ranhados
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----------------------------------- PERÍODO ORDEM DO DIA ----------------------------------- 1 – Informação pelo Senhor Presidente da Junta sobre a Atividade
Autárquica, nos termos da alínea j) do n.º 1 do artigo 18.º da Lei n.º 75/2013,
de 12 de Setembro, e em cumprimento da deliberação desta Junta de
Freguesia, ao abrigo da alínea h) do artigo 4.º em deliberação da alínea d),
n.º 1 artigo 2.º da mesma Lei. ------------------------------------------------------------------ O Presidente da Junta de Freguesia usou da palavra para complementar a
informação autárquica previamente distribuída, referindo ter sido possível
reduzir os custos de funcionamento de bens e serviços, como sejam as
telecomunicações, uma vez vencido o período de duração do contrato com a
operadora e tendo procedido à renegociação do mesmo, mantendo o serviço
existente a um preço mais baixo. ------------------------------------------------------------ Abertas as inscrições para este ponto da ordem do dia, nenhum membro usou
da palavra. ------------------------------------------------------------------------------------- 2 - Discussão e aprovação das alterações feitas do regulamento dos
cemitérios da freguesia. -------------------------------------------------------------------------- O Presidente da Junta da Freguesia, distribuiu aos membros da Assembleia
de Freguesia, uma adenda à Proposta de alteração n.º 12 Seção II do
Regulamento do Cemitério da Freguesia de Ranhados, que corrige a dimensão
de profundidade das sepulturas para adultos. De acordo com as explicações
prestadas à Assembleia, a adenda vem substituir a dimensão máxima de
«profundidade – 1,00 m a 1,15 m», por «profundidade – 1,00 m (Mínima)»,
mantendo as restantes dimensões máximas em planta. ----------------------------------- Abertas as inscrições para este ponto da ordem do dia, inscreveram-se e
usaram da palavra os seguintes membros: ------------------------------------------------- O membro da Assembleia, Abílio Ferreira dos Santos, para alertar para o
excesso de gravilha colocada pelos particulares nos espaços entre sepulturas do
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cemitério velho. --------------------------------------------------------------------------------- O membro da Assembleia, Leonel Lopes Bento de Almeida, para questionar
o âmbito de aplicação da proposta. -------------------------------------------------------- O Presidente da Junta de Freguesia tomou a palavra, para responder à
intervenção e questão colocada pelos membros da Assembleia, referindo que
existe no cemitério velho um aviso, advertindo a população de só ser «permitido
colocar à volta das mármores areia fina e não gravilha grossa», já com o intuito de
restringir a aplicação deste material, nos espaços entre sepulturas. -------------------- Referiu ainda que a proposta de alteração das dimensões das sepulturas
para adultos, tem igual aplicação no cemitério velho, como no cemitério novo da
Freguesia de Ranhados. ----------------------------------------------------------------------- DELIBERAÇÃO: Posta à votação, a proposta de alterações ao regulamento
dos cemitérios da freguesia, foi aprovada por unanimidade. --------------------------- 3 - Análise, discussão e votação da proposta de alteração de taxas
administrativas. ------------------------------------------------------------------------------------ O Presidente da Junta de Freguesia usou da palavra para explicar que na
generalidade, os valores previstos no Regulamento das Taxas mantém-se, com a
exceção do pedido ou renovação do R.S.I. (Rendimento Social de Inserção) e da
declaração ou atestado para efeitos de subsídio de transporte, para
desempregados em formação com rendimento abaixo do salário mínimo
nacional, em que para estes casos, os valores das taxas reduzem para metade. ---- Abertas as inscrições para este ponto da ordem do dia, nenhum membro usou
da palavra. ------------------------------------------------------------------------------------- DELIBERAÇÃO: Posta à votação, a proposta de alteração de taxas
administrativas, foi aprovada por unanimidade. ------------------------------------------ 4 - Análise, discussão e votação do Orçamento e Plano Plurianual de
Investimentos para o ano de 2014. --------------------------------------------------------8Livro de Atas da Assembleia de Freguesia de Ranhados

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE RANHADOS
---- O Presidente da Junta de Freguesia usou da palavra para explicar que o
Plano Plurianual de Investimentos apresentado, tem uma programação de 4
(quatro) anos, com obras no definido e a definir. Se as respetivas rubricas, não
estiverem no definido não poderiam fazer obra, sendo que as obras previstas,
constaram do programa eleitoral, por ocasião da campanha das eleições
autárquicas. ------------------------------------------------------------------------------------- Abertas as inscrições para este ponto da ordem do dia, inscreveram-se e
usaram da palavra os seguintes membros: ------------------------------------------------- O membro da Assembleia, Leonel Lopes Bento de Almeida, questionou a
Junta de Freguesia acerca das verbas constantes do orçamento para a
conservação dos espaços verdes. No seu entender, a verba prevista para a
manutenção e conservação daqueles espaços deveriam ser superiores. --------------- O membro da Assembleia, António Aires de Matos Pereira, em respeito à
manutenção dos espaços verdes, advertiu para a necessidade de realizar podas
às árvores na Urbanização do Viso Sul. ---------------------------------------------------- No sentido de responder e prestar esclarecimentos às questões colocadas, o
Presidente da Junta de Freguesia, tomou da palavra para dar conhecimento que
o valor referente à manutenção dos espaços verdes, teve como referência a
verba gasta no ano anterior. Informa ainda que existe um protocolo com a
instituição A.P.P.A.C.D.M. no sentido de auxiliarem na limpeza da freguesia a
troco de uma contribuição monetária. ------------------------------------------------------- Relativamente à poda de árvores na Urbanização do Viso Sul, é a Câmara
Municipal quem compete efetuar esse procedimento, tendo no entanto já
alertado essa necessidade e solicitado a sua execução. --------------------------------- DELIBERAÇÃO: Posto à votação, o Orçamento e Plano Plurianual de
Investimentos para o ano de 2014 foi aprovado com 6 (seis) votos a favor e 2
(duas) abstenções. ---------------------------------------------------------------------------9Livro de Atas da Assembleia de Freguesia de Ranhados
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--------------------------- PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO ---------------------- Nos termos da alínea a), número 1.3, artigo 26.º do Regimento da
Assembleia de Freguesia de Ranhados, foi aberto ao público um período de
intervenção para tratamento de assuntos de interesse local e de esclarecimentos
de matérias constantes na ordem do dia. --------------------------------------------------- (Não houve público presente). ------------------------------------------------------------------------------------------------ ENCERRAMENTO ----------------------------------------- Finda a ordem do dia e nada mais havendo a tratar, a Presidente da
Assembleia deu os trabalhos por encerrados, pelas vinte e duas horas. --------------- Foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada vai ser assinada
pelos membros da Mesa da Assembleia de Freguesia. ----------------------------------- Ranhados, 09 de Dezembro de 2013. ------------------------------------------------- A Presidente: ______________________________________________ ; ---(Cláudia Isabel da Costa Bento)

---- O 1º Secretário: ____________________________________________ ; ---(Bruno Tiago Gomes Esteves)

---- O 2º Secretário: ____________________________________________ . ---(José Ferreira Francisco)
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