ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE RANHADOS
ATA N.º 215 DA SESSÃO ORDINÁRIA DA
ASSEMBLEIA
DE
FREGUESIA
DE
RANHADOS, REALIZADA NO DIA DEZOITO
DE ABRIL DE DOIS MIL E DEZASSEIS

---- Aos dezoitos dias do mês de Abril do ano de dois mil e dezasseis, no edifício
da Junta de Freguesia, na sala destinada ao efeito, 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, António Aires de Matos Pereira, João Carlos da Silva
Chaves 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, o membro da Assembleia de Freguesia: Leonel
Lopes Bento de Almeida. ---------------------------------------------------------------------- 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,
dando início aos trabalhos: ------------------------------------------------------------------------------------------ PERÍODO “ANTES DA ORDEM DO DIA” ------------------------- I – Apreciação e votação da ata n.º 214 da sessão ordinária de nove de
Dezembro de dois mil e quinze: ---------------------------------------------------------------- A ata n.º 214 da sessão ordinária de nove de Dezembro de dois mil e
quinze, que havia sido previamente distribuída, foi submetida à consideração da
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Assembleia. ------------------------------------------------------------------------------------- DELIBERAÇÃO: Posta à votação, a ata foi aprovada por unanimidade. --------- Não participou na votação, o membro da Assembleia, João Carlos da Silva
Chaves, por de momento ainda se encontrar ausente da reunião. Ausência essa,
previamente comunicada à Presidente da Assembleia. ----------------------------------- 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 dar conta da existência de abatimentos no pavimento da Rua da Bomba, e
questionou a possibilidade de se efetuar uma intervenção no paralelo existente
no centro da Freguesia. ----------------------------------------------------------------------- O membro da Assembleia, Abílio Ferreira Santos, usou da palavra para
expor as seguintes situações: ----------------------------------------------------------------- Primeiro: Pretendeu saber, se está prevista alguma intervenção no caminho
que se encontra em terra batida, entre o Centro Pastoral de Nossa Senhora do
Viso e a Rua Principal do Viso Sul. Referiu que, o referido troço movimenta já um
considerável volume de trafego rodoviário, e por isso considera desejável
efetuar um aperfeiçoamento das condições de circulação. ------------------------------ Segundo: Levou a conhecimento, o abatimento do pavimento na Rua das
Palmeiras. --------------------------------------------------------------------------------------- Terceiro: Informou que, na Avenida do Povo nos períodos de precipitação, as
águas pluviais acumulam-se formando poças na berma. Esta ocorrência, estimula
os condutores a desviarem-se por impulso da sua via de circulação e a
trespassar a via contrária. Referiu que esta situação merecia ser corrigida, de
modo a atenuar o risco e prevenir potenciais acidentes. ------------------------------ 78 Livro de Atas da Assembleia de Freguesia de Ranhados
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---- Quarto: Por último, deu conta do escorregamento de terras, no talude da
Rua do Carregal. ------------------------------------------------------------------------------- A membro da Assembleia, Maria da Glória da Silva Duarte, pediu a
palavra para expor as seguintes situações: ------------------------------------------------ Primeiro: Pretendeu saber, o ponto de situação do “Parque de Lazer da
Urbanização da Misericórdia”. --------------------------------------------------------------- Segundo: Levou a conhecimento que, as espécies arbóreas colocadas no
âmbito da “Requalificação da Urbanização da Misericórdia”, aparentam
estarem secas, fazendo sugerir não terem vingado. -------------------------------------- O membro da Assembleia, Bruno Tiago Gomes Esteves, usou da palavra
para congratular a presença do Sr. Presidente e Sr. Vice-Presidente da Câmara
Municipal de Viseu à Freguesia, no passado dia 13 de Março, numa visita às
obras já realizadas, e às obras que se perspetivam executar. -------------------------- Congratulou-se ainda pela escolha de entidades e organismos existentes na
Freguesia, para ocuparem as salas da Escola EB1 de Ranhados, assim como as
assinaturas dos protocolos de cedência das instalações com: o Agrupamento n.º
1029 do Corpo Nacional de Escutas de Ranhados, a Escola de Música “Dó Ré
Mi” e a Fundação Mariana Seixas. ---------------------------------------------------------- Concluiu referindo, ser agradável notar que o Executivo Camarário, se
desloca com regularidade a Ranhados, demonstrando desta forma, o seu
interesse pelos assuntos da Freguesia. ------------------------------------------------------ O membro da Assembleia, António Aires de Matos Pereira, usou da palavra
para questionar se está prevista para esta temporada, a realização de podas
das árvores na Urbanização do Viso Sul. --------------------------------------------------- Mais informou, ter conhecimento da mobilização da população residente,
para fazerem um “Abaixo-Assinado”, com o intuito de reivindicar a realização
de podas às árvores. ----------------------------------------------------------------------- 79 Livro de Atas da Assembleia de Freguesia de Ranhados
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---- O membro da Assembleia, João Carlos da Silva Chaves, que se encontrava
ausente na sessão, ocupou o seu lugar a partir deste momento, até ao fim dos
trabalhos. ---------------------------------------------------------------------------------------- A Presidente da Assembleia, usou da palavra para propor a atribuição de
voto de louvor, ao Agrupamento n.º 1029 do Corpo Nacional de Escutas de
Ranhados, pela encenação e representação da “Via Sacra”, nas ruas das
cidades de Viseu e Mangualde. Afirmou ter tido a oportunidade de assistir à
atuação, e de ter ouvido vários elogios pela boa organização. Concluiu,
considerando ser justa a atribuição do voto de louvor, pois prestigiaram a
Freguesia, e por ser já um “artigo exportador”. ------------------------------------------- DELIBERAÇÃO: Posta à votação, a proposta de atribuição de voto de louvor
ao Agrupamento n.º 1029 do Corpo Nacional de Escutas de Ranhados, foi
aprovada por unanimidade. ------------------------------------------------------------------ O membro da Assembleia, João Carlos da Silva Chaves, usou da palavra,
para expor as seguintes situações: ---------------------------------------------------------- Primeiro: Levou a conhecimento, os consecutivos abatimentos do pavimento na
Rua da Bomba. --------------------------------------------------------------------------------- Segundo: Referiu ainda que, a generalidade dos abrigos de autocarro
existentes na Freguesia, encontram-se repletos de cartazes publicitários, que não
favorecem o acolhimento dos utentes. Propôs a recolha dos cartazes afixados e
limpeza destes espaços. ----------------------------------------------------------------------- Findas as intervenções, o Presidente da Junta de Freguesia no uso da
palavra, solicitou à Assembleia, a aprovação em minuta dos pontos 4 e 5 da
Ordem do Dia para envio dos documentos ao Tribunal de Contas. Ninguém
obstou a este procedimento. ------------------------------------------------------------------ Seguiram-se os esclarecimentos às questões colocadas, começando por
informar que, se têm vindo a realizar reparações em diversos troços no
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pavimento da zona central da Freguesia, nos locais onde se verificam
abatimentos e ruturas nas tubagens das infraestruturas. Referiu que, também
gostaria de concretizar uma intervenção a fundo por todo o percurso do
arruamento, contudo esclareceu que não estão previstos neste mandato, recursos
financeiros suficientes para executar esta requalificação. ------------------------------- Quanto ao caminho que se encontra em terra batida, entre o Centro Pastoral
de Nossa Senhora do Viso e a Rua Principal do Viso Sul, informou já ter sido
feito um melhoramento das condições de circulação, com a aplicação de “toutvenant” e de já ter remetido para a Câmara Municipal, um dossier com
documentos a reportar a necessidade de se proceder a pavimentação do troço. ---- Relativamente ao abatimento do pavimento na Rua das Palmeiras, comunicou
que este dano teve origem nas ligações das infraestruturas que atravessam no
local. Informou já ter feito uma exposição escrita para a Câmara Municipal a
dar conta do dano, e a solicitar a sua reparação. ---------------------------------------- Concordou que a acumulação das águas pluviais nas bermas da Avenida do
Povo, constitui perigo para a circulação rodoviária. Informou já ter feito uma
exposição escrita à Câmara Municipal a reportar esta situação, e a solicitar uma
medida preventiva. ----------------------------------------------------------------------------- Quanto ao escorregamento de terras no talude da Rua do Carregal, referiu
que a reparação será enquadrada num procedimento de manutenção contínua
de muros do Município. ------------------------------------------------------------------------ No que diz respeito ao “Parque de Lazer da Urbanização da Misericórdia”
explicou que,

por estarem previstos trabalhos de

remodelação

das

infraestruturas elétricas e iluminação pública, foi necessário pedir o parecer à
EDP Energias de Portugal. Comunicou já ter recebido o deferimento daquela
entidade, encontrando-se o processo em condições de ser tratado na próxima
reunião de Câmara. ------------------------------------------------------------------------ 81 Livro de Atas da Assembleia de Freguesia de Ranhados
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---- Relativamente às árvores colocadas na Urbanização da Misericórdia,
informou não ser esta a melhor estação do ano, para tirar a ilação que secaram.
Referiu que irá aguardar pela época da floração da espécie, para fazer uma
avaliação mais assertiva, e se então se constatar que alguma árvore secou, será
feita uma participação ao empreiteiro, para que no período de garantia da
obra, efetue a respetiva substituição. ------------------------------------------------------- Congratulou-se igualmente com vinda do Sr. Presidente e Sr. Vice-Presidente
da Câmara Municipal de Viseu, para visitar as obras já realizadas, e as que se
planeiam executar, sendo esta a postura que tem caracterizado este Executivo,
que considera ser sinónimo de proximidade e interesse pelos assuntos tratados
nas Freguesias. --------------------------------------------------------------------------------- Referiu que, a Junta se debateu e se fez valer pela cedência da Escola EB1
de Ranhados, às instituições existentes na Freguesia. Comunicou ainda, já ter
entregue as chaves, que permitem o acesso à Escola EB1 de Ranhados ao
Agrupamento n.º 1029 do Corpo Nacional de Escutas de Ranhados e à Escola de
Música “Dó Ré Mi”. ----------------------------------------------------------------------------- Afirmou que estão previstas para esta temporada, a realização de podas
das árvores na Urbanização do Viso Sul. Explicou que este trabalho será
considerado num procedimento posto a concurso público, todavia e de acordo
com informação dos técnicos da Câmara Municipal, não é recomendável iniciar
os trabalhos antes do período de floração das espécies. -------------------------------- Referiu ainda, não ter receio de “Abaixo Assinados” e se neste caso, lhe for
remetido algum, a Junta encarrega-se de o reencaminhar para a Câmara
Municipal, visto ser este órgão que está a tratar o assunto. ----------------------------- Considerou também que a encenação da Via Sacra, organizada pelo
Agrupamento 1029 do Corpo Nacional de Escutas de Ranhados, dignificaram a
Freguesia, informando que a Junta irá também atribuir um certificado de mérito
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e reconhecimento. ------------------------------------------------------------------------------ Por último, referiu que iria dar indicação aos funcionários ao serviço da Junta
de Freguesia, para procederem à limpeza e recolha de cartazes afixados nos
abrigos dos autocarros. ----------------------------------------------------------------------- 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 complementar a
informação autárquica previamente distribuída, informando que este ano, a
Junta irá fazer parcerias com as instituições existentes na Freguesia, para
realizarem as atividades inseridas no âmbito do evento cultural, solidário e
desportivo “Ranhados em Movimento”. Esclareceu que, a Junta irá mediante as
suas possibilidades, apoiar e ir ao encontro da vontade das instituições naquilo
que pretendem organizar nos eventos. ------------------------------------------------------ Abertas as inscrições para este ponto da ordem do dia, inscreveu-se e usou
da palavra o membro da Assembleia, José Ferreira Francisco, para dar conta
que, ainda não foram entregues as chaves de acesso à Escola EB1 de Ranhados
à Fundação Mariana Seixas. ----------------------------------------------------------------- O Presidente da Junta de Freguesia usou da palavra para esclarecer que,
efetivamente ainda não foram entregues as chaves de acesso à Escola EB1 de
Ranhados à Fundação Mariana Seixas, pois não tem conhecimento que a
instituição necessita de imediato das salas. Todavia, afirmou que estas serão
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entregues assim que se verifique essa necessidade, ou no instante em que for
feito o pedido. ---------------------------------------------------------------------------------- 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.
---- Informou que a lista, é análoga à apresentada no ano passado, com a
atualização de 1 (uma) motosserra e 2 (duas) roçadouras, entretanto adquiridas
pela Junta de Freguesia. ---------------------------------------------------------------------- Abertas as inscrições para este ponto da ordem do dia, inscreveram-se e
usaram da palavra os seguintes membros da Assembleia: ------------------------------- O membro da Assembleia, João Carlos da Silva Chaves, para questionar o
método usado para determinar o valor líquido da rúbrica: “Cemitérios
(construções, vedações e paredões)”, e se esta importância, influencia o valor de
aquisição dos lotes de terreno para a conceção de sepulturas. ------------------------- O Presidente da Junta de Freguesia tomou a palavra, para responder à
questão colocada, esclarecendo que o referido valor, já vem de anos anteriores
e que ainda não foi atualizado. Explicou que este valor não influencia o custo de
aquisição dos lotes de terreno para a conceção de sepulturas, estando esta
contabilização estabelecida no “Regulamento de Cemitérios da Freguesia”.
Concluiu, referindo que o custo de aquisição de lotes de terreno para a conceção
de sepulturas na Freguesia de Ranhados, é dos mais baixos, comparativamente
aos que são praticados por outras Freguesias do Município de Viseu. ----------------- A Presidente da Assembleia, usou da palavra para felicitar a apresentação
do inventário, pois além de ser uma exigência regulamentar, considera
importante haver um registo dos bens da Freguesia. ------------------------------------- 3 – Aprovação do mapa de Pessoal de 2016 de harmonia com o disposto
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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. Informou ainda que, o procedimento para a
contratação de um cantoneiro de limpeza, irá manter-se em aberto, por não
estar certo que no futuro 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 2016, foi aprovado
por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------ 4 - Análise, discussão e votação da 1.ª Revisão Orçamental do ano de
2016 de harmonia com alínea b) do n.º 1 do artigo 16.º da Lei n.º 75/2013. ------ 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 20.831,45 € (vinte mil, oitocentos e trinta e um euros e quarenta e cinco
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 2016,
foi aprovada por unanimidade. -------------------------------------------------------------- Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em
minuta. ------------------------------------------------------------------------------------------- 5 - Análise, discussão e votação do Relatório e Conta Gerência do ano de
2015, 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, referindo que
todos os documentos se encontravam disponíveis para consulta, e que os mapas
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tinham assim como tem sido prática corrente, analisados e validados por um
técnico oficial de contas. ---------------------------------------------------------------------- Levou ainda a conhecimento, da abertura de uma conta bancária, com o
intuito de depositar as cauções apresentadas pelos empreiteiros, no processo de
adjudicação de obras. ------------------------------------------------------------------------ Abertas as inscrições para este ponto da ordem do dia, nenhum membro usou
da palavra. ------------------------------------------------------------------------------------- DELIBERAÇÃO: Posto à votação, o Relatório e Conta Gerência do ano de
2015, foi aprovado com 6 (seis) votos a favor e 2 (duas) abstenções. ----------------- O membro da Assembleia, João Carlos da Silva Chaves, fez uma declaração
de voto para justificar a sua abstenção, expondo que, no período a que se
referem as atividades do “Relatório e Conta Gerência do ano de 2015”, ainda
não tinha tomado posse como membro desta Assembleia. ------------------------------- Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em
minuta. ------------------------------------------------------------------------------------------- 6 – Outros Assuntos. ------------------------------------------------------------------------- Abertas as inscrições para este ponto da ordem do dia, inscreveu-se e usou
da palavra o membro da Assembleia, Nuno Miguel Almeida Rocha, para dar
conta da degradação e surgimento de covas no pavimento da Rua do Corgo. ------ O Presidente da Junta de Freguesia usou da palavra, para responder à
questão colocada, informando já ter reunido com o empreiteiro que executou a
obra, para analisar no local o sucedido. Dado que, os trabalhos encontram-se
dentro do prazo de garantia, as partes chegaram ao entendimento para a
reparação dos danos, estando apenas a aguardar pela melhoria das condições
climatéricas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO ------------------------ Nos termos da alínea a), número 1.3, artigo 26.º do Regimento da
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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. Ernesto Mário Lopes Ferreira, residente
em Ranhados, para saber o ponto de situação do alargamento da Ribeira das
Gamelas, e sensibilizar a Assembleia de Freguesia para a necessidade de
resolver este problema. ----------------------------------------------------------------------- O Presidente da Junta de Freguesia usou da palavra, para fazer o historial
do processo, e informar a realização de um procedimento concursal, para
elaborar o projeto de execução. Esclareceu ainda que, o processo foi introduzido
na plataforma eletrónica para consulta pública, estando a decorrer o prazo de
os interessados apresentarem as suas propostas. ------------------------------------------------------------------------------- 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 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, 18 de Abril de 2016. -------------------------------------------------------- A Presidente: ______________________________________________ ; ---(Cláudia Isabel da Costa Bento)

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

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