ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE RANHADOS
ATA N.º 210 DA SESSÃO ORDINÁRIA DA
ASSEMBLEIA
DE
FREGUESIA
DE
RANHADOS, REALIZADA NO DIA UM DE
DEZEMBRO DE DOIS MIL E CATORZE

---- No primeiro dia do mês de Dezembro do ano de dois mil e catorze, na Sede
do Centro Humanitário da Cruz Vermelha Portuguesa (Delegação de Viseu),
Quinta da Pomba, reuniu em sessão ordinária, a Assembleia de Freguesia de
Ranhados pelas vinte e uma horas e dez minutos. ----------------------------------------- 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
quinze 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

fazendo

um

balanço

das

sessões

descentralizadas, ao qual considera terem sido positivas na medida em que
permitiram um melhor conhecimento das atividades e valências das Instituições
existentes na Freguesia. Como prova da mais-valia e da predisposição das
Instituições em participar nesta iniciativa, são os diversos convites que têm
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existido para realizar as sessões nas suas sedes. ----------------------------------------------------------------- PERÍODO “ANTES DA ORDEM DO DIA” ------------------------- I – Apreciação e votação da ata n.º 209 da sessão ordinária de dezassete
de Setembro de dois mil e catorze: ------------------------------------------------------------ A ata n.º 209 da sessão ordinária de dezassete de Setembro 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, António Aires de Matos Pereira, usou da palavra,
para expor as seguintes situações: ---------------------------------------------------------- Primeiro: Pretendeu saber o ponto de situação, do procedimento para a
execução das podas de árvores na Freguesia; -------------------------------------------- Segundo: Pretendeu também saber o ponto de situação, de um assunto
abordado na sessão anterior, a respeito da insuficiente pressão na rede pública
de abastecimento da água na Urbanização do Viso Sul. -------------------------------- A membro da Assembleia, Maria da Glória da Silva Duarte, pediu a
palavra para questionar, como se irá dar cumprimento à nova legislação que
regula a aplicação e uso sustentável dos produtos fitofarmacêuticos, na medida
em que passará a ser necessário, haver pessoas devidamente habilitadas e
identificadas com formação certificada pela Direção Geral de Alimentação e
Veterinária (DGAV). --------------------------------------------------------------------------- O membro da Assembleia, Abílio Ferreira Santos, usou da palavra, para
expor as seguintes situações: -------------------------------------------------------------- 37 Livro de Atas da Assembleia de Freguesia de Ranhados
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---- Primeiro: Expressar a sua satisfação e congratular a Junta, pelo trabalho de
limpeza, manutenção e conservação dos espaços na Freguesia; ------------------------ Segundo: Fez referência, ao estreitamento da via na Rua do Formarigo, ao
qual considera que o arruamento era merecedor de um alargamento da
plataforma e de um aperfeiçoamento no sistema de drenagem pluvial. --------------- 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, pela prontidão com que foi executado o trabalho de limpeza da
Ribeira das Gamelas; ------------------------------------------------------------------------- Segundo: Informar que na sequência dos trabalhos de limpeza da Ribeira
das Gamelas, o muro de contenção de terras cedeu, estando os destroços a
obstruir a circulação da linha de água; ----------------------------------------------------- Terceiro: Pretendeu saber o ponto de situação de assunto tratado numa das
sessões anteriores, a respeito do abatimento do pavimento na Rua das Lages. ------ A Presidente da Assembleia, Cláudia Isabel da Costa Bento, no uso da
palavra, colocou em questão, a manutenção das estagiárias de ação social na
Junta de Freguesia, indicando como hipótese, a integração destes serviços no
Centro Humanitário da Cruz Vermelha (Delegação de Viseu). -------------------------- Findas as intervenções, o Presidente da Junta de Freguesia tomou a palavra,
para prestar esclarecimentos às questões colocadas, informando que a execução
das podas de árvores já tiveram início, tendo começado na Rua Amor de
Perdição, seguindo para a Urbanização do Viso Sul. Informou ainda que,
qualquer pedido para a execução deste trabalho, poderá ser requerido na
Junta de Freguesia. ---------------------------------------------------------------------------- Em relação à insuficiente pressão na rede pública de abastecimento de água
na Urbanização do Viso Sul, o Presidente da Junta de Freguesia informou já ter
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enviado um ofício para os serviços municipalizados, solicitando o diagnóstico e a
correção do problema. ------------------------------------------------------------------------ Relativamente à aplicação dos produtos fitofarmacêuticos na Freguesia,
informou que entrou recentemente em vigor, a nova legislação que regula as
atividades de distribuição, venda e aplicação dos produtos fármacos. Nessa
legislação, prevê que a aplicação dos produtos fitofarmacêuticos deverá ser
efetuado por pessoa com habilitação comprovada, quer por certificado de
aproveitamento na avaliação final da ação de formação sobre aplicação de
produtos fitofarmacêuticos, quer por formação superior ou de nível técnicoprofissional, na área agrícola ou afins. Neste sentido, as Juntas de Freguesia em
reunião com o Executivo Municipal, fizeram sentir não conseguirem reunir todos os
requisitos necessários para o cumprimento da nova legislação, pelo que a
solução encontrada foi, a realização de um concurso público para a execução
destes trabalhos por empresas especializadas. Mais informou, que foi necessário
realizar um levantamento das superfícies com necessidades de aplicação de
herbicida, tendo a Junta já efetuado este trabalho e dado resposta a essa
solicitação. -------------------------------------------------------------------------------------- Relativamente ao alargamento da Rua do Formarigo, esclareceu que reuniu
com os diversos proprietários das parcelas adjacentes, e apenas um não aceitou
ceder terreno para realizar esta obra. Referiu que a Junta estaria na disposição
de suportar os custos da execução do muro de suporte, inicialmente idealizada
em pedra de cantaria, dos órgãos de drenagem de águas pluviais e do
alargamento do pavimento. Informou que existe um plano de alinhamentos para
o local e que quando os proprietários pretenderem proceder a alguma
edificação, terão de respeitar os seus requisitos. Referiu ainda, que se colocou
em discussão a expropriação da parcela, mas optou-se por não passar para
este procedimento, por ser um processo complexo e moroso. Concluiu a sua
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intervenção, lamentando a opção do proprietário, pois condicionou a realização
de uma obra benéfica para a Freguesia, perdendo-se assim uma oportunidade
de melhoramento do arruamento, rematando referindo que a verba reservada
para a execução desta obra, será alocada noutra. -------------------------------------- Em relação ao muro que cedeu, na localidade de Lages, informou que a
reparação será enquadrada num concurso público de manutenção contínua de
muros do Município. Reconhece, que já foi dado tempo suficiente, para resolver
este problema e que, caso o procedimento concursal não der uma resposta
breve, a Junta Freguesia ativará meios entendidos como adequados, para
resolver este problema. ----------------------------------------------------------------------- Por último e relativamente à transferência das estagiárias de serviços sociais
para sede do Centro Humanitário da Cruz Vermelha (Delegação de Viseu), o
Presidente da Junta informou que é intensão manter os seus serviços na sede da
Junta de Freguesia, uma vez que está localizada em zona mais acessível e
permite prestar serviços de grande relevância para a população, como são o
gabinete de saúde e o gabinete de apoio social. Por seu turno, comunicou que
foram selecionados bens da loja social da Freguesia e encaminhados para a
sede do Centro Humanitário da Cruz Vermelha (Delegação de Viseu), pois
entende que não faz sentido haver duas entidades a tratarem do mesmo assunto.
Justificou que os bens ficam mais bem guardados, os utentes mais bem
reservados, tendo aquela Instituição melhor conhecimento das pessoas sinalizadas
e procedimentos de atuação para a distribuição mais eficiente dos bens. ------------ O membro da Assembleia, António Aires de Matos Pereira, pediu novamente
a palavra, para questionar o ponto de situação de um assunto abordado numa
das sessões anteriores, acerca da limpeza e manutenção do caminho que
percorre a localidade de Lages até ao Restaurante “Churrasqueira da
Manhosa”. ------------------------------------------------------------------------------------ 40 Livro de Atas da Assembleia de Freguesia de Ranhados
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---- O Presidente da Junta de Freguesia tomou a palavra, para responder à
questão colocada, informando já ter sido executado a limpeza desse caminho. ----- 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. -------------------------------------------------------------------------------------- Abertas as inscrições para este ponto da ordem do dia, nenhum membro usou
da palavra. ------------------------------------------------------------------------------------- 2 - Análise, discussão e votação da proposta de manutenção de taxas
administrativas. ------------------------------------------------------------------------------------ O Presidente da Junta de Freguesia, usou da palavra e iniciou a sua
intervenção, informando que o valor das taxas devem ser estáveis e que as
alterações que o Executivo entendeu fazer, já o fizeram no ano passado, não
havendo por isso nada que motive a alteração do seu valor. Neste sentido, a
proposta é de manter o valor das taxas, assim como as isenções para as
situações de insuficiência económica e fins previstos na Tabela Geral de Taxas e
Licenças. ----------------------------------------------------------------------------------------- Abertas as inscrições para este ponto da ordem do dia, nenhum membro usou
da palavra. ------------------------------------------------------------------------------------- DELIBERAÇÃO: Posta à votação, a proposta de manutenção de taxas
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---- Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em
minuta. ------------------------------------------------------------------------------------------- 3 - Análise, discussão e votação do Orçamento e Plano Plurianual de
Investimentos para o ano de 2015. ----------------------------------------------------------- O Presidente da Junta de Freguesia, usou da palavra para informar que já
se encontram definidas as obras que este Executivo tenciona realizar na
Freguesia. Informou que todas as obras que se propuseram realizar aquando as
eleições autárquicas, estão a ter desenvolvimento e esclareceu que no ano de
2015 processa-se a fase de planeamento, estudos e projetos de algumas dessas
obras. -------------------------------------------------------------------------------------------- Especificou que a conclusão do pavilhão, assim como a colocação de relva
sintética no campo de Futebol Clube de Ranhados, podem vir a ser uma
realidade e que para isso, este Executivo tem realizado várias reuniões com a
Direção do Clube, por forma a encontrar a melhor solução para a concretização
destas obras. ------------------------------------------------------------------------------------ Relativamente à requalificação do Centro Histórico da Freguesia, o
Presidente da Junta informou que é intensão do Executivo Municipal, estender nas
Freguesias os benefícios de incentivo à requalificação, dando como exemplo a
isenção ou redução do valor do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI). ---------------- Deu conhecimento que será realizado um procedimento de concurso público,
para a requalificação e manutenção dos parques infantis existentes nas
Freguesias. -------------------------------------------------------------------------------------- Por último, informou que as despesas correntes para o ano de 2015 são
basicamente as mesmas do ano transato, e que graças ao programa informático
que monitoriza os consumos, foi possível fazer ajustamentos nos valores da
despesa, tornando-os mais fidedignos. ------------------------------------------------------ DELIBERAÇÃO: Posto à votação, o Orçamento e Plano Plurianual de
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Investimentos para o ano de 2015, foi aprovado por unanimidade. ------------------- Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em
minuta. ------------------------------------------------------------------------------------------- Findas as intervenções, e por solicitação do Presidente da Junta de
Freguesia, foi colocado à consideração da Assembleia, a aprovação em minuta
dos pontos 2 e 3 da Ordem do Dia, com a finalidade de conferir eficácia
imediata às deliberações tomadas. --------------------------------------------------------- DELIBERAÇÃO: Posto à votação, a aprovação em minuta dos pontos 2 e 3
da Ordem do Dia, foi aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ 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, 01 de Dezembro 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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