ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE RANHADOS
ATA N.º 217 DA SESSÃO ORDINÁRIA DA
ASSEMBLEIA
DE
FREGUESIA
DE
RANHADOS,
REALIZADA
NO
DIA
DEZANOVE DE SETEMBRO DE DOIS MIL E
DEZASSEIS

---- Aos dezanove dias do mês de Setembro do ano de dois mil e dezasseis, no
Estabelecimento Internato Dr. Victor Fontes - (APPACDM de Viseu), Jugueiros,
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 e António Aires de Matos
Pereira; ------------------------------------------------------------------------------------------ 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 – Faltaram à sessão, os membros da Assembleia de Freguesia: João
Carlos da Silva Chaves e Nuno Miguel Almeida Rocha. ---------------------------------- 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 expressando palavras de agradecimento ao
Senhor Dr. Américo Monteiro Dias Almeida Albuquerque - (Diretor Executivo do
Estabelecimento Internato Dr. Victor Fontes), pela hospitalidade e cedência da
sala de reunião. ----------------------------------------------------------------------------- 93 Livro de Atas da Assembleia de Freguesia de Ranhados
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---- O Senhor Dr. Américo Monteiro Dias Almeida Albuquerque, usou da palavra
para saudar e dar as boas vindas a todos os membros do Executivo da Junta de
Freguesia, assim como a todos os membros da Assembleia de Freguesia,
referindo ter muito gosto em receber esta sessão descentralizada. Seguiu a sua
intervenção, fazendo uma breve explanação sobre o funcionamento e atividades
desenvolvidas no estabelecimento, finalizando com o realce da boa relação
entre a instituição e a Junta de Freguesia. ------------------------------------------------------------------------- PERÍODO “ANTES DA ORDEM DO DIA” ------------------------- I – Apreciação e votação da ata n.º 216 da sessão ordinária de trinta de
Junho de dois mil e dezasseis: ----------------------------------------------------------------- A ata n.º 216 da sessão ordinária de trinta de Junho de dois mil e dezasseis,
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, Abílio Ferreira Santos, usou da palavra para
expor as seguintes situações: ----------------------------------------------------------------- Primeiro: Felicitou a Junta de Freguesia, pelos trabalhos de limpeza e
desmatação dos caminhos rurais. Considera no entanto aconselhável, dar
continuidade ao trabalho já executado, com intervenções de conservação e
manutenção dos caminhos. -------------------------------------------------------------------- Segundo: Informou ter passado pela Rua do Corgo, e verificou que o
pavimento já se encontra consertado. Propôs ainda, o envio de um oficio à Junta
de Freguesia de São João de Lourosa, no sentido de reiterar a necessidade de
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se proceder ao melhoramento das condições de circulação, no troço
compreendido entre o limite da Rua do Corgo, e a Variante da Zona Industrial
de Coimbrões - (EM 593). -------------------------------------------------------------------- Terceiro: Referiu que, se deveriam desenvolver ações de informação e
sensibilização, contra a presença de dejetos de animais na via pública e áreas
de lazer da Freguesia. ------------------------------------------------------------------------ Quarto: Por último, pretendeu saber o ponto de situação de um assunto
abordado na décima sessão ordinária, a respeito do melhoramento dos órgãos
de recolha, e encaminhamento das águas pluviais na Rua Amor de Perdição. -------- O membro da Assembleia, José Ferreira Francisco, usou da palavra para
expor as seguintes situações: ----------------------------------------------------------------- Primeiro: Felicitar a Junta de Freguesia, pela boa organização do
lançamento do livro “Toponímia da Freguesia de Ranhados”, e pela escolha do
espaço exterior da sede da Junta da Freguesia, para fazer a sua apresentação.
Aprovou o facto de o evento ter sido aberto ao público, num ambiente acolhedor
e propício à confraternização, e convívio entre os presentes. ---------------------------- Segundo: Pretendeu saber, o ponto de situação de um assunto abordado na
segunda sessão ordinária, o respeito do alargamento da Ribeira das Gamelas.
Referiu ainda que, aproximando-se a estação de inverno, considera oportuno
proceder à limpeza da ribeira, de forma a prevenir inundações nas habitações
adjacentes. -------------------------------------------------------------------------------------- Terceiro: Levou a conhecimento, o surgimento de covas no pavimento da Rua
do Carregal. ------------------------------------------------------------------------------------ Quarto: Por último, informou a rotura na tubagem de infraestruturas na Rua
das Nogueiras. --------------------------------------------------------------------------------- Findas as intervenções, o Presidente da Junta usou da palavra para na sua
primeira intervenção, agradecer à Direção do Estabelecimento Internato Dr.
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Victor Fontes, a disponibilidade em acolher nas suas instalações, a sessão
descentralizada da Assembleia de Freguesia. --------------------------------------------- Seguiram-se os esclarecimentos às questões colocadas, começando por
informar o significativo investimento, para executar a limpeza e manutenção dos
caminhos rurais existentes na Freguesia. Deu conhecimento da visita do Sr.
Comandante dos Bombeiros Voluntários à Freguesia de Ranhados, para
examinar no terreno, as condições dos caminhos rurais e o funcionamento dos
dispositivos de prevenção e combate aos incêndios florestais. Após a vistoria,
saudou o investimento e o trabalho desenvolvido para a prevenção e proteção
da floresta, assim como, elogiou as boas condições em que se encontravam os
mecanismos de combate aos incêndios. ----------------------------------------------------- Relativamente à requalificação do troço compreendido entre o limite da Rua
do Corgo e a Variante da Zona Industrial de Coimbrões - (EM 593), comunicou
que se estão a fazer esforços para concretizar esta obra, contudo, não é ainda
possível, adiantar uma previsão para o início dos trabalhos. ---------------------------- Afirmou que, estão planeadas ações de informação e sensibilização, contra
a presença de dejetos de animais na via pública e áreas de lazer da Freguesia.
Explicou ser difícil mudar a mentalidade e comportamento das pessoas, e que
este problema só terá solução, quando os donos dos animais forem conscientes e
tiverem um comportamento civilizado e respeitador. ------------------------------------- Informou que, se encontra em estudo, a definição da melhor solução para
proceder ao melhoramento dos órgãos de recolha, e encaminhamento das águas
pluviais na Rua Amor de Perdição. ---------------------------------------------------------- Agradeceu a referência do sucesso que foi o lançamento do livro “Toponímia
da Freguesia de Ranhados”, concordando que, o evento decorreu muito bem, e
com boa adesão da população. ------------------------------------------------------------- Relativamente ao alargamento da Ribeira das Gamelas, referiu que, a Junta
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tem feito um grande esforço e levado a cabo diversas iniciativas para se chegar
à resolução do problema. Explicou ainda que, o processo encontra-se em fase de
estudo e preparação do projeto de execução. -------------------------------------------- Informou ter sido realizado, um levantamento das ruas que se encontram com
as condições do pavimento deficitário. Comunicou já ter remetido esse estudo
para a Câmara Municipal, com o pedido de intervenção nos locais assinalados. ---- Por último informou que, a rotura na tubagem de infraestruturas na Rua das
Nogueiras, já foi reportada aos Serviços Municipalizados de Água e
Saneamento (SMAS), no entanto, estes serviços não têm no momento, capacidade
para dar resposta instantânea às solicitações de todas as Freguesias. Referiu
ainda que, a Junta efetuou um levantamento das condutas, que necessitam ser
intervencionadas. ------------------------------------------------------------------------------- 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, referindo que, a Junta contratou
uma empresa de limpeza, para lavar os abrigos dos autocarros. Assegurou que,
estes espaços foram totalmente limpos, no entanto, alguns já têm anúncios
afixados, pelo que torna-se difícil manter estes espaços permanente asseados. ----- Informou já ter sido adjudicada, a empreitada de “Requalificação da Quinta
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---- Relativamente ao “Parque de Lazer da Urbanização da Misericórdia”,
comunicou já ter entregue, o Plano de Segurança de Saúde (fase de execução
da obra) na Câmara Municipal para apreciação. Explicou que, após a
aprovação deste documento, ficam reunidas as condições, para dar início aos
trabalhos, que estima que estejam para breve. ------------------------------------------- Informou que, o projeto de execução da “Requalificação da Rua da Quinta
dos Areais”, já se encontra concluído. Referiu que, por estarem previstos
trabalhos de requalificação e prolongamento das infraestruturas de água e
saneamento, foi necessário pedir o parecer aos Serviços Municipalizados de
Água e Saneamento (SMAS). ----------------------------------------------------------------- Levou a conhecimento que, o projeto de execução da “Requalificação da
Urbanização do Viso Sul”, será contratualizado. ------------------------------------------ Comunicou que, se encontram em curso, os trabalhos de “Colocação de Piso
Sintético” do campo do Futebol Clube de Ranhados (F.C.R.). Esclareceu que, esta
é uma obra da responsabilidade do clube, no entanto a Junta apoiou e
intercedeu a favor desta beneficiação. ----------------------------------------------------- Por último, congratulou a deslocação do Sr. Secretário de Estado da
Educação, à Freguesia de Ranhados numa visita à Escola Básica Aquilino Ribeiro.
Referiu ainda que, no decurso da visita, expressou vários elogios às condições
das instalações e funcionamento da escola. ------------------------------------------------ Abertas as inscrições para este ponto da ordem do dia, nenhum membro usou
da palavra. ------------------------------------------------------------------------------------- 2 – Outros Assuntos. ------------------------------------------------------------------------- O Tesoureiro da Junta de Freguesia, pediu a palavra para deixar uma
mensagem de sensibilização, para os resíduos depositados nos contentores do
lixo, resultantes das podas de árvores e trabalhos de jardinagem. Informou que,
se encontram a operar empresas especializadas, para procederem a recolha e
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transporte de biomassa, recomendando este recurso, de forma a prevenir o
amontoamento de resíduos, e danos nos contentores. ------------------------------------- Abertas as inscrições para este ponto da ordem do dia, nenhum membro usou
da palavra. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 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, 19 de Setembro 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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