ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE RANHADOS
ATA N.º 211 DA SESSÃO ORDINÁRIA DA
ASSEMBLEIA
DE
FREGUESIA
DE
RANHADOS, REALIZADA NO DIA QUINZE
DE ABRIL DE DOIS MIL E QUINZE

---- Aos quinze dias do mês de Abril do ano de dois mil e quinze, 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 e
quinze 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
vinte minutos, verificando-se haver “quórum”, e tendo os membros presentes
ocupado os seus lugares, a Presidente da Assembleia declarou aberta a sessão,
dando inícios aos trabalhos: ----------------------------------------------------------------------------------------- PERÍODO “ANTES DA ORDEM DO DIA” ------------------------- I – Apreciação e votação da ata n.º 210 da sessão ordinária de um de
Dezembro de dois mil e catorze: --------------------------------------------------------------- A ata n.º 210 da sessão ordinária de um de Dezembro de dois mil e catorze,
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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, para referir ter
recebido um reparo de um morador, relativamente ao parque infantil do Largo
27 de Dezembro, por se encontrarem soltos alguns painéis do escorrega, pondo
em risco a segurança das crianças. ---------------------------------------------------------- O membro da Assembleia, Abílio Ferreira Santos, usou da palavra, para
expor as seguintes situações: ----------------------------------------------------------------- Primeiro: Manifestar a sua satisfação, pelo trabalho de remarcação e
pintura da sinalização horizontal na Freguesia; ------------------------------------------- Segundo: Congratular e realçar o desempenho da Junta de Freguesia, pelo
trabalho de limpeza e desmatação do caminho da Regada; --------------------------- Terceiro: Deu conta que após a realização da desmatação dos caminhos
rurais, ficaram a descoberto alguns resíduos sólidos, tais como: vidros, metais e
entulho ao qual sugeriu a sua recolha e depósito nos contentores apropriados, ou
encaminhados para os locais destinados para o efeito. ---------------------------------- A membro da Assembleia, Maria da Glória da Silva Duarte, pediu a
palavra, para saber o ponto de situação da intervenção da “eira” da
Urbanização da Misericórdia, assim como o arranjo do espaço envolvente. ---------- O membro da Assembleia, José Ferreira Francisco, usou da palavra, para
expor as seguintes situações: ----------------------------------------------------------------- Primeiro: Expressar a sua satisfação pela reparação do muro de suporte na
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---- Segundo: Felicitar a Junta de Freguesia, pela celebração dos contratos
programa para o desenvolvimento desportivo no concelho, que decorreu no
passado dia 07 de Abril na sede da Junta de Freguesia, e onde marcaram
presença o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Viseu, o Sr. Vereador do
Pelouro do Desporto e Juventude, assim como trinta e uma instituições locais; -------- A Presidente da Assembleia, Cláudia Isabel da Costa Bento, na sequência da
encenação da Via Sacra, realizada no passado dia 29 de Março sob a
organização do Agrupamento 1029 do Corpo Nacional de Escutas, propôs a
atribuição do seguinte voto de louvor: ------------------------------------------------------ «Proposta de Voto de Louvor ---------------------------------------------------------------- Considerando a excelência na encenação da Via Sacra, que percorreu várias
artérias da cidade de Viseu, no passado dia 29 de março, protagonizado pelo
Agrupamento 1029 do Corpo Nacional de Escutas, evento presenciado por milhares
de pessoas, a Assembleia de Freguesia de Ranhados, na sessão ordinária de 15 de
abril de 2015, deliberou atribuir um voto de louvor aos Escuteiros de Ranhados,
como reconhecimento pela forma como respondeu ao desafio da Câmara Municipal
de Viseu e promoveu esta iniciativa, pela primeira vez na cidade, o que constituiu
motivo de orgulho para os Ranhadenses.» --------------------------------------------------- DELIBERAÇÃO: Posta à votação, a proposta de voto de louvor ao
Agrupamento 1029 do Corpo Nacional de Escutas, foi aprovada por
unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------- Findas as intervenções, o Presidente da Junta de Freguesia tomou a palavra,
para prestar esclarecimentos às questões colocadas, informando que se tem
vindo a efetuar manutenções periódicas aos parques infantis existentes na
Freguesia. Para o caso em concreto, agradeceu a atenção, pois desconhecia o
dano e iria assim que possível verificar esta situação. ------------------------------------ Comunicou que foi efetuada a remarcação da sinalização horizontal, nos
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---- Relativamente à conservação dos caminhos públicos, informou que estão a
proceder à limpeza e desmatação do caminho da Regada, e à medida que se
vai concebendo o trabalho, tem-se a preocupação de recolher os resíduos sólidos
encontrados. Reconhece que essa recolha não tem sido a mais eficaz, pois
entende que a prioridade seja a conclusão da desmatação, por forma a permitir
o rápido acesso dos bombeiros no combate aos incêndios. ------------------------------ Em relação ao arranjo do espaço da “eira” da Urbanização da
Misericórdia, comunicou que é propriedade da Santa Casa da Misericórdia de
Viseu, e que já existe acordo para a cedência do espaço, estando em curso os
formalismos para a realização da escritura de cedência. Informou que se
tenciona proceder ao arranjo do espaço, à consolidação das paredes da “eira”
e à construção de um parque de lazer, sendo para isso necessário elaborar um
projeto de execução. -------------------------------------------------------------------------- Quanto à reparação do muro na localidade de Lages, esclareceu que o
processo demorou mais do que o inicialmente delineado, porque se tinham
esgotado as quantidades de trabalho do fornecimento contínuo de reparação de
muros. Assim, foi necessário realizar um contrato programa com o Município de
Viseu para concretizar os trabalhos. -------------------------------------------------------- Congratulou e expressou igualmente a sua satisfação pela cerimónia de
assinatura dos contratos programa para o desenvolvimento desportivo no
concelho, na sede da Junta de Freguesia. Referiu que este evento foi positivo
pois permitiu que a Freguesia estivesse em destaque e alvo de todas as
atenções. ---------------------------------------------------------------------------------------- Considerou também que a encenação da Via Sacra, organizada pelo
Agrupamento 1029 do Corpo Nacional de Escutas, dignificaram a Freguesia,
tendo-se congratulado com a atribuição do voto de louvor, considerando ter sido
merecido. ---------------------------------------------------------------------------------------- Não havendo mais inscrições para o período “Antes da Ordem do Dia”, a
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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 usou da palavra para complementar a
informação autárquica previamente distribuída, referindo que no Lugar do
Monte - (Malvinas), as águas pluviais não estão a ser devidamente direcionadas,
percorrendo parcelas de privados e a lesar os seus proprietários. Informou que
se está a preparar um procedimento para a execução de órgãos de drenagem,
por forma a consertar esta situação. -------------------------------------------------------- Abertas as inscrições para este ponto da ordem do dia, nenhum membro usou
da palavra. ------------------------------------------------------------------------------------- 2 – 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.
---- Abertas as inscrições para este ponto da ordem do dia, nenhum membro usou
da palavra. ------------------------------------------------------------------------------------- 3 – Aprovação do Mapa de Pessoal de 2015 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
comparativamente com o ano passado, o Mapa de Pessoal ao serviço da
Freguesia não sofreu alteração. Comunicou que o procedimento para a
contratação de um cantoneiro de limpeza, irá manter-se em aberto, não por
falta de necessidade dos seus serviços, mas por não estar certo que no futuro
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haja condições para sustentar o seu salário. ----------------------------------------------- Abertas as inscrições para este ponto da ordem do dia, nenhum membro usou
da palavra. ------------------------------------------------------------------------------------- DELIBERAÇÃO: Posto à votação, o Mapa de Pessoal de 2015, foi aprovado
por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------ 4 – Análise, discussão e votação da 1.ª Revisão Orçamental do ano 2015
de harmonia com alínea b) do n.º 1 do artigo 16.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de
Setembro. --------------------------------------------------------------------------------------------- O Presidente da Junta de Freguesia usou da palavra para esclarecer que a
revisão se deve exclusivamente à introdução do saldo gerência anterior, positivo
de 21.672,70 € (vinte e um mil, seiscentos e setenta e dois euros e setenta
cêntimos). ---------------------------------------------------------------------------------------- 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 de 2015,
foi aprovado por unanimidade. -------------------------------------------------------------- 5 – Análise, discussão e votação do Relatório e Conta Gerência do ano
2014, nos termos da alínea do n.º 2 do art.º 11 da Lei n.º 75/2013 de 12 de
Setembro. --------------------------------------------------------------------------------------- O Presidente da Junta de Freguesia apresentou os mapas de operações de
tesouraria e de controlo orçamental. Referiu que todos os documentos se
encontravam à disposição para consulta e que tinham já sido validados por um
técnico oficial de contas. ---------------------------------------------------------------------- Informou ainda que estes documentos, ao fim de aprovados serão enviados
para o Tribunal de Contas, fazendo a observação que até à data, nunca houve
algum reparo às contas apresentadas. ----------------------------------------------------- Abertas as inscrições para este ponto da ordem do dia, nenhum membro usou
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---- DELIBERAÇÃO: Posto à votação, o Relatório e Conta Gerência do ano de
2014, foi aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------ Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em
minuta. ------------------------------------------------------------------------------------------- 6 – Análise, discussão e votação dos nomes para o Conselho Fiscal e
Conselho de Administração da Fundação Mariana Seixas. --------------------------- O Presidente da Junta de Freguesia usou da palavra para informar que os
Estatutos da Fundação Mariana Seixas haviam sido alterados, submetido a
aprovação e encontrando-se em vigor. Nessa alteração vem determinado que o
Conselho de Administração é constituído por cinco membros: dois nomeados por
quem foi designado pelos fundadores, dois pela Câmara Municipal de Viseu e
um pela Assembleia da Freguesia de Ranhados. Estabelece ainda que o
Conselho Fiscal é constituído por três elementos, sendo que o Presidente é
designado pela Assembleia de Freguesia de Ranhados e os vogais são
indicados, um pela Câmara Municipal de Viseu e outro por quem for designado
pelos fundadores. ------------------------------------------------------------------------------ Neste sentido, os membros do Executivo da Junta de Freguesia tendo em
conta a seriedade, a competência e a disponibilidade que os cargos exigem
para tão grande responsabilidade, submeteram à consideração da Assembleia,
a seguinte proposta de nomeação para integrar os Conselhos Fiscal e de
Administração da Fundação Mariana Seixas: ---------------------------------------------- Conselho Fiscal: António Mateus da Silva; --------------------------------------------- Conselho de Administração: José Ferreira Francisco. --------------------------------- DELIBERAÇÃO: Posta à votação, as nomeações propostas para integrarem
os Conselhos Fiscal e de Administração da Fundação Mariana Seixas, foram
aprovadas por unanimidade. ----------------------------------------------------------------- Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em
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---- O membro da Assembleia de Freguesia, Leonel Lopes Bento de Almeida usou
da palavra, para felicitar as escolhas para integrar os Conselhos Fiscal e de
Administração da Fundação Mariana Seixas, fazendo votos de um bom mandato
aos eleitos. -------------------------------------------------------------------------------------- O membro eleito para o Conselho de Administração, José Ferreira Francisco
pediu a palavra para agradecer a confiança nele depositado para o cargo de
grande responsabilidade. Referiu que irá trabalhar arduamente e que não
negará a esforços para recuperar o prestígio da instituição, pois esta lhe está no
coração. ----------------------------------------------------------------------------------------- O Presidente da Junta, usou da palavra para expressar a sua satisfação por
as escolhas terem sido consensuais, e formulou também votos de um bom
mandato aos eleitos. --------------------------------------------------------------------------- 7 – Outros assuntos. --------------------------------------------------------------------- O Presidente da Junta de Freguesia usou da palavra para informar que se
estão tecer esforços para resolver o escoamento das águas pluviais da Rua do
Formarigo. --------------------------------------------------------------------------------------- Convidou os Membros da Assembleia a comparecerem e apresentarem
propostas para o 2.º orçamento participativo 2015, que decorrerá no próximo
dia 22 de Abril na sede da Junta de Freguesia. Esclareceu que esta iniciativa
visa promover uma cultura de participação democrática e envolvimento da
comunidade no novo ciclo de desenvolvimento e futuro do concelho, incentivando
uma cidadania ativa e práticas de construção coletiva. Este projeto terá uma
dotação global de 150.000,00 € (cento e cinquenta mil euros), sendo que cada
Freguesia não poderá exceder o montante máximo de 30.000,00 € (trinta mil
euros) de investimento. ------------------------------------------------------------------------ Por último informou que a carrinha adquirida pela Junta de Freguesia, tem
um consumo excessivo de óleo, tendo no período de garantia, sido feita a
reclamação ao antigo proprietário. Este não se tem mostrado recetivo em
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resolver o problema, tendo a Junta decidido entregar o caso a um advogado. ------ Findas as intervenções, e por solicitação do Presidente da Junta de
Freguesia, foi colocado à consideração da Assembleia, a aprovação em minuta
do ponto 5 da Ordem do Dia para envio dos documentos ao Tribunal de Contas,
assim como do ponto 6 com vista a conferir eficácia imediata às deliberações
tomadas. Ninguém obstou a este procedimento. ---------------------------------------------------------------- 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 e quinze
minutos. ------------------------------------------------------------------------------------------ Foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada vai ser assinada
pelos membros da Mesa da Assembleia de Freguesia. ----------------------------------- Ranhados, 15 de Abril de 2015. -------------------------------------------------------- A Presidente: ______________________________________________ ; ---(Cláudia Isabel da Costa Bento)

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

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