ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE RANHADOS
ATA N.º 219 DA SESSÃO ORDINÁRIA DA
ASSEMBLEIA
DE
FREGUESIA
DE
RANHADOS, REALIZADA NO DIA VINTE E
UM DE ABRIL DE DOIS MIL E DEZASSETE

---- Aos vinte e um dias do mês de Abril do ano de dois mil e dezassete, 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 218 da sessão ordinária de doze de
Dezembro de dois mil e dezassete: ------------------------------------------------------------ A ata n.º 218 da sessão ordinária de doze de Dezembro de dois mil e
dezassete, que havia sido previamente distribuída, foi submetida à consideração
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---- 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, usou da palavra
para questionar a viabilidade de se instalar uma caixa automático multibanco
(ATM), que servisse a população do centro da Freguesia. ------------------------------- O membro da Assembleia, Abílio Ferreira Santos, usou da palavra para
expor as seguintes situações: ----------------------------------------------------------------- Primeiro: Questionou se já foram atribuídos os subsídios, de apoio à
atividade, das entidades e organismos existentes na Freguesia. ------------------------ Segundo: Pretendeu saber, o ponto de situação da “Requalificação da Rua
da Quinta dos Areais”. ------------------------------------------------------------------------ Terceiro: Fez referência aos malefícios, que os herbicidas causam na
natureza e na vida humana. Referiu que gostaria que a Freguesia de Ranhados,
fosse pioneira na rejeição destes métodos de controlo da vegetação, e que se
adotassem métodos alternativos. Finalizou a sua intervenção, questionando como
irá este ano, ser executado o corte e a desmatação da vegetação. ------------------- A membro da Assembleia, Maria da Glória da Silva Duarte, usou da
palavra para expor as seguintes situações: ------------------------------------------------ Primeiro: Felicitar a Junta de Freguesia, pela construção do “Parque de Lazer
da Urbanização da Misericórdia”. Referiu ter havido demonstrações de boa
recetividade dos trabalhos realizados, e uma boa afluência da população, aos
equipamentos fitness ao ar livre. ------------------------------------------------------------- Segundo: Pediu informação, relativamente aos trabalhos desenvolvidos na
Rua do Cemitério Velho. Explicou ter passado nas redondezas, e apercebeu-se
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que o pavimento mostra vestígios de ter havido uma abertura de vala, desde o
edifício armazém da Junta de Freguesia, até à zona de intersecção com a Rua
do Cruzeiro. ------------------------------------------------------------------------------------- O membro da Assembleia, José Ferreira Francisco, usou da palavra para
expor as seguintes situações: ----------------------------------------------------------------- Primeiro: Levou a conhecimento, e pediu informação acerca do ofício da
Câmara Municipal de Viseu, que a seguir se transcreve: -------------------------------- «Exmo. Senhor ----------------------------------------------------------------------------- Fernando Marques Nunes ----------------------------------------------------------------- Rua das Lages, 36-A ---------------------------------------------------------------------- 3500-653 Viseu --------------------------------------------------------------------------- OFÍCIO -------------------------------------------------------------------------------------------- ASSUNTO: “Caminho das Lages” ------------------------------------------------------------- Relativamente ao assunto referenciado em epígrafe, cumpre-me informar V.
Ex.ª que, de acordo com a informação dos serviços técnicos, o referido caminho é
público, sendo da competência da Junta de Freguesia efetuar os trabalhos de
pavimentação do mesmo. ---------------------------------------------------------------------- Com os melhores cumprimentos.» -------------------------------------------------------- Subscreve o ofício: ------------------------------------------------------------------------ O Vereador: João Paulo Gouveia. ----------------------------------------------------- Segundo: Propôs a atribuição de voto de louvor, ao Agrupamento 1029 do
Corpo Nacional de Escutas, pela encenação da Via Sacra, que decorreram nos
dias 09 e 14 de Abril, nas cidades de Viseu e Mangualde: ----------------------------- «Proposta de Voto de Louvor ------------------------------------------------------------- Mais uma vez queremos agradecer ao agrupamento 1029 escuteiros, pela
realização da representação da Via-sacra no dia 09/04/2017 na cidade de Viseu,
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---- Tudo correu dentro da normalidade, com a presença dos respetivos Presidentes
das Câmaras em Viseu com a presença de Sua Eminencia o Sr. Bispo Dom Ilídio
Leandro. ------------------------------------------------------------------------------------------ A todos os participantes, o nosso muito obrigado por contribuírem uma vez
mais, para a divulgação da nossa Freguesia junto das comunidades. --------------------- Ranhados, 21 de Abril de 2017.» ------------------------------------------------------- DELIBERAÇÃO: Posta à votação, a proposta de voto de louvor ao
Agrupamento 1029 do Corpo Nacional de Escutas, foi aprovada por
unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------- Terceiro: Pediu informação, relativamente à intervenção nas escadarias que
atravessam: o Bairro da Saudade Rua A com a Rua D, a Rua das Escadinhas com
a Rua Ribeiro das Gamelas e a Rua das Nogueiras com a Rua de São Macário. ---- O membro da Assembleia, Bruno Tiago Gomes Esteves, usou da palavra
para expor as seguintes situações: ---------------------------------------------------------- Primeiro: Fez referência aos trabalhos desenvolvidos no Complexo
Desportivo do Futebol Clube de Ranhados (F.C.R.), nomeadamente a colocação
do piso sintético, o arranjo dos balneários e espaços exteriores, que vieram dar
uma nova vida e alma ao clube e à Freguesia. Felicitou por isso, a visão e aposta
do Futebol Clube de Ranhados (F.C.R.), Câmara Municipal de Viseu, e Junta de
Freguesia de Ranhados, de investimento nesta infraestrutura. --------------------------- Segundo: Saudou a vinda o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Viseu, à
Freguesia de Ranhados, para assinatura do “Programa de Apoio ao Movimento
Associativo Desportivo para 2017”. --------------------------------------------------------- Findas as intervenções, o Presidente da Junta de Freguesia tomou a palavra
para prestar esclarecimentos às questões colocadas, começando por informar já
ter efetuado consulta a diversas instituições bancária, para obter um orçamento
para a instalação de uma caixa automático multibanco (ATM). Os valores
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apresentados, ascendiam a sensivelmente 250,00 €/mês (duzentos e cinquenta
euros por mês). Para além de a renda já ser substancial, acresce a preocupação
dos atos de vandalismo que se têm registado noutras localidades, e que têm
provocado a destruição das edificações onde estão instalados estes
equipamentos. Face a estas considerações, o Presidente da Junta informou não se
comprometer com a instalação destes equipamentos, em espaços do património
da Junta. Referiu ainda que, pode no entanto um particular, se assim entender
como conveniente e se isso trouxer algum benefício, criar as condições
necessárias e requer às instituições bancárias, para instalação dos equipamentos
na sua propriedade. --------------------------------------------------------------------------- Informou já ter procedido o pagamento, dos subsídios de apoio à atividade,
das entidades e organismos existentes na Freguesia e que tenham para isso,
emitido o respetivo recibo. -------------------------------------------------------------------- Relativamente à “Requalificação da Rua da Quinta dos Areais”, comunicou
que o protocolo de cooperação financeira para a execução da obra, estará na
ordem do dia da próxima reunião da Câmara. Na situação de a deliberação
ser favorável, ficam criadas as condições para dar início aos trabalhos. -------------- Concordou com a referência dos malefícios que os herbicidas causam na
natureza e na vida humana, contudo, informou que a Junta não possui meios
financeiros para recorrer a recursos alternativos, no controlo da vegetação.
Referiu ter conhecimento de um equipamento, que utiliza o vapor de água para
“queimar” as espécies arbóreas, mas que esta solução representa um
investimento de sensivelmente 30.000,00 € (trinta mil euros). Esta solução não é
por isso no momento uma alternativa viável, podendo no entanto a ser uma
solução quando o preço do equipamento estiver mais em conta, e de acordo com
as possibilidades da Junta. ------------------------------------------------------------------- Quanto ao “Parque de Lazer da Urbanização da Misericórdia”, referiu ter
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ficado igualmente satisfeito com o resultado final. Referiu que se dúvidas
houvessem quanto à sua utilidade, basta passar no local, e observar a
quantidade de pessoas que o têm utilizado. Comunicou ainda que, esta
intervenção só foi possível, graças à cooperação entre Misericórdia de Viseu,
Câmara Municipal e Junta de Freguesia. --------------------------------------------------- Relativamente à abertura de vala na Rua do Cemitério Velho, informou que
serviu para encaminhar as águas residuais da casa de banho, construída no
interior do edifício armazém da Junta. ------------------------------------------------------ Considerou que, a encenação da Via Sacra, sob a organização do
Agrupamento 1029 do Corpo Nacional de Escutas de Ranhados, encheram a
Freguesia de orgulho. Referiu que, a Junta irá mediante as suas possibilidades,
conceder apoios, para dar continuidade a este evento. ---------------------------------- Esclareceu que, foram dando conta nas pessoas mais idosas e com menor
mobilidade, da dificuldade em se deslocarem em determinadas zonas da
Freguesia. Neste sentido, informou que se irá proceder ao arranjo de três
escadarias, localizadas no centro da Freguesia. Estando para isso a preparar-se
o procedimento nas escadarias entre: o Bairro da Saudade Rua A com a Rua D,
a Rua das Escadinhas com a Rua Ribeiro das Gamelas e a Rua das Nogueiras
com a Rua de São Macário. A intervenção nas referidas escadarias, contemplam:
aplicação de mosaico anti-derrapante, colocação de corrimão, trabalhos de
reparação das zonas mais deterioradas e acertos de enquadramento com a
zona envolvente. ------------------------------------------------------------------------------- Referiu que, os trabalhos realizados no Complexo Desportivo do Futebol
Clube de Ranhados (F.C.R.), enriqueceram o clube e deram um importante
impulso à Freguesia. Comunicou que, decorrem conversações com a Câmara
Municipal, para futuras concretizações no complexo desportivo. ------------------------ Por último e a respeito do ofício, com o assunto: “Caminho das Lages”, o
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Presidente da Junta passou a palavra ao Secretário da Junta, por estar a
acompanhar o processo mais de perto. Assim, o Secretário da Junta, esclareceu
que, no seguimento do deliberado no Ponto 4 - Outros Assunto, do “PERIODO
ORDEM DO DIA”, da Sessão Ordinária N.º 214 da Assembleia de Freguesia de
Ranhados, a Junta solicitou um orçamento para proceder à pavimentação do
espaço, que ainda se encontra em terra batida, na “Rua das Lages”. Verifica-se
no entanto, a oposição de um morador local, em proceder este trabalho,
barrando inclusive o acesso aquele espaço. Neste sentido, e esgotadas todas as
diligências para dar solução a este impasse, considera como último recurso,
mover uma ação em tribunal, reclamando a posse efetiva por via 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, informando que este ano, as
“Atividades Culturais, Desportivas e de Lazer”, decorrerão nos meses de Maio,
Junho e Julho; ----------------------------------------------------------------------------------- Informou ainda que, se encontra em fase de estudo e projeto a
“Requalificação da Urbanização do Viso Sul”. Comunicou que a apresentação da
proposta final, irá levar mais tempo do que o habitual, uma vez que estão
envolvidas, e têm que se ter em consideração a compatibilização de diversas
especialidades. ------------------------------------------------------------------------------ 117 Livro de Atas da Assembleia de Freguesia de Ranhados
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---- Abertas as inscrições para este ponto da ordem do dia, nenhum membro usou
da palavra. ------------------------------------------------------------------------------------- 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 líquidos apresentados, são valores indicativos.
Referiu não ser possível, quantificar a importância exata de alguns bens, uma
vez que, têm idade incerta, e é muito difícil, senão impossível, determinar a
desvalorização que o bem teve, ao longo do tempo. ------------------------------------- Abertas as inscrições para este ponto da ordem do dia, nenhum membro usou
da palavra. ------------------------------------------------------------------------------------- 3 – Aprovação do Mapa de Pessoal de 2017 de harmonia com o disposto
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. Mantem-se provido uma auxiliar administrativa
a tempo indeterminado, e proposto a contratação de um cantoneiro de limpeza. ---- 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 2017, foi aprovado
por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------ 4 - Análise, discussão e votação da 1.ª Revisão Orçamental do ano 2017
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
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de 34.265,83 € (trinta e quatro mil, duzentos e sessenta e cinco euros e oitenta e
três 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 2017, foi
aprovada com 6 (seis) votos a favor e 3 (três) abstenções. ------------------------------ Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em
minuta. ------------------------------------------------------------------------------------------- 5 - Análise, discussão e votação do Relatório e Conta Gerência do ano de
2016, 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
tinham assim como tem sido prática corrente, analisados e validados por um
técnico oficial de contas. ---------------------------------------------------------------------- Informou ainda que, a Junta tem as contas saldadas, não havendo à data,
nenhum encargo por regularizar. ------------------------------------------------------------ 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
2016, foi aprovado com 6 (seis) votos a favor e 3 (três) abstenções. ------------------ Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em
minuta. ------------------------------------------------------------------------------------------- 6 – Outros Assuntos. ------------------------------------------------------------------------- Por solicitação do Presidente da Junta de Freguesia, foi colocado à
consideração da Assembleia, a aprovação em minuta, os pontos 4 e 5 da Ordem
do Dia, para envio dos documentos ao Tribunal de Contas. ----------------------------- Ninguém obstou a este procedimento. -------------------------------------------------- O Presidente da Junta de Freguesia, submeteu à consideração da
- 119 Livro de Atas da Assembleia de Freguesia de Ranhados

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE RANHADOS
Assembleia, as seguintes propostas: --------------------------------------------------------- «PROPOSTA ------------------------------------------------------------------------------------- “Forno Comunitário das LAGES” ------------------------------------------------------------- RECLAMAR POSSE JUDICIALMENTE -------------------------------------------------------- Considerando esgotadas todas as diligências efetuadas sem sucesso, resta o
recurso aos tribunais; ---------------------------------------------------------------------------- Pretende a Junta de Freguesia, reivindicar o prédio judicialmente; ------------------- Considerando, assumidamente o interesse público, a Junta de Freguesia de
Ranhados enquanto órgão local, assume-se como garante da presunção
fundamentada no ponto n.º 6; ----------------------------------------------------------------- Importa por essa razão: -------------------------------------------------------------------- Solicitar aprovação da Assembleia da Freguesia ---------------------------------------- FUNDAMENTAÇÃO; ----------------------------------------------------------------------- 1. Em tempos anteriores 1949, o forno das Lages, era usado para cozer pão
para uso comunitário; -------------------------------------------------------------------------- 2. Ainda em vida, o seu legítimo proprietário, Ex mo José Fernandes Ruy, por
volta de 1949, doou verbalmente, o forno à população local; ---------------------------- 3. Desde esta época, tal forno foi usado pelo população desta Freguesia, na
convicção de ser proprietária pública, sem oposição de ninguém, reiteradamente,
assumindo a pertença de que tal forno fosse propriedade da Freguesia, tanto assim,
que o inclui como monumento a inserir no circuito dos “Percursos pedestres” do
concelho de Viseu; ------------------------------------------------------------------------------ 4. Por volta do ano de 2011, tal forno foi abusivamente ocupado por um
habitante local, com o pretexto de ser proprietário de um prédio confinante, a
nascente do mesmo; ---------------------------------------------------------------------------- 5. No decorrer do ano de 2011 a 2012 a Junta de Freguesia de então,
encetou diligências no sentido de legalizar a propriedade, obtendo para tanto,
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confirmação, “carta enviada pelas herdeiras diretas do Ex mo Senhor José Fernandes
Ruy, que referem no

(2.º Parágrafo 5.ª, 6.ª e 7.ª linha)

– A posse do forno foi transmitida à

população há mais de 62 anos pelo nosso pai e tem vindo a ser usufruída pela
mesma, na convicção – certa – de que lhe pertence e que tal uso é, não só legítimo,
como corresponde a um direito próprio da população”; ------------------------------------ 6. Neste sentido, a anterior Junta de Freguesia da boa fé no ano de 2012,
inscreveu-o no serviço de Finança de Viseu, sendo-lhe atribuído o n.º matricial
2760. -------------------------------------------------------------------------------------------- ANEXAMOS CÓPIA DO DOCUMENTO INDENTIFICADO NO PONTO N.º 5.» ------ Subscrevem a proposta: ------------------------------------------------------------------ O Presidente da Junta de Freguesia: Luís Filipe Martins de Almeida Mendes;
---- O Secretário da Junta de Freguesia: António Soares Correia; --------------------- O Tesoureiro da Junta de Freguesia: José Carlos Marques da Costa. ------------- DELIBERAÇÃO: Posta à votação, a proposta: “Forno Comunitário da Lages”
- Reclamar Posse Judicialmente, foi aprovada por unanimidade. ----------------------- «PROPOSTA ------------------------------------------------------------------------------------- “Caminho Público das Lages” ----------------------------------------------------------------- RECLAMAR POSSE JUDICIALMENTE -------------------------------------------------------- Considerando esgotadas todas as diligências efetuadas sem sucesso, resta o
recurso aos tribunais; ---------------------------------------------------------------------------- A Junta de Freguesia dispõe já de um conjunto de indicações relevantes sobre a
natureza do caminho; --------------------------------------------------------------------------- Pretende a Junta de Freguesia, reivindicar o direito a intervir em caminho
público considerando, assumidamente o interesse da população e assumindo-se
como garante da presunção abaixo fundamentada; ---------------------------------------- FUNDAMENTAÇÃO: ----------------------------------------------------------------------- 1. Fernando Marques Nunes e Anabela Rodrigues Pereira Lisboa, são donos e
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legítimos proprietários de um prédio urbano situado no lugar de Lages, freguesia
de Ranhados, inscrito na matriz sob o artigo n.º 229 e descrito na conservatória sob
o n.º 1142, aprovada e licenciada pelo Município de Viseu; ------------------------------ 2. O único acesso ao prédio acima identificado é pela da Rua das Lages. Esse
acesso era um caminho em terra antigo, onde passava toda a gente e á luz do dia,
há mais de 20 a 30 anos, e mesmo ultrapassando a memória dos vivos; ---------------- 3. Considerou a Câmara Municipal de Viseu a referida via como pública, e nela
foram feitas obras de beneficiação, encontrando-se dotada de ramal de energia e
iluminação pública, concedendo-lhe para tanto licença de construção e de
habitabilidade; ----------------------------------------------------------------------------------- 4. O caminho que era em terra batida, foi asfaltado em 2001, essa
pavimentação terminou junto a uma oliveira ali existente a poucos metros da
propriedade (habitação) identificada no ponto 1; ------------------------------------------ 5. Com data de 09-12-2015, a Assembleia de Freguesia, deliberou/aprovou
por unanimidade, com efeito de execução imediata, ser o caminho público, este foi
sempre utilizado por quem tinha que o utilizar, nomeadamente, os proprietários
atuais e respetivas gerações imemoriais; ----------------------------------------------------- 6. Face ao exposto e demonstrada a afetação por uso da população desde
tempos imemoriais, uso de concreta utilidade pública, e não decorrente de
encurtamento de distâncias entre prédio pelos utentes dos terrenos, o executivo
diligenciou como lhe competia os procedimentos necessários para asfaltar os poucos
metros em falta, para que, fosse possível aos atuais proprietários aceder à
garagem do prédio identificado no ponto 1; ------------------------------------------------ 7. Nesse sentido fez a Junta de Freguesia deslocar ao local um empreiteiro para
verificação, medições e orçamento por duas vezes, em todas elas não lhe foi
permitido faze-lo, por oposição declarada de uma família que o impediu de fazer de
forma ameaçadora, “aqui não entra ninguém sem uma ordem judicial”; --------------- 122 Livro de Atas da Assembleia de Freguesia de Ranhados
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---- Considerando que, a repartição de competências entre os órgãos da Freguesia
visa assegurar a distribuição de trabalhos, contribuindo, consequentemente, para
uma maior eficácia de atuação. --------------------------------------------------------------- Importa por essa razão: -------------------------------------------------------------------- Solicitar aprovação da Assembleia de Freguesia ---------------------------------------- Ranhados, 21 de Abril de 2017.» ------------------------------------------------------- Subscrevem a proposta: ------------------------------------------------------------------ O Presidente da Junta de Freguesia: Luís Filipe Martins de Almeida Mendes;
---- O Secretário da Junta de Freguesia: António Soares Correia; --------------------- O Tesoureiro da Junta de Freguesia: José Carlos Marques da Costa. ------------- DELIBERAÇÃO: Posta à votação, a proposta: “Caminho Público das Lages” Reclamar Posse Judicialmente, foi aprovada por unanimidade. ------------------------- Por último, o Presidente da Junta de Freguesia, informou ser necessário
adquirir uma viatura ligeira, para o transporte de equipamentos e materiais
correntes para o serviço do dia-a-dia, assim como para permitir uma mobilidade
mais eficiente dos funcionários ao serviço da Junta. Explicou ter surgido uma
proposta, para a aquisição de uma viatura ligeira usada, marca Renault, modelo
Kangoo de 2 (dois) lugares, num valor que não excederá os 3.000,00 € (três mil
euros), pelo que a Junta está a ponderar a sua aquisição. ------------------------------ 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. --------------------------------------------------- Inscreveu-se e usou da palavra o seguinte cidadão: ------------------------------ 123 Livro de Atas da Assembleia de Freguesia de Ranhados
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---- O Sr. Fernando Marques Nunes, residente na localidade de Lages, para
solicitar informações acerca do “Caminho Público das Lages”. -------------------------- O Presidente da Junta de Freguesia, prestou esclarecimentos às questões
apresentadas, disponibilizando-se a agendar uma reunião, juntamente com um
advogado, para tomar consciência dos procedimentos que poderão ser
necessários, para tomar posse e usufruto efetivo do caminho das Lages, por via
judicial. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 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 dez
minutos. ------------------------------------------------------------------------------------------ Foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada vai ser assinada
pelos membros da Mesa da Assembleia de Freguesia. --------------------------------

---- Ranhados, 21 de Abril de 2017. -----------------------------------------------------

---- A Presidente: ______________________________________________ ; ---(Cláudia Isabel da Costa Bento)

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

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