ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE RANHADOS
ATA N.º 207 DA SESSÃO ORDINÁRIA DA
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE RANHADOS,
REALIZADA NO DIA VINTE E TRÊS DE ABRIL
DE DOIS MIL E CATORZE

---- Aos vinte e três dias do mês de Abril do ano de dois mil e catorze, 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, Fátima Magalhães dos Santos 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 – (Não se registaram faltas de presença). ---------------------------------- Sendo a hora designada para início da sessão, eram vinte e uma horas e
cinco 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
administração local: ------------------------------------------------------------------------------- Abertas as inscrições para este ponto, inscreveram-se e usaram da palavra
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os seguintes membros da Assembleia: ------------------------------------------------------- O membro da Assembleia, Bruno Tiago Gomes Esteves, pediu a palavra
para, em respeito à cerimónia da assinatura do contrato de execução do Centro
Escolar Viseu Estrela realizada no passado dia 09 de Janeiro de 2014, fazer as
seguintes observações: ------------------------------------------------------------------------ Primeiro: Agradecer o convite da Junta de Freguesia, para estar presente na
cerimónia da assinatura do contrato de execução; ---------------------------------------- Segundo: Congratular o facto de a cerimónia ter decorrido na sede da Junta
de Freguesia de Ranhados, o que a seu ver, fez todo o sentido que assim fosse,
uma vez que será na Freguesia de Ranhados que irá ser implantada o novo
Centro Escolar; ---------------------------------------------------------------------------------- Terceiro: Referir que foi um dia histórico para a Freguesia e que este novo
Centro Escolar vem dar resposta às necessidades da zona envolvente da circular
Sul e da sobrelotação da escola EB1 de Jugueiros, ao qual proporcionará
melhores condições para os alunos, melhor qualidade de ensino, desenvolvimento
e crescimento da Freguesia; ------------------------------------------------------------------ Quarto: Questionar a Junta de Freguesia se tem algum plano de utilização
para a escola EB1 de Ranhados, quando o novo Centro Escolar estiver pronto e
em pleno funcionamento; ---------------------------------------------------------------------- Por último, fez o reparo que existem na Freguesia, alguns passeios com
calçada levantada, e lugares estacionamento em cubos de granito com
deformações, que mereciam ser requalificados. Referiu como exemplo, os
passeios da Rua Camilo Castelo Branco no Viso Sul e os lugares de
estacionamento da Rua Belo Horizonte na Quinta da Alagoa. -------------------------- A membro da Assembleia, Maria da Glória da Silva Duarte, pediu a
palavra para dar conta das seguintes situações: ------------------------------------------ Primeiro: Alertar a escassa iluminação pública, nas ruas da Urbanização da
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Misericórdia; ------------------------------------------------------------------------------------ Segundo: Dar conta da indignação dos moradores da Urbanização da
Misericórdia, com os veículos mal estacionados, ou em transgressão com o código
da estrada, que bloqueiam os acessos e as entradas das suas habitações. ----------- O membro da Assembleia, Abílio Ferreira dos Santos, pediu a palavra para
expor as seguintes situações: ----------------------------------------------------------------- Primeiro: Expressar a sua satisfação e realçar o desempenho da Junta de
Freguesia, pelo trabalho de requalificação dos antigos caminhos públicos, e de
limpeza das ruas da Freguesia. Referiu que já teve a oportunidade de percorrer
e constatar o trabalho desenvolvido, no caminho entre a Rua Amor de Perdição e
a Avenida do Povo, assim como no caminho entre a Avenida do Povo e a Circular
Sul. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Segundo: Deu conta do estreitamento da via, junto ao cruzamento da Rua
Amor de Perdição com a Avenida do Povo, que considera conveniente a
colocação de sinalização adequada, de forma a alertar os condutores do perigo
e prevenir acidentes. -------------------------------------------------------------------------- O membro da Assembleia, Nuno Miguel Almeida Rocha usou da palavra,
para questionar os custos de manutenção do pavimento em paralelo da
Freguesia. --------------------------------------------------------------------------------------- A membro da Assembleia, Fátima Magalhães dos Santos, no uso da palavra,
manifestou-se sensível à preservação e valorização dos monumentos e sítios
históricos da Freguesia, expressando a importância em manter a calçada romana
limpa e conservada. Na parte final da sua intervenção, propôs a sinalização
daquele monumento, com uma placa informativa. ----------------------------------------- O membro da Assembleia, António Aires de Matos Pereira, usou da palavra
para reforçar a necessidade de realizar podas às árvores na Urbanização do
Viso Sul. --------------------------------------------------------------------------------------- 13 Livro de Atas da Assembleia de Freguesia de Ranhados
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---- Findas as intervenções, o Presidente da Junta de Freguesia no uso da
palavra, solicitou à Assembleia, a aprovação em minuta dos pontos 2, 3 e 4 da
Ordem do Dia com vista à execução imediata das deliberações, assim como dos
pontos 7 e 8, para envio dos documentos ao Tribunal de Contas. Ninguém obstou
a este procedimento. -------------------------------------------------------------------------- Seguiram-se os esclarecimentos às questões colocadas, começando por
manifestar, também satisfação pela assinatura do contrato de execução do
Centro Escolar Viseu Estrela, na sede da Junta de Freguesia, referindo que tem
sido esse o anseio do Executivo da Câmara Municipal, de realizar na medida do
possível, ações descentralizadas, até como forma de estar mais próximo e em
contacto com a população. ------------------------------------------------------------------- Relativamente ao plano de utilização da escola EB1 de Ranhados, informa
que ainda não há uma decisão definitiva, contudo já fez saber ao Sr. Presidente
da Câmara Municipal, que a Junta de Freguesia, pretende ser consultada nesta
tomada de decisão, dando preferência à instalação de entidades e organismos
existentes na Freguesia. ----------------------------------------------------------------------- Quanto à requalificação dos passeios na Freguesia, referiu que a Junta de
Freguesia, encontra-se à espera da verba atribuída pela Câmara Municipal,
para poder intervir. ---------------------------------------------------------------------------- Em relação à iluminação da Urbanização da Misericórdia, referiu que está
programada uma visita do Sr. Vereador do pelouro da cooperação com as
Freguesias, para mostrar no local, as necessidades mais predominantes, sendo a
Urbanização da Misericórdia um dos pontos de passagem, e o tema da
iluminação pública, um dos pontos a abordar. --------------------------------------------- Quanto às viaturas em transgressão, informou que irá solicitar um reforço de
policiamento no local. Todavia, e visto que a Junta de Freguesia não tem
competência para atuar em situações de infração ao código da estrada, deu a
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sugestão de também os moradores colaborarem, e contactarem as entidades
policiais, quando estas infrações ocorrerem. ----------------------------------------------- Relativamente à limpeza e manutenção dos caminhos públicos, informou que
estes apresentavam-se envoltos em silvas que impediam a passagem, e que
agora encontram-se acessíveis, permitindo inclusive uma atuação mais pronta dos
bombeiros, perante uma situação de incêndio. Referiu ainda, que se irá proceder
à aplicação de herbicida e à manutenção desses caminhos. ----------------------------- Quanto ao estreitamento da via na Rua Amor de Perdição, referiu que irá
acolher a sugestão, e enviar um ofício à Câmara Municipal, a solicitar sinalização
adequada para o local. ---------------------------------------------------------------------- Relativamente ao pavimento em paralelo, informou que são os serviços de
administração direta da Câmara Municipal, que têm vindo a proceder à sua
reparação. -------------------------------------------------------------------------------------- Em relação à calçada romana, manifestou-se igualmente sensível à
preservação e valorização dos monumentos e sítios históricos da Freguesia, ao
qual referiu ter acolhido a proposta de sinalização do local. Referiu ainda que
irá assim que possível, proceder à limpeza e colocação de herbicida. ----------------- Por último, a respeito da poda de árvores na Urbanização do Viso Sul, e de
acordo com as explicações prestadas pelos técnicos da Câmara Municipal, tem a
informar que, o procedimento posto a concurso para a execução deste trabalho,
foi concluído muito recentemente. Foi-lhe ainda transmitido, que se deve
aguardar pelo momento apropriado do desenvolvimento das árvores, para se
procederem às podas, contudo foi-lhe garantida a sua execução. ---------------------------------------------------- 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
- 15 Livro de Atas da Assembleia de Freguesia de Ranhados

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE RANHADOS
Freguesia, ao abrigo da alínea h) do artigo 4.º em deliberação da alínea d),
n.º 1 artigo 2.º da mesma Lei. ------------------------------------------------------------------ Foi concedida a palavra ao Presidente da Junta que enunciou as atividades
que o Executivo tem levado a efeito, ao qual destacou a participação da Junta
de Freguesia em reuniões com a Câmara de Municipal, tendentes ao
estabelecimento de protocolos de colaboração técnica e financeira no âmbito da
delegação de competência que ajudam a resolver os problemas mais prementes,
e ao qual resultou na assinatura de acordo de execução no valor de 60.996,22€
(sessenta mil, novecentos e noventa e seis euros e vinte e dois cêntimos). -------------- Informou e fez o convite aos Membros da Assembleia, para participarem no
evento cultural, solidário e desportivo «Ranhados em Movimento», a decorrer na
Freguesia nos três primeiros fins-de-semana do mês de Maio. -------------------------- Abertas as inscrições para este ponto da ordem do dia, nenhum membro usou
da palavra. ------------------------------------------------------------------------------------- 2 – Análise, discussão e votação da proposta da Junta para atribuição de
nomes de Travessas. ------------------------------------------------------------------------------ O Presidente da Junta da Freguesia usou da palavra, para referir que este
foi um procedimento pioneiro para atribuição de nomes de travessas na
Freguesia. Explicou que endereçou aos moradores uma carta, concedendo-lhes
no prazo de um mês, a oportunidade de proporem um nome às travessas, não
tendo no entanto da parte destes, tido qualquer resposta. Assim, e constatandose a necessidade de atribuir os números de polícia às habitações, propôs o nome
de «Travessa de Santa Luzia», com o fundamento da proximidade do nicho de
Santa Luzia, e o nome de «Travessa de Mestre José Loureiro», com o fundamento
da proximidade com a rotunda «Mestre José Loureiro». ---------------------------------- Abertas as inscrições para este ponto da ordem do dia, nenhum membro usou
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---- DELIBERAÇÃO: Posta à votação, a proposta da Junta para atribuição de
nomes de Travessas, foi aprovada por unanimidade. ------------------------------------ Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em
minuta. ------------------------------------------------------------------------------------------- 3 - Análise, discussão e votação da proposta de alteração da Junta do
regulamento das taxas e licenças. ------------------------------------------------------------- O Presidente da Junta de Freguesia usou da palavra para explicar que, com
a

alteração

da

legislação,

ao

qual

atribui

novas

competências

e

responsabilidades às Juntas de Freguesias, houve a necessidade de alterar o
«Regulamento Geral de Taxas e Licenças». -------------------------------------------------- Abertas as inscrições para este ponto da ordem do dia, inscreveu-se e usou
da palavra o membro da Assembleia, Leonel Lopes Bento de Almeida, que
questionou o método de determinação das taxas e licenças propostos, pois tem
conhecimento que em algumas rúbricas, como por exemplo a «licença de canídeos
e gatídeos» de cães perigosos ou potencialmente perigosos, os valores
praticados noutras Freguesias são superiores. --------------------------------------------- O Presidente da Junta de Freguesia tomou a palavra, para responder à
questão colocada, referindo que os valores apresentados, têm como base de
cálculo, o tempo de execução dos mesmos, pelos serviços administrativos
(atendimento, registo, produção) e determinados por fórmulas previstas na nova
legislação. Referiu ainda, que teve a oportunidade de consultar os valores
praticados noutras Freguesias, e que os valores agora propostos, em média,
encontram-se dentro desses valores. --------------------------------------------------------- DELIBERAÇÃO: Posta à votação, a proposta de alteração da Junta do
regulamento das taxas e licenças, foi aprovada com 8 (oito) votos a favor e 1
(uma) abstenção. ------------------------------------------------------------------------------- Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em
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minuta. ------------------------------------------------------------------------------------------- 4 - Análise, discussão e votação da proposta da Junta do regulamento
atribuição subsídios. ------------------------------------------------------------------------------ O Presidente da Junta de Freguesia usou da palavra para explicar que com
a alteração da legislação, houve a necessidade de alterar os procedimentos e
critérios, no âmbito dos apoios a conceder pela Junta, às entidades e organismos
legalmente existentes na Freguesia. --------------------------------------------------------- Abertas as inscrições para este ponto da ordem do dia, inscreveu-se e usou
da palavra o membro da Assembleia, Leonel Lopes Bento de Almeida, referindo
concordar com a metodologia proposta, para a atribuição de subsídios às
entidades e organismos existentes na Freguesia. ------------------------------------------ DELIBERAÇÃO: Posta à votação, a proposta da Junta do regulamento
atribuição de subsídios, foi aprovada por unanimidade. --------------------------------- Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em
minuta. ------------------------------------------------------------------------------------------- 5 – Apresentação do Inventário Património da Freguesia. ------------------------- O Presidente da Junta de Freguesia usou da palavra para explicar que a
lista previamente distribuída, é a enumeração dos bens patrimoniais da
Freguesia, e que os valores apresentados são valores de referência de mercado.
Referiu ainda que a Junta de Freguesia, vai ter de investir na aquisição de novas
ferramentas e equipamentos, visto que alguns deles já se encontram bastante
desgastados. ------------------------------------------------------------------------------------ Abertas as inscrições para este ponto da ordem do dia, nenhum membro usou
da palavra. ------------------------------------------------------------------------------------- 6 – Aprovação do mapa de Pessoal de 2014 de harmonia com o disposto
do artigo 5.º da LVRC (vínculo; carreiras e remunerações). ----------------------------- O Presidente da Junta de Freguesia usou da palavra para explicar que, com
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vínculo à Freguesia de Ranhados existe apenas uma auxiliar administrativa a
tempo indeterminado, e um procedimento em aberto para a contratação de um
cantoneiro de limpeza. Referiu ainda que, a situação do procedimento para a
contratação de um cantoneiro de limpeza, irá por enquanto, manter-se em
aberto por uma questão de prudência, pois não tem garantias que no futuro haja
condições para sustentar o seu salário. ----------------------------------------------------- Abertas as inscrições para este ponto da ordem do dia, inscreveu-se e usou
da palavra o membro da Assembleia, Leonel Lopes Bento de Almeida, para
expressar concordância pela atitude de prudência,

relativamente

ao

procedimento para a contratação de um cantoneiro de limpeza. ----------------------- DELIBERAÇÃO: Posto à votação, o mapa de pessoal de 2014, foi aprovado
por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------ 7 – Análise, discussão e votação da 1.ª Revisão Orçamental do ano 2014
de harmonia com alínea B) do n.º 1 do artigo 16.º da lei n.º 75/2013. -------------- O Presidente da Junta de Freguesia usou da palavra para explicar a
necessidade de rever o orçamento, em virtude de no orçamento inicial, não
prever a «despesa com o pessoal», para a constituição das mesas da assembleia
de voto das eleições europeias, agendadas para o próximo dia 25 de Maio de
2014, nem as participações: da totalidade da receita do Imposto Municipal de
Imóveis (IMI) sobre prédios rústicos; e de 1% da receita do IMI sobre prédios
urbanos, (nos termos da alínea a), número 1, artigo 23.º da Lei n.º 73/2013, de
03 de Setembro). ------------------------------------------------------------------------------ Abertas as inscrições para este ponto da ordem do dia, nenhum membro usou
da palavra. ------------------------------------------------------------------------------------- DELIBERAÇÃO: Posta à votação, a 1.ª Revisão Orçamental do ano 2014, foi
aprovada por unanimidade. ------------------------------------------------------------------ Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em
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minuta. ------------------------------------------------------------------------------------------- 8 – Análise, discussão e votação do Relatório e Conta Gerência do ano de
2013, nos termos da alínea do n.º 2 do art.º 11.º da lei n.º 75/2013 de 12 de
Setembro. --------------------------------------------------------------------------------------------- O Presidente da Junta de Freguesia, apresentou os mapas, referindo que
todos os documentos se encontravam disponíveis para consulta, e que os mapas
tinham, assim como tem sido prática corrente, analisados e validados por um
técnico oficial de contas. ---------------------------------------------------------------------- Abertas as inscrições para este ponto da ordem do dia, nenhum membro usou
da palavra. ------------------------------------------------------------------------------------- DELIBERAÇÃO: Posto à votação, o Relatório e Conta Gerência do ano de
2013, foi aprovado com 6 (seis) votos a favor e 3 (três) abstenções. ------------------ Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em
minuta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 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, 23 de Abril de 2014. ----------------------------------------------------- 20 Livro de Atas da Assembleia de Freguesia de Ranhados
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---- A Presidente: ______________________________________________ ; ---(Cláudia Isabel da Costa Bento)

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

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