ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE RANHADOS
ATA N.º 218 DA SESSÃO ORDINÁRIA DA
ASSEMBLEIA
DE
FREGUESIA
DE
RANHADOS, REALIZADA NO DIA DOZE DE
DEZEMBRO DE DOIS MIL E DEZASSEIS

---- Aos doze dias do mês de Dezembro 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, 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 – (Não se registaram faltas de presença). ---------------------------------- 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 – Apreciação e votação da ata n.º 217 da sessão ordinária de dezanove
de Setembro de dois mil e dezasseis: --------------------------------------------------------- A ata n.º 217 da sessão ordinária de dezanove de Setembro de dois mil e
dezasseis, que havia sido previamente distribuída, foi submetida à consideração
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---- DELIBERAÇÃO: Posta à votação, a ata foi aprovada com 7 (sete) votos a
favor e 2 (duas) abstenções. ------------------------------------------------------------------ Abstiveram-se na votação, os membros da Assembleia, João Carlos da Silva
Chaves e Nuno Miguel Almeida Rocha, por não terem estado presentes na
sessão. ------------------------------------------------------------------------------------------- II – Apresentação de voto de pesar, pelo falecimento do Sr. Padre António
Gonçalves, Pároco de Ranhados - (N.ª Sr.ª da Ouvida): --------------------------------- A Presidente da Assembleia, usou da palavra para propor um voto de
pesar, através de um minuto de silêncio, pelo falecimento do Sr. Padre António
Gonçalves, no passado dia 04 de Dezembro. O Sr. Padre António Gonçalves,
era uma pessoa emblemática na Freguesia, e contava já com 41 (quarenta e um)
anos de serviço de sacerdote, na Igreja Matriz de Ranhados. -------------------------- DELIBERAÇÃO: Posto à votação, a proposta de voto de pesar pelo
falecimento do Sr. Padre António Gonçalves, Pároco de Ranhados - (N.ª Sr.ª da
Ouvida), foi aprovada por unanimidade, cumprindo-se um minuto de silêncio. ------- III – 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, João Carlos da Silva Chaves, usou da palavra
para expor as seguintes situações: ---------------------------------------------------------- Primeiro: Pretendeu ser informado, se na Freguesia existem terrenos baldios.
Em caso afirmativo, gostaria de saber a sua localização e se encontram
devidamente identificados; ------------------------------------------------------------------- Segundo: Questionou quem é responsável, pela manutenção dos espaços
verdes, na Urbanização Quinta do Sobredo e zonas envolventes. Informou que
este ano, a vegetação ainda não foi cortada, dando aspeto de abandono,
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não dignificando quem lá vive; -------------------------------------------------------------- Terceiro: Chamou a atenção, para a necessidade de reflorestar algumas
ruas da Freguesia, fazendo referência para a: Rua do Cemitério Novo, Rua
Amor de Perdição e a Rua Aquilino Ribeiro; ----------------------------------------------- Quarto: Nota que, não tem existido por parte da população, a preocupação
de separar os resíduos domésticos, e colocá-los nos respetivos contentores. Neste
sentido, e para incentivar a separação dos resíduos, sugeriu que fossem tomadas
as seguintes medidas, sem grandes custos: ------------------------------------------------- 1.) - Colocar autocolantes nos contentores do lixo doméstico, com alguns
dizeres, como por exemplo: «SEPARE O LIXO, OS NETOS AGRADECEM»;
«SEPARAR O LIXO É GRATUIDO, E OS NOSSOS FILHOS AGRADECEM»;
«SEPARE O LIXO, ECOPONTOS A 100 METROS»; «SEPARE O LIXO, O SEU
VIZINHO ESTÁ A VER». ----------------------------------------------------------------------- 2.) - Fazer uma recomendação escrita à população, explicando a
importância da separação do lixo. Explicou que este folheto informativo, seria
colocado na caixa de correio de cada família. -------------------------------------------- Concluiu referindo que, o importante era que a atitude das pessoas
modifica-se, e o lixo produzido pelas famílias tivesse o destino certo, e não poluise o meio ambiente. ---------------------------------------------------------------------------- Quinto: Propôs que no próximo ano, fosse colocada e enfeitada uma árvore
de natal, em diversos lugares da Freguesia: Ranhados, Viso Sul, Urbanização da
Misericórdia, Quinta da Pomba e Jugueiros. Considera que, estas são épocas
muito sentidas e vividas pela população, e desta forma, a Junta faria renascer
uma tradição, sem grandes custos; ----------------------------------------------------------- Sexto: Por último, entende que a convocatória da sessão da Assembleia de
Freguesia, deveria ter sido entregue mais cedo, na medida em que esta
encontra-se datada de 30 de Novembro, e só lhe foi entregue no dia 07 de
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Dezembro. --------------------------------------------------------------------------------------- A membro da Assembleia, Maria da Glória da Silva Duarte, usou da
palavra para felicitar a Junta, pelo início da construção do “Parque de Lazer da
Urbanização da Misericórdia”. Mencionou que tem acompanhado a progressão
da obra, e pelo que tem observado, os trabalhos decorrem muito bem, tendo
boas espectativas nesta construção. --------------------------------------------------------- O membro da Assembleia, Bruno Tiago Gomes Esteves, usou da palavra
para pedir informações, relativamente aos trabalhos que se encontram em
execução no Largo Senhora da Ouvida. ---------------------------------------------------- O membro da Assembleia, Abílio Ferreira Santos, usou da palavra para
questionar o ponto de situação, da “Requalificação da Rua da Quinta dos
Areais”. ------------------------------------------------------------------------------------------ O membro da Assembleia, José Ferreira Francisco, usou da palavra para
expor as seguintes situações: ----------------------------------------------------------------- Primeiro: Saudou as atividades desenvolvidas pela Freguesia de Ranhados e
o Município de Viseu, na promoção da atividade sénior; -------------------------------- Segundo: Felicitou a Junta, pela execução da limpeza da Ribeira das
Gamelas, e pelas diligências tomadas, para dar uma solução ao problema; --------- Terceiro: Alertou para a necessidade de, reparar as covas existentes no
pavimento da Rua do Carregal. Referiu que, esta rua tem já um considerável
volume de tráfego, pelo que considera oportuno proceder à sua reparação; -------- Quarto: Saudou a execução do passeio, em zona de extensão da escadaria
de acesso à Igreja Matriz de Ranhados, assim como a colocação de uma guarda
metálica, como medidas de prevenção do risco de atropelamento. -------------------- Quinto: Por último, fez uma apresentação resumida da situação económica e
financeira da Fundação Mariana Seixas, visto ser o membro do Conselho de
Administração eleito pela Assembleia de Freguesia. Mencionou que, a instituição
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tem trabalhado para atingir o equilíbrio financeiro e a sustentabilidade das
despesas, tendo este Conselho de Administração, efetuado alguns pagamentos
de dívidas em atraso, às finanças e à segurança social. --------------------------------- Seguiram-se os esclarecimentos às questões colocadas, começando por
informar que, não tem conhecimento da existência de terrenos, classificados como
baldios na Freguesia. -------------------------------------------------------------------------- Relativamente à manutenção dos espaços verdes na Urbanização Quinta do
Sobredo, informou que esta intervenção é da responsabilidade da entidade
promotora do loteamento, visto não ter sido ainda realizada, a vistoria
necessária, e que antecede a receção definitiva da operação urbanística. ----------- Informou ter remetido um ofício para a Câmara Municipal, a relatar a
importância, e a necessidade de se proceder à replantação de árvores, assim
como a regeneração de alguns espaços verdes da Freguesia. Referiu ainda, ter
enviado anexo ao ofício, uma lista, assinalando as intervenções de retanchas e
plantações de espécies arbóreas, que a Junta considera como prioritárias. ---------- Comunicou que está prevista para o concelho, a realização de uma
campanha de sensibilização ambiental, dando enfoque para a importância da
separação dos resíduos domésticos. Esta campanha, visa consciencializar a
população, para os problemas ambientais do meio onde vivem e convivem. --------- Acolheu a proposta, de colocação elementos decorativos alusivos ao Natal,
em diversos locais da Freguesia. ------------------------------------------------------------- Reconheceu e lamentou o atraso, no envio da convocatória desta sessão
ordinária da Assembleia de Freguesia, referindo que ia certificar-se que
situações como esta, não voltem a repetir-se. ---------------------------------------------- Relativamente ao “Parque de Lazer de Urbanização da Misericórdia” e aos
trabalhos em curso, afirmou que a Junta fez um grande esforço, para concretizar
esta obra, e que a maior percentagem deste investimento, respeita à construção
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do muro de suporte de terras. Referiu que tem boas espectativas nesta obra, e
fez votos para que este espaço, venha a ser um ponto de encontro
intergeracional. --------------------------------------------------------------------------------- Esclareceu que se encontram em curso, os trabalhos do arranjo do Largo
Senhora da Ouvida. Nesta empreitada, foi idealizado o arranjo dos canteiros
existentes, e o fornecimento de equipamentos fitness ao ar livre. ----------------------- No que diz respeito à “Requalificação da Rua da Quinta dos Areais”,
informou já ter sido discutido e deliberado em reunião de Câmara, a celebração
de um protocolo, tendo em vista a execução da empreitada. Neste sentido,
informou que iria assim que possível, enviar convites a empresas qualificadas, a
apresentarem as suas propostas. ------------------------------------------------------------ Agradeceu a referência, da aposta do Município de Viseu e das Freguesias
do Concelho, na promoção de um estilo de vida saudável e ativo junto da sua
comunidade sénior. ----------------------------------------------------------------------------- Referiu que, este ano à semelhança com o ano transato, foi possível reservar
verba para efetuar a limpeza da Ribeira das Gamelas, e deste modo minimizar
o efeito das inundações nas habitações adjacentes. -------------------------------------- Informou ter sido realizado, um levantamento das ruas que se encontram com
as condições do pavimento deficitário. Mencionou já ter remetido esse estudo
para a Câmara Municipal, com o pedido de intervenção nos locais assinalados. ---- Esclareceu que, a concretização de um passeio, que fizesse a transição entre
a escadaria da Igreja Matriz e a Rua do Cruzeiro, com a colocação de uma
guarda metálica, foi a solução idealizada juntamente com os técnicos da Câmara
Municipal, para minimizar o risco de atropelamento, e de conferir uma maior
segurança no atravessamento da estrada. ------------------------------------------------- Por último, felicitou a Direção da Fundação Mariana Seixas, pelos resultados
alcançados, e pelo trabalho desenvolvido, para recuperar o equilíbrio financeiro
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da instituição. ----------------------------------------------------------------------------------- O membro da Assembleia, António Aires de Matos Pereira, usou da palavra
para questionar o ponto de situação, do processo do forno comunitário em
Lages. -------------------------------------------------------------------------------------------- O Presidente da Junta de Freguesia tomou a palavra, para responder à
questão colocada, informando que o caso foi entregue a um advogado, e que o
processo aguarda decisão judicial. ---------------------------------------------------------- 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 os trabalhos de
“Requalificação da Quinta D’el Rei”, encontram-se concluídos. -------------------------- Informou que se encontra em preparação, uma proposta para a
“Requalificação do Viso Sul”. Explicou que após a sua conclusão, tenciona
realizar uma sessão aberta à população, para apresentação e esclarecimento
da proposta. Nessa sessão, haverá um período reservado para o debate da
solução proposta, com a possibilidade de as pessoas poderem intervir, e darem
o seu contributo para esta requalificação. ------------------------------------------------- Por último, levou a conhecimento, o cartaz do evento inserido no âmbito do
programa “Viseu Natal, Sonho Tradicional”, na Freguesia de Ranhados. Referiu
ainda que, este ano o evento realizar-se-á na Igreja Madre Rita de Jesus em
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Jugueiros, com a seguinte programação: --------------------------------------------------- Dia 17/Dezembro na Igreja Madre Rita de Jesus, Jugueiros: “Cantando o
Natal”, com o Vox Visio - Coral Infanto-Juvenil e o Grupo Coral Lopes Morago. ---- Abertas as inscrições para este ponto da ordem do dia, inscreveu-se e usou
da palavra o membro da Assembleia, João Carlos da Silva Chaves, para expor
as seguintes situações: ------------------------------------------------------------------------- Primeiro: Propôs que a circulação viária, na Rua das Nogueiras, se processase num único sentido; --------------------------------------------------------------------------- Segundo: Sugeriu que no parque do circuito de manutenção do Viso Sul,
fosse colocado um chafariz e mesas, para que aquele espaço seja procurado
pelas famílias, para fazem os seus convívios. ---------------------------------------------- O Presidente da Junta de Freguesia tomou a palavra, para responder às
questões colocadas, explicando não se comprometer com a proposta de colocar
num único sentido a circulação do trânsito na Rua das Nogueiras, visto que,
aquando execução dos trabalhos da empreitada do “Acesso à Cidade de Viseu
a Partir da A25 - Via EN231”, esta solução já havia sido praticada, e gerou
muita contestação na população. ------------------------------------------------------------ Mencionou que serão tidas em consideração, todas as sugestões que possam
contribuir positivamente para a “Requalificação do Viso Sul”, entre elas, a
colocação de chafariz e mesas, no parque de circuito de manutenção. Esclareceu
ainda que, estas sugestões podem ser apresentadas aquando a realização da
sessão de esclarecimento. --------------------------------------------------------------------- Levou a conhecimento que, a emblemática carvalha existente no Largo do
Jogo da Bola está a ficar seca, apresentando cavidades no tranco e uma
extensão de lenho exposto apodrecido, sendo intensão da Junta, plantar uma
nova carvalha para substituir a existente. -------------------------------------------------- Por último, informou ter-se realizado no passado dia 07 de Dezembro, a
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“Reunião das Freguesias”, no salão nobre da Junta, onde estiveram presentes os
membros do Executivo da Câmara Municipal, assim como os representantes das
Juntas de Freguesias do Concelho. Referiu que esta reunião, foi muito
prestigiante e produtiva para a Freguesia, na medida em que foi possível
desbloquear e dar seguimento, algumas situações pendentes. -------------------------- 2 – Análise, discussão e votação do Orçamento e Plano Plurianual de
Investimentos para o ano de 2017. ----------------------------------------------------------- O Presidente da Junta de Freguesia, prestou informações sobre o Orçamento
e Plano Plurianual de Investimentos para o ano de 2017. ------------------------------- Informou ter sido discutido e deliberado em reunião de Câmara, um novo
“Acordo de Colaboração entre o Município de Viseu, a Junta de Freguesia de
Ranhados, o Agrupamento n.º 1029 do Corpo Nacional de Escutas, a Associação
de Radioamadores da Beira Alta - (ARBA) e o Musicando - Associação
Recreativa, Cultural e Desportiva”, com vista à cedência a título precário, por
parte do Município, das instalações da antiga Escola EB1 de Ranhados, às
referidas entidades, para que nela se desenvolvam atividades previstas nos seus
objetos sociais. Assim, caso não hajam alterações de última hora, a afetação das
salas, ficam distribuídas da seguinte forma: 4 (quatro) salas para o Agrupamento
n.º 1029 do Corpo Nacional de Escutas, 1 (uma) sala para a Escola de Música, 1
(uma) sala para a Associação de Radioamadores da Beira Alta - (ARBA) e 1
(uma) sala para o Musicando - Associação Recreativa, Cultural e Desportiva. -------- Abertas as inscrições para este ponto da ordem do dia, inscreveu-se e usou
da palavra o membro da Assembleia, João Carlos da Silva Chaves, para expor
as seguintes situações: ------------------------------------------------------------------------- Primeiro: Pretendeu ser esclarecido, acerca de algumas rúbricas do
“Orçamento das Despesas de 2017”; ------------------------------------------------------- Segundo: Referiu que, comparativamente com o ano transato, o “Plano
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Plurianual de Investimentos de 2017”, não considera a elaboração do projeto do
“Acesso a Lages com Ligação à Avenida da Regada”. ----------------------------------- Terceiro: Reparou com desagrado que, o “Plano Plurianual de Investimentos
de 2017”, não considera a requalificação das Malvinas. Mencionou que, os seus
habitantes fazem parte da nossa Freguesia, mas continuam muito esquecidos. ------- O Presidente da Junta de Freguesia tomou a palavra, para prestar
esclarecimentos das rúbricas do “Orçamento das Despesas de 2017”, que foram
questionadas. Elucidou que, apresentará na próxima sessão ordinária da
Assembleia de Freguesia, o “Relatório e Conta Gerência do ano de 2016”,
estando no entanto os documentos de prestação de contas em exercício,
disponíveis para consulta dos Membros da Assembleia, ---------------------------------- Explicou que, graças ao programa informático que monitoriza os consumos, é
possível comparar os valores previstos, com os valores reais da despesa do ano
de 2016, tornando os valores do próximo ano mais fidedignos. ------------------------ Quanto à elaboração do projeto de execução do “Acesso a Lages com
ligação à Avenida da Regada”, referiu ter prescindido desta construção, devido
à indisponibilidade por parte dos proprietários das parcelas adjacentes, em
ceder terreno para realizar esta obra. ----------------------------------------------------- Por último, informou que existe um estudo para a requalificação dos acessos
e zonas envolventes às Malvinas. Comunicou no entanto que, não será neste
mandato que se irá realizar esta intervenção. --------------------------------------------- DELIBERAÇÃO: Posto à votação, o Orçamento e Plano Plurianual de
Investimentos para o ano de 2017, foi aprovado com 6 (seis) votos a favor e 3
(três) abstenções. ------------------------------------------------------------------------------- 3 – 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
- 109 Livro de Atas da Assembleia de Freguesia de Ranhados

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE RANHADOS
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 duas horas e vinte
minutos. ------------------------------------------------------------------------------------------ Foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada vai ser assinada
pelos membros da Mesa da Assembleia de Freguesia. --------------------------------

---- Ranhados, 12 de Dezembro 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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