ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE RANHADOS
ATA N.º 213 DA SESSÃO ORDINÁRIA DA
ASSEMBLEIA
DE
FREGUESIA
DE
RANHADOS, REALIZADA NO DIA NOVE DE
SETEMBRO DE DOIS MIL E QUINZE

---- Aos nove dias do mês de Setembro do ano de dois mil e quinze, na Igreja
Madre Rita, Quinta do Galo, 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 e Nuno Miguel Almeida Rocha; ----------------------------------------------------- Os membros do Executivo da Junta de Freguesia: Luís Filipe Martins de
Almeida Mendes – (Presidente) e José Carlos Marques da Costa – (Tesoureiro). ----- AUSÊNCIAS – Esteve ausente na sessão, o membro do Executivo da Junta de
Freguesia: António Soares Correia - (Secretário), por se encontrar de férias. --------- 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
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 ao Sr.
Padre José Pedro da Costa Matos - (Reitor da Igreja Madre Rita), pela
hospitalidade e cedência da sala de reunião. --------------------------------------------- O Sr. António Mateus da Silva em representação do Sr. Padre José Pedro da
Costa Matos, usou da palavra para saudar e dar as boas vindas a todos os
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membros da Assembleia, referiu ser um gosto receber esta sessão
descentralizada, finalizando fazendo a observação de a Igreja Madre Rita
pertencer à paróquia de Ranhados. --------------------------------------------------------- A Presidente da Assembleia, retomou a palavra para informar ter recebido
uma declaração escrita de renúncia ao mandato, da membro da Assembleia
Fátima Magalhães dos Santos, ao qual se anexa na presente ata. Esclareceu
ainda que muito embora a declaração escrita de renúncia, este membro da
Assembleia já tinha atingido o número limite de faltas que levaria à perda do
seu mandato, dispensando-se por aquela via de uma decisão do Tribunal
Administrativo. Informou ainda que na próxima sessão, será convocado o
cidadão imediatamente a seguir na ordem da respetiva lista. ------------------------------------------------- PERÍODO “ANTES DA ORDEM DO DIA” ------------------------- I – Apreciação e votação da ata n.º 212 da sessão ordinária de dez de
Julho de dois mil e quinze: ---------------------------------------------------------------------- A ata n.º 212 da sessão ordinária de dez de Julho de dois mil e quinze, 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 sido
abordado por uma cidadã recenseada na Freguesia de Ranhados, mas a residir
em Lisboa, a questionar como proceder para exercer o seu voto nas próximas
eleições. ----------------------------------------------------------------------------------------- O membro da Assembleia, José Ferreira Francisco usou da palavra para
informar que na Rua do Cruzeiro, na proximidade da Fundação Mariana Seixas,
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são desrespeitosamente depositados sacos de lixo, na parte exterior dos
contentores. Este comportamento, praticado por pessoas não identificadas, tem
sido reincidente, causando maus cheiros e dando mau aspeto ao local. --------------- O Presidente da Junta de Freguesia, usou da palavra para responder às
questões colocadas, informando que existe uma página de internet da Comissão
Nacional de Eleições (CNE), que contém informação fidedigna e contactos para
esclarecer todas as dúvidas, assim como prestar todas as informações relativas
ao processo eleitoral. -------------------------------------------------------------------------- Sobre os sacos de lixos depositados junto aos contentores, referiu que estes
são atos lamentáveis mas de difícil controlo, sendo que este problema só terá
solução quando as pessoas forem conscientes, e tiverem um comportamento
civilizado e respeitador. Contudo, informou que foram dadas instruções aos
funcionários ao serviço da Junta de Freguesia, para que sempre que se verifique
esta situação, procederem à recolha desses resíduos e encaminha-los para os
locais apropriados ou destinados para o efeito. ------------------------------------------ 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, usou da palavra para agradecer ao Sr.
Padre José Pedro da Costa Matos pela disponibilização da sala de reunião.
Considera que estas sessões descentralizadas da Assembleia de Freguesia são
importantes, pois permitem inteirar os cantos e recantos da Freguesia, assim como
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constitui um meio facilitador e de estímulo à participação dos cidadãos nas
Assembleias. ------------------------------------------------------------------------------------ Felicitou a Comissão de Festas de Ranhados 2014/2015, pela boa
organização e elevação como decorreram os eventos festivos. ------------------------- Prestou informações sobre a atividade autárquica. Especificou que os
projetos de execução da “Requalificação de arruamento e passeios na Quinta
da Atalaia” e do “Parque de lazer da Urbanização da Misericórdia”, já se
encontram concluídos e entregues na Câmara Municipal para apreciação. Referiu
que os aludidos projetos foram contratualizados, pois se fossem elaborados
pelos técnicos da Câmara Municipal, o prazo de conclusão e entrega seria muito
mais alargado. --------------------------------------------------------------------------------- Informou, que a inauguração da Escola Básica Aquilino Ribeiro está
agendada para o próximo dia 18 de Setembro. ----------------------------------------- Levou a conhecimento a requalificação do passeio adjacente à Escola Básica
Aquilino Ribeiro, encontrando-se estes trabalhos praticamente concluídos. ------------ Referiu ter sido necessário proceder à demolição do muro de pedra, no
percurso dos “quatros caminhos” confinante com a Escola Básica Aquilino Ribeiro,
devido ao facto de as pedras que sustentam o muro se encontrarem soltas,
colocando em risco a segurança das crianças e prevenindo-as contra a queda de
objetos. ------------------------------------------------------------------------------------------ Comunicou que a caminhada solidária, realizada no passado dia 05 de
Setembro, decorreu muito bem, com forte aderência da população e esclareceu
que todos os bens angariados reverteram a favor do Centro Humanitário da
Cruz Vermelha Portuguesa (Delegação de Viseu). ---------------------------------------- Informou ter recebido um parecer do Departamento Jurídico da Câmara
Municipal, relativamente a um assunto abordado no «Período de Intervenção do
Público» da sessão ordinária n.º 208, e que respeita ao caminho que faz
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serventia a duas habitações na localidade de Lages. Esse parecer, concluí que o
referido caminho é de domínio público e, assim sendo, é pretensão da Junta de
Freguesia proceder à pavimentação daquele espaço. ----------------------------------- Comunicou que a Escola EB1 de Ranhados, vai ficar devoluta e que a
Administração Camarária tem-se mostrado recetiva nas sugestões da Junta de
Freguesia no que respeita à sua futura utilização. Referiu que têm sido enumeras
as solicitações para a utilização das salas, mas que a prioridade continua a ser a
instalação do Agrupamento1029 do Corpo Nacional de Escutas de Ranhados.
Todavia, referiu que numa fase temporária e transitória, poder vir a ser
necessário ocupar parte das salas, para as atividades do ATL da Fundação
Mariana Seixas. -------------------------------------------------------------------------------- Por fim, informou do início dos trabalhos de conservação e pintura dos muros
de vedação do cemitério velho, seguindo-se assim que estas atividades se
encontrarem concluídas para o cemitério novo. -------------------------------------------- Abertas as inscrições para este ponto da ordem do dia, a Presidente da
Assembleia usou da palavra, para no seguimento da informação da demolição
do muro de pedra que percorre os “quatro caminhos”, propor que se realizasse
um levantamento toponímico e se sinalizasse o local com uma placa informativa,
de modo a fazer constar nos registos, perpetuar em memória e para o
conhecimento das futuras gerações da sua localização. ---------------------------------- O Presidente da Junta referiu ter acolhido a proposta de sinalização do
local, contudo informou que este processo prevê-se moroso pois a comissão
toponímica da Câmara Municipal, encontra-se no momento com enumeras
solicitações e com trabalho em atraso. ------------------------------------------------------ 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
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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 seguinte cidadão: --------------------------------- O Sr. António Mateus da Silva, para agradecer a presença da Assembleia e
felicitou a iniciativa da realização de sessões descentralizadas. Prosseguiu a sua
intervenção, fazendo um historial da Igreja Madre Rita e as atividades
desenvolvidas pela Comissão de Culto na execução das obras. Por último, apelou
à Junta de Freguesia toda a colaboração possível e à sensibilização do
Executivo Camarário na participação da construção da igreja, assim como na
elaboração de uma candidatura para a conclusão da obra. ----------------------------------------------------------------- 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 quarenta
e cinco minutos. --------------------------------------------------------------------------------- Foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada vai ser assinada
pelos membros da Mesa da Assembleia de Freguesia. ----------------------------------- Ranhados, 09 de Setembro 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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