ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE RANHADOS
ATA N.º 216 DA SESSÃO ORDINÁRIA DA
ASSEMBLEIA
DE
FREGUESIA
DE
RANHADOS, REALIZADA NO DIA TRINTA
DE JUNHO DE DOIS MIL E DEZASSEIS

---- Aos trinta dias do mês de Junho 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, Leonel Lopes Bento de Almeida, 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) e António Soares Correia – (Secretário). ------------- AUSÊNCIAS – Esteve ausente na sessão, o membro do Executivo da Junta de
Freguesia: José Carlos Marques da Costa – (Tesoureiro). -------------------------------- FALTAS – Faltou à sessão, o membro da Assembleia de Freguesia: António
Aires de Matos Pereira. ----------------------------------------------------------------------- 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,
dando início aos trabalhos: ------------------------------------------------------------------------------------------ PERÍODO “ANTES DA ORDEM DO DIA” ------------------------- I – Interpelações, mediante perguntas à Junta, sobre assuntos da
administração local: ------------------------------------------------------------------------------- Abertas as inscrições para este ponto, inscreveram-se e usaram da palavra
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os seguintes membros da Assembleia: ------------------------------------------------------- O membro da Assembleia, Bruno Tiago Gomes Esteves, usou da palavra,
para felicitar a Junta, pela participação nas “Festas das Freguesias”, em que por
três dias, deram a conhecer no Parque Aquilino Ribeiro um pouco da história
toponímica da Freguesia. Felicitou ainda todos os intervenientes, em particular os
cozinheiros, pelo primeiro prémio na categoria de “petisco salgado”, do concurso
“Sabores e Aromas Tradicionais”, sendo esta distinção mais um motivo de orgulho
e de satisfação. Concluiu referindo que, a atribuição deste prémio demonstra
que, quando as tarefas são feitas com empenho e dedicação, se conseguem
alcançar excelentes resultados. -------------------------------------------------------------- O membro da Assembleia, José Ferreira Francisco, usou da palavra para
expor as seguintes situações: ----------------------------------------------------------------- Primeiro: Felicitar a Junta, pela prontidão com que foram realizadas as
reparações do pavimento em paralelo, na zona central da Freguesia. ---------------- Segundo: Pretendeu ainda saber, o ponto de situação da “Requalificação da
Rua da Quinta dos Areais”. ------------------------------------------------------------------- A membro da Assembleia, Maria da Glória da Silva Duarte, usou da
palavra, para questionar o ponto de situação do “Parque de Lazer da
Urbanização da Misericórdia”. --------------------------------------------------------------- O membro da Assembleia, João Carlos da Silva Chaves, usou da palavra,
para questionar se a Junta tem alguma intervenção na atribuição dos números de
polícia. Referiu que lhe é endereçada correspondência, mas que não chegam à
sua residência. ---------------------------------------------------------------------------------- O membro da Assembleia, Nuno Miguel Almeida Rocha, usou da palavra
para levar a conhecimento, o aparecimento de baratas e parasitas na Rua dos
Combatentes. Informou haver já pessoas afetadas, pelo que considera desejável
proceder a uma desparasitação, para que o surto não se alastre. --------------------- Findas as intervenções, o Presidente da Junta de Freguesia tomou a palavra,
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para prestar esclarecimentos às questões colocadas, começando por agradecer
a referência do sucesso que foi, a participação nas “Festas das Freguesias” e a
atribuição do primeiro prémio na categoria de “petisco salgado”, do concurso
“Sabores e Aromas Tradicionais” à Freguesia de Ranhados. Referiu ainda que, o
prémio se deve em larga medida, aos cozinheiros que confecionaram o prato,
comunicando que já teve oportunidade de lhes endereçar as merecidas
felicitações. -------------------------------------------------------------------------------------- Informou que, se têm vindo a realizar sucessivas reparações no pavimento e
nas infraestruturas que percorrem na zona central da Freguesia. Referiu que, a
causa dos danos já foi identificada, e já fez saber à Administração Camarária
da necessidade de uma intervenção a fundo por todo o arruamento, contudo não
estão previstos neste mandato, recursos financeiros suficientes para executar esta
requalificação, pelo que a Junta irá continuar a socorrer-se dos Serviços
Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS), para proceder as reparações. ---- Relativamente ao “Parque de Lazer da Urbanização da Misericórdia”,
informou ter enviado convites a empresas qualificadas, a apresentarem
propostas para a construção do parque. Explicou já ter recebido algumas dessas
propostas, no entanto os valores apresentados são superiores ao preço base da
obra. Neste sentido, comunicou que iria enviar novos convites e alargar o
procedimento a um maior número de empresas qualificadas, para apresentarem
novas propostas de execução. --------------------------------------------------------------- Informou que, a Junta deixou de ter intervenção no processo de atribuição
dos números de polícia. Esclareceu que, a certidão toponímica / numeração de
polícia, passou a ser competência da Câmara Municipal. -------------------------------- Comunicou que já esteve no terreno, uma equipa especializada de
desparasitação, para fazerem a desinfestação da rua e zonas envolventes.
Esclareceu ainda que, a Junta não atuou mais cedo, porque só teve conhecimento
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---- Por último, informou que se encontra em preparação, o projeto de execução
da “Requalificação da Rua da Quinta dos Areais”. Explicou que, inicialmente a
requalificação contemplava apenas o troço que se apresenta em terra batida,
todavia encontra-se em análise a possibilidade de incluir a requalificação do
arruamento e passeios da zona pavimentada. -------------------------------------------- II – Apreciação e votação da ata n.º 215 da sessão ordinária de dezoito
de Abril de dois mil e dezasseis: --------------------------------------------------------------- A ata n.º 215 da sessão ordinária de dezoito de Abril de dois mil e
dezasseis, que havia sido previamente distribuída, foi submetida à consideração
da Assembleia. --------------------------------------------------------------------------------- O membro da Assembleia, João Carlos da Silva Chaves, pediu a palavra
para propor que, no texto da “deliberação” da ata, se fizesse alusão da sua
comunicação à Presidente da Assembleia, da impossibilidade de estar presente
à hora marcada do início da sessão, propondo deste modo, que se acrescenta-se
a seguinte frase: «Ausência essa, previamente comunicada à Presidente da
Assembleia.». ------------------------------------------------------------------------------------ Ninguém obstou a alteração proposta. ------------------------------------------------ DELIBERAÇÃO: Posta à votação e introduzida a alteração proposta, a ata
foi aprovada por unanimidade. -------------------------------------------------------------- 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
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autárquica. -------------------------------------------------------------------------------------- Abertas as inscrições para este ponto da ordem do dia, nenhum membro usou
da palavra. ------------------------------------------------------------------------------------- 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
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. --------------------------------------------------- (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 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, 30 de Junho 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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