ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE RANHADOS
ATA N.º 208 DA SESSÃO ORDINÁRIA DA
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE RANHADOS,
REALIZADA NO DIA VINTE E CINCO DE
JUNHO DE DOIS MIL E CATORZE

---- Aos vinte e cinco dias do mês de Junho do ano de dois mil e catorze, no
Centro Pastoral de Nossa Senhora do Viso, localidade do Viso Sul, 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
dez minutos, verificando-se haver “quórum”, e tendo os membros presentes
ocupado os seus lugares, a Presidente da Assembleia declarou aberta a sessão,
saudando todos os presentes, e passando a informação de esta ser, a primeira
sessão descentralizada da Assembleia de Freguesia de Ranhados. Trata-se de
uma iniciativa que pretende aproximar e estimular a participação dos cidadãos,
assim como dar a conhecer as várias instituições existentes na Freguesia. Finalizou
a sua intervenção, expressando palavras de agradecimento ao Sr. Padre
Armando Esteves Domingues, pela amabilidade com que foram recebidos e pela
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cedência das instalações. --------------------------------------------------------------------- O Sr. Padre Armando Esteves Domingues, usou da palavra, para dar as
boas vindas, referiu que foi com muita alegria que recebeu todos os membros, e
honra-se por acolher a primeira sessão descentralizada da Assembleia de
Freguesia. Prosseguiu a sua intervenção, fazendo uma breve explanação sobre o
funcionamento e atividades desenvolvidas no Centro Pastoral de Nossa Senhora
do Viso, finalizando desejando a todos uma boa reunião. ------------------------------- O Presidente da Junta usou da palavra para agradecer ao Sr. Padre
Armando Esteves Domingues pela sua hospitalidade, e também agradecer o
facto de desde a primeira hora, se mostrar recetível em acolher a primeira
sessão descentralizada 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
os seguintes membros da Assembleia: ------------------------------------------------------- A membro da Assembleia, Maria da Glória da Silva Duarte, pediu a
palavra para questionar a Junta de Freguesia sobre as seguintes situações: --------- Primeiro: O ponto de situação, de um assunto abordado na sessão anterior, a
respeito da escassa iluminação pública da Urbanização da Misericórdia; ------------ Segundo: Pretendeu saber também, o ponto de situação, relativamente à
execução das podas de árvores na Freguesia; -------------------------------------------- Terceiro: Deu ainda conta e alertou para a degradação dos bancos públicos,
na Urbanização da Misericórdia. ------------------------------------------------------------ O membro da Assembleia, Bruno Tiago Gomes Esteves, usou da palavra
para expor as seguintes situações: ---------------------------------------------------------- Primeiro: Congratular e dar os parabéns à Junta de Freguesia, pela forma
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como decorreu o evento «Ranhados em Movimento», que nos três primeiros finsde-semana do mês de Maio, proporcionou diversas atividades com um programa
diversificado, para poder agradar a um público heterogéneo em gostos e
idades. A população de certo forma afluiu e aderiu à iniciativa, tendo sido
gratificante assistir à alegria e entusiasmo das pessoas, nos espetáculos e
atuações dos grupos. Deixou ainda uma palavra de reconhecimento às entidades
que colaboraram na organização deste evento. ------------------------------------------ Segundo: Relativamente ao Centro Escolar Viseu Estrela, referiu que tem
acompanhado de perto esta construção, e constatado que a execução dos
trabalhos decorrem a bom ritmo, pelo que questionou se mantém o prazo de
execução e a data prevista para a conclusão dos trabalhos. --------------------------- Terceiro: Levou ainda a conhecimento, a preocupação de alguns moradores
da localidade de Lages, relativamente a um edifício que se encontra em frente
ao forno comunitário, que apresenta o risco de ruir para a via pública. --------------- O membro da Assembleia, José Ferreira Francisco usou da palavra, para
expor as seguintes situações: ----------------------------------------------------------------- Primeiro: Pretendeu saber, o ponto de situação de um assunto abordado na
segunda sessão ordinária, e que diz respeito à prevenção de inundações, das
habitações da Rua da Bomba. --------------------------------------------------------------- Segundo: Deu conta que existem na Freguesia, passadeiras com a pintura
gasta e por conseguinte pouco visíveis, situação que compromete a segurança na
travessia dos peões. Considera por isso recomendável, proceder ao
levantamento das necessidades e ao reforço da pintura. -------------------------------- O membro da Assembleia, Leonel Lopes Bento de Almeida, usou da palavra,
para levar a conhecimento, o deslize do terreno e a deterioração lateral do
pavimento na Rua das Lages. ---------------------------------------------------------------- O membro da Assembleia, Abílio Ferreira Santos, no uso da palavra,
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alertou igualmente para o facto de o pavimento da Rua das Lages se encontrar
danificado, apresentando-se com abatimentos e fissuras junto à berma. -------------- O membro da Assembleia, António Aires de Matos Pereira, pediu a palavra
para informar que, na zona próxima da Farmácia Viso, existem passeios com
vidraço solto e a necessitar de reparação. ------------------------------------------------- Findas as intervenções, o Presidente da Junta de Freguesia tomou a palavra,
para prestar esclarecimentos às questões colocadas, começando por dar
conhecimento, da visita do Sr. Vereador do pelouro da cooperação com as
Freguesias, acompanhado pelos técnicos da Câmara Municipal, para no local
tomar a perceção das necessidades mais predominantes da Freguesia. --------------- Assim, e relativamente à escassa iluminação pública na Urbanização da
Misericórdia, informou que foram dadas indicações aos técnicos da Câmara
Municipal, para efetivarem as devidas diligências, no sentido de solucionarem
esta situação. ----------------------------------------------------------------------------------- No que diz respeito à poda de árvores na Freguesia, esclareceu que devido
à sua complexidade, o procedimento concursal para a execução deste trabalho,
tornou-se moroso, e uma vez passado o período propício para execução das
podas, estas só se irão efetuar na próxima temporada, excetuando-se os casos
onde se verifique que as árvores se encontrem a causar prejuízos, ou a provocar
danos. -------------------------------------------------------------------------------------------- Quanto aos bancos públicos da Urbanização da Misericórdia, informou que
se está a ponderar a substituição dos bancos de madeira por alumínio, contudo,
e atendendo que são muitos os bancos existentes, esclareceu que este processo
deverá ser por fases. -------------------------------------------------------------------------- Relativamente ao evento cultural, solidário e desportivo «Ranhados em
Movimento», realçou o facto de pela primeira vez, as atividades se estenderem
por três fins-de-semana, ao qual considera terem decorrido de forma positiva e
- 25 Livro de Atas da Assembleia de Freguesia de Ranhados

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE RANHADOS
com boa adesão da população. Referiu ainda que, é intenção da Junta de
Freguesia, dar continuidade a este projeto. ------------------------------------------------ No que diz respeito à execução do Centro Escolar Viseu Estrela, referiu que
os trabalhos têm decorrido favoravelmente, levando inclusive a acreditar que a
manter-se este ritmo de trabalho e não surgindo imprevistos de última hora,
haver condições para o Centro Escolar estar concluído, antes da data prevista. ----- Quanto ao edifício que apresenta o risco de ruir na localidade de Lages,
esclareceu que será da responsabilidade do proprietário, qualquer dano que
possa causar a terceiros. Ainda assim, informou que irá efetuar o levantamento
do edifício e à identificação do seu proprietário, para reportar o assunto à
Câmara Municipal, com a solicitação de se procederem vistorias de verificação
das condições de segurança, e caso se verifique necessário, notificar o
proprietário no sentido de executar obras de consolidação do edifício. --------------- Relativamente à Ribeira das Gamelas, deu conhecimento que a Junta de
Freguesia em colaboração com a Câmara Municipal e a Associação de
Desenvolvimento do Dão, Lafões e Alto Paiva – (ADDLAP), deram início aos
trabalhos de limpeza da ribeira, tendo o seu início na Rua Poça das Feiticeiras,
passando pela Rua da Bomba e finalizando na Rua das Gamelas. A execução
deste trabalho, que deverá estar concluído até ao final do mês de Junho,
permitirá facilitar o escoamento das águas e minimizar o efeito das inundações.
Referiu ainda que estão a tecer esforços para procederem ao alargamento do
canal que atravessa a Rua da Bomba, mas que ainda não foi possível, passar à
sua execução. ----------------------------------------------------------------------------------- Quanto à necessidade de reforço de pintura das passadeiras, o Presidente
da Junta de Freguesia agradeceu a atenção, e informou que irá enviar um ofício
à Câmara Municipal a solicitar a realização deste trabalho. --------------------------- No que diz respeito ao deslize do terreno e deterioração do pavimento da
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Rua das Lages, informou que este assunto já tinha sido identificado pela Junta e
levado ao conhecimento do Sr. Vereador do pelouro da cooperação com as
Freguesias, que aquando a sua visita à Freguesia, deslocou-se ao local, tendo
dado indicações no sentido de se proceder à reparação dos danos. ------------------ Quanto à requalificação dos passeios, referiu que a Junta de Freguesia,
encontra-se à espera da verba atribuída pela Câmara Municipal, para poder
intervir. ------------------------------------------------------------------------------------------- Por último, deu conhecimento da aprovação de 20 (vinte) toneladas de
betuminoso, para ser usado na Freguesia. -------------------------------------------------- II – Apreciação e votação da ata n.º 207 da sessão ordinária de vinte e
três de Abril de dois mil e catorze: ------------------------------------------------------------ A ata n.º 207 da sessão ordinária de vinte e três de Abril de dois mil e
catorze, que havia sido previamente distribuída, foi submetida à consideração
da Assembleia. --------------------------------------------------------------------------------- DELIBERAÇÃO: Posta à votação, a ata foi aprovada por unanimidade. --------- Não havendo mais inscrições para o período “Antes da Ordem do Dia”, a
Presidente da Assembleia deu início à Ordem de Trabalhos. ----------------------------------------------------------- PERÍODO ORDEM DO DIA ----------------------------------- 1 – Informação do 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, prestou informações sobre a atividade
autárquica. Referiu que encontra-se esta Junta, a gerir os pequenos recursos
financeiros recebidos do Fundo de Financiamento das Freguesias, tendo a
preocupação de controlar o seu movimento contabilístico, pagando todas as
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despesas correntes e cumprindo até à data com todas as obrigações financeiras
para com os seus colaboradores e fornecedores. ----------------------------------------- No que à situação financeira diz respeito, a Assembleia tomou conhecimento,
através da documentação apresentada e de uma breve explicação dada pelo
Tesoureiro da Junta de Freguesia, que ao vigésimo quinto dia do mês de Junho
de dois mil e catorze, a Junta de Freguesia possuía um saldo contabilístico
positivo de 25.476,91€ (vinte e cinco mil, quatrocentos e setenta e seis euros e
noventa e um cêntimos). ----------------------------------------------------------------------- Abertas as inscrições para este ponto da ordem do dia, nenhum membro usou
da palavra. ------------------------------------------------------------------------------------- 2 – Outros Assuntos. ------------------------------------------------------------------------- Entrando na discussão deste ponto da Ordem do Dia, e não havendo por
parte dos presentes nenhum assunto a apresentar, foi o mesmo dado por
encerrado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 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. -------------------------------------------------- Inscreveram-se e usaram da palavra os seguintes cidadãos: ----------------------- O Sr. Fernando Marques Nunes, residente na localidade de Lages, para
apresentar queixa do seu vizinho, de ocupar e colocar obstáculos no caminho de
acesso à sua habitação. ----------------------------------------------------------------------- O Sr. Nuno Edgar Costa, residente na localidade de Lages, informou da
necessidade de se proceder à limpeza e manutenção do caminho que percorre a
localidade de Lages até ao Restaurante “Churrasqueira da Manhosa”. --------------- A Sra. Anabela Rodrigues Pereira Lisboa, residente na localidade de Lages,
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usou da palavra, para se lamentar do cão do seu vizinho, que ladra
continuamente durante a noite, tendo tido noites que praticamente não dorme.
Referiu ainda, que é frequente esse cão andar solto e é por vezes perigoso, uma
vez que já atacou e mordeu uma pessoa, que teve de ser assistida no hospital. ----- O Presidente da Junta de Freguesia tomou a palavra, para prestar
esclarecimentos às questões colocadas, e a respeito da ocupação do caminho de
acesso da habitação, referiu que se trata de um caminho que faz serventia às
duas edificações, cuja resolução deverá ser dirimida nos tribunais. -------------------- Relativamente ao caminho que percorre a localidade de Lages até ao
Restaurante “Churrasqueira da Manhosa”, referiu que será necessário aferir se o
caminho é público ou particular. A confirmar-se que o caminho, seja público,
referiu que iria assim que possível proceder à sua limpeza e manutenção. ----------- Por último, e relativamente ao cão que se encontra à solta na localidade de
Lages, solicitou uma exposição por escrito, descrevendo fundamentadamente o
caso, para remeter assunto à Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------------------------ 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, 25 de Junho de 2014. ------------------------------------------------------- A Presidente: ______________________________________________ ; ---(Cláudia Isabel da Costa Bento)

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

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