ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE RANHADOS
ATA N.º 209 DA SESSÃO ORDINÁRIA DA
ASSEMBLEIA
DE
FREGUESIA
DE
RANHADOS,
REALIZADA
NO
DIA
DEZASSETE DE SETEMBRO DE DOIS MIL E
CATORZE

---- Aos dezassete dias do mês de Setembro do ano de dois mil e catorze, no
Hotel Príncipe Perfeito, Urbanização da Misericórdia, 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,
saudando todos os presentes, e expressando palavras de agradecimento à
Direção do Hotel Príncipe Perfeito, pela hospitalidade e cedência da sala
de reunião. -------------------------------------------------------------------------------------- O Presidente da Junta da Freguesia, distribuiu aos membros da Assembleia
uma proposta de revisão orçamental, e solicitou a alteração da Ordem de
Trabalhos, com a modificação do ponto dois, para “Análise, discussão e votação
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da 2.ª Revisão Orçamental do ano 2014” e consequente introdução de um ponto
três, para “Outros Assuntos”. ----------------------------------------------------------------- DELIBERAÇÃO: Posta à votação, a proposta de alteração da Ordem de
Trabalhos, foi aprovada por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------- PERÍODO “ANTES DA ORDEM DO DIA” ------------------------- I – Apreciação e votação da ata n.º 208 da sessão ordinária de vinte e
cinco de Junho de dois mil e catorze: --------------------------------------------------------- A ata n.º 208 da sessão ordinária de vinte e cinco de Junho 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. --------- II – 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: ------------------------------------------------------- O membro da Assembleia, Nuno Miguel Almeida Rocha, pediu a palavra
para questionar a Junta de Freguesia, relativamente à utilização da escola EB1
de Ranhados, para quando o novo Centro Escolar estiver pronto e em pleno
funcionamento. Referiu que, caso não haja uma decisão definitiva, que gostaria
de dar o seu contributo com algumas sugestões, para o aproveitamento das
salas. --------------------------------------------------------------------------------------------- O membro da Assembleia, Abílio Ferreira Santos, usou da palavra para dar
conta que na saída da Rua do Corgo, existe um troço com o piso em terra
batida, num estado de degradação, que não assegura as condições ideais de
circulação rodoviária. Referiu ainda que, atendendo que o referido troço, ser do
domínio da Freguesia de São João de Lourosa, mas com grande utilização dos
habitantes da Freguesia de Ranhados, questiona a possibilidade de se fazer um
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protocolo de cooperação entre Freguesias, com o intuito de corrigir esta situação.
---- O membro da Assembleia, António Aires de Matos Pereira no uso da
palavra, alertou para a insuficiente pressão, na rede pública de abastecimento
de água, que afeta as habitações do terceiro piso da Praça das Palmeiras, na
Urbanização do Viso Sul. --------------------------------------------------------------------- A membro da Assembleia, Fátima Magalhães dos Santos, usou da palavra,
para expor as seguintes situações: ---------------------------------------------------------- Primeiro: Congratular a Junta de Freguesia pelas atividades culturais e
recreativas desenvolvidas na Freguesia; ---------------------------------------------------- Segundo: Pretendeu igualmente saber, qual a utilização da escola EB1 de
Ranhados, para quando o novo Centro Escolar estiver pronto e em pleno
funcionamento. No final da sua intervenção, deixou o seu contributo, com a
sugestão de aproveitamento das salas para atividade sénior, e ações de
formação para os mais jovens. --------------------------------------------------------------- O membro da Assembleia, José Ferreira Francisco, usou da palavra, para
expor as seguintes situações: ----------------------------------------------------------------- Primeiro: Expressar a sua satisfação e realçar o desempenho da Junta de
Freguesia, pelo trabalho de limpeza das bermas na Avenida do Povo; --------------- Segundo: Pretendeu saber o ponto de situação, de um assunto abordado na
sessão anterior, a respeito do reforço de pintura das passadeiras; -------------------- Terceiro: Fez referência a uns pinheiros situados na Avenida do Povo, que se
apresentam direcionados para a via, e a obstruir a iluminação pública. -------------- Findas as intervenções, o Presidente da Junta de Freguesia tomou a palavra,
para prestar esclarecimentos às questões colocadas, começando por esclarecer
que a escola EB1 de Ranhados é propriedade do Município de Viseu, e que
ainda não há uma decisão definitiva, quanto à sua futura utilização. Contudo,
mencionou que todos os contributos serão bem-vindos, pois permitirá uma melhor
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racionalização do edifício, e quantas mais sugestões e envolvência houver,
maiores são as possibilidades de um uso adequado e que melhor sirvam os
interesses dos Ranhadenses. ------------------------------------------------------------------ Relativamente ao troço que se encontra em terra batida, na saída da Rua do
Corgo, informou que existe a possibilidade de se proceder à reabilitação do
mesmo. Mais informou que já teve oportunidade de expor o caso ao Sr.
Vereador do pelouro da cooperação com as Freguesias, assim como ao
Presidente da Junta de Freguesia de São João de Lourosa, e que ambos se
mostraram intencionados em resolver este problema. ------------------------------------- Em relação à insuficiente pressão na rede pública de abastecimento de água
na Urbanização do Viso Sul, o Presidente da Junta de Freguesia, referiu
desconhecer esta situação, contudo informou que iria oficiar os serviços
municipalizados para verificar o caso e corrigir o problema. --------------------------- Relativamente às atividades culturais e recreativas na Freguesia, o
Presidente da Junta de Freguesia, agradeceu as palavras de incentivo. -------------- Quanto à sugestão, de utilização da escola EB1 de Ranhados para atividade
sénior, o Presidente da Junta referiu não descartar essa possibilidade, contudo,
informou que já existe um espaço e programas de atividade para esse efeito. ------ Em relação à limpeza das bermas na Avenida do Povo, o Presidente da
Junta de Freguesia, também concordou que se realizou um bom serviço. -------------- Por último e relativamente à obstrução dos pinheiros na iluminação pública
da Avenida do Povo, informou que será necessário identificar os proprietários,
para proceder à notificação dos mesmos, a solicitar a realização da limpeza e
desobstrução das árvores. -------------------------------------------------------------------- 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 -------------------------------- 33 Livro de Atas da Assembleia de Freguesia de Ranhados
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---- 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. -------------------------------------------------------------------------------------- Abertas as inscrições para este ponto da ordem do dia, nenhum membro usou
da palavra. ------------------------------------------------------------------------------------- 2 – Análise, discussão e votação da 2.ª Revisão Orçamental do ano 2014,
de harmonia com a alínea b) do n.º1 do artigo 16.º da Lei n.º 75/2013 ------------ O Presidente da Junta de Freguesia no uso da palavra, iniciou a sua
intervenção, congratulando a Assembleia pela abertura para modificar este
ponto de ordem do dia. ----------------------------------------------------------------------- Esclareceu que esta revisão, deveu-se à necessidade de adquirir uma viatura
ligeira de mercadorias, que garantisse a segurança no transporte dos
colaboradores ao serviço da Junta de Freguesia. Lembrou que até então, o
transporte era efetuado por um trator em que apenas daria para um lugar
sentado, e que os restantes teriam que ir de pé ou no atrelado. Esta situação,
para além de levar a sanções e coimas por infração de excesso de lotação do
veículo, colocava em risco a segurança dos colaboradores. Neste sentido, a Junta
de Freguesia, adquiriu uma viatura ligeira de mercadorias usada, marca Ford,
modelo Transit, com cabine dupla de 7 (sete) lugares e caixa aberta, com seguro
e inspeção em dia, pelo valor de 5.000,00€ (cinco mil euros). -------------------------- Abertas as inscrições para este ponto da ordem do dia, nenhum membro usou
da palavra. ------------------------------------------------------------------------------------- DELIBERAÇÃO: Posta à votação, a 2.ª Revisão Orçamental do ano 2014, foi
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aprovada com 8 (oito) votos a favor e 1 (uma) abstenção. ------------------------------ 3 – 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. -------------------------------------------------- Inscreveu-se e usou da palavra o Sr. Fernando Marques Nunes, residente na
localidade de Lages, para apresentar uma cópia da exposição entregue na
Câmara Municipal, a respeito do caminho de acesso à sua habitação, e cujo
conteúdo consta em anexo da presente ata. ------------------------------------------------------------------------------------ ENCERRAMENTO ----------------------------------------- Finda a ordem do dia e nada mais havendo a tratar, a Presidente da
Assembleia deu os trabalhos por encerrados, pelas vinte e uma horas e trinta
minutos. ------------------------------------------------------------------------------------------ Foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada vai ser assinada
pelos membros da Mesa da Assembleia de Freguesia. ----------------------------------- Ranhados, 17 de Setembro 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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