ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE RANHADOS
ATA N.º 220 DA SESSÃO ORDINÁRIA DA
ASSEMBLEIA
DE
FREGUESIA
DE
RANHADOS, REALIZADA NO DIA SETE DE
JUNHO DE DOIS MIL E DEZASSETE

---- Aos sete dias do mês de Junho do ano de dois mil e dezassete, na Fundação
Mariana Seixas, Ranhados, 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 e João Carlos da Silva Chaves; ---------------------------------------------------- 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: 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 à
Direção da Comissão Executiva da Fundação Mariana Seixas, pela
hospitalidade e cedência da sala de reunião. --------------------------------------------- O Senhor Dr. Adelino de Almeida Albuquerque Botelho – (Presidente do
Conselho de Administração da Fundação Mariana Seixas), usou da palavra para
saudar e dar as boas vindas a todos os membros do Executivo da Junta de
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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 explanação genérica da situação económica e
financeira da instituição, assim como, enumerou alguns trabalhos de melhoria das
condições já concretizados neste mandato. Concluiu a sua intervenção, referindo
que a Comissão Executiva, preza o “bem estar das crianças, idosos e dos
funcionários”. ------------------------------------------------------------------------------------ A Presidente da Assembleia, congratulou o trabalho desenvolvido na
revitalização da instituição, referindo que isso reflete-se e tem repercussões na
vida de diversas famílias da Freguesia, tendo em conta que, existem enumeras
pessoas empregadas na instituição. --------------------------------------------------------- O Presidente da Junta corroborou as palavras da Presidente da Assembleia,
e fez votos que instituição consiga recuperar a boa imagem e reputação de
outrora. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PERÍODO “ANTES DA ORDEM DO DIA” ------------------------- I – Apreciação e votação da ata n.º 219 da sessão ordinária de vinte e um
de Abril de dois mil e dezassete: -------------------------------------------------------------- A ata n.º 219 da sessão ordinária de vinte e um de Abril de dois mil e
dezassete, 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, João Carlos da Silva Chaves, usou da palavra
para expor o seguinte: --------------------------------------------------------------------- 126 Livro de Atas da Assembleia de Freguesia de Ranhados

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE RANHADOS
---- «Em 09 de Dezembro de 2015 ---------------------------------------------------------- Alertei e propus o seguinte: (No Largo do Jogo da Bola, também conhecido
como Largo da Carvalha, proponho a colocação de uma nova carvalha, ao lado da
antiga para substituição desta que com o tempo vai secar). ------------------------------- Com agrado verifico que entrou a requalificação do Largo do Jogo da Bola no
Plano Plurianual de Investimentos de 2017. ------------------------------------------------- Em 12 de Dezembro de 2016 ------------------------------------------------------------ Referi-me aos lixos urbanos, propondo algumas soluções. ---------------------------- Com as eleições à porta e quase com a certeza de que alguns elementos atuais,
continuarão a fazer parte da Junta de Freguesia, assim como da Assembleia, espero
que estas duas pretensões, no devido tempo sejam concretizadas. ------------------------ Nunca é demais informar, que a nossa carvalha está a chegar ao fim de vida e
com ela, muitas recordações da infância de imensos Ranhadenses. ------------------------ Espero que, a atual ou futura Junta, não fique com a responsabilidade de
deixar perder um pouco da história de Ranhados.» ----------------------------------------- Finda a intervenção, o Presidente da Junta de Freguesia tomou a palavra,
para prestar esclarecimentos às questões colocadas, referindo que a
emblemática carvalha existente no Largo do Jogo da Bola está a ficar seca, e a
sua atual aparência, sugere estar a aproximar-se o seu fim de vida. Informou
que se encontra em fase de estudo e projeto, a requalificação do largo, que
deverá considerar uma proposta de intervenção na carvalha. -------------------------- Por último, comunicou que a Câmara Municipal, está a preparar uma
campanha de sensibilização ambiental para todo o concelho. Esta campanha,
visa consciencializar a população, para os problemas ambientais do meio onde
vivem e convivem. ------------------------------------------------------------------------------ Não havendo mais inscrições para o período “Antes da Ordem do Dia”, a
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----------------------------------- 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, para comunicar que estão a ser
requalificadas as escadarias existentes na Freguesia, que se apresentam mais
degradadas. ------------------------------------------------------------------------------------ Informou, que já se encontram em execução, os trabalhos referente à
“Requalificação da Quinta dos Areais”, com o prazo de execução previsto de
120 (cento e vinte) dias. ----------------------------------------------------------------------- Comunicou que, o execução do projeto de execução, para proceder a
“Requalificação do Viso Sul”, foi classificado pelo Sr. Vereador do Pelouro das
Freguesias, como prioritário. ------------------------------------------------------------------ Levou a conhecimento, a programação das próximas “Atividades Culturais,
Desportivas e de Lazer”, a terem lugar na Freguesia: ------------------------------------ Dia 10/Junho, por entre caminhos e trilhos da Freguesia, a realização de
uma caminhada noturna, com a colaboração com o Agrupamento n.º 1029 do
Corpo Nacional de Escutas; ------------------------------------------------------------------- Dia 01/Julho, no Parque de Lazer da Urbanização da Misericórdia, a
realização do espetáculo “Musicando a Terra e a Vida”, uma atuação do grupo
Musicando - Associação Recreativa, Cultural e Desportiva; ------------------------------ Dia 08/Julho, no edifício sede do Futebol Clube de Ranhados, a realização
de uma “Noite de Fados”. -------------------------------------------------------------------- Por último, informou a realização da “Festas das Freguesias”, agendada
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para os dias 16, 17 e 18 de Junho, no Parque Aquilino Ribeiro, onde a Freguesia
de Ranhados irá estar representada com um expositor, e fará a sua participação
no concurso: “Sabores & Aromas Tradicionais | Petiscos, doces e salgados (carne
e peixe) ”. --------------------------------------------------------------------------------------- Abertas as inscrições para este ponto da ordem do dia, nenhum membro usou
da palavra. ------------------------------------------------------------------------------------- 2 – Apresentação, debate e votação do orçamento retificativo (2.ª revisão
orçamental). ----------------------------------------------------------------------------------------- O Presidente da Junta de Freguesia usou da palavra para explicar que a
2.ª revisão orçamental, visa a realização das seguintes operações: -------------------- 1. - Aquisição de uma viatura comercial ligeira usada, marca Renault,
modelo Kangoo de 2 (dois) lugares, com uma dotação de 3.000,00 € (três mil
euros); -------------------------------------------------------------------------------------------- 2. - Aquisição de equipamentos informáticos, e atualização do sistema
operativo, com uma dotação corrigida de 1.400,00 € (mil e quatrocentos euros); ---- 3. - Atualização do montante, destinado à “Requalificação da Rua da Quinta
dos Areais”, com uma dotação corrigida de 63.200,00 € (sessenta e três mil e
duzentos euros): -------------------------------------------------------------------------------- Abertas as inscrições para este ponto da ordem do dia, nenhum membro usou
da palavra. ------------------------------------------------------------------------------------- DELIBERAÇÃO: Posto à votação, o orçamento retificativo (2.ª revisão
orçamental), foi aprovado por unanimidade. ---------------------------------------------- 3 – Outros Assuntos. ------------------------------------------------------------------------- O Secretário da Junta de Freguesia, pediu a palavra para informar, que a
Junta recebeu um pedido para a colocação de sinalização vertical de proibição
de estacionar, na Rua do Pelourinho. Expõe o requerente que, o estacionamento
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---- Neste sentido, a Junta encaminhou o pedido para a Câmara Municipal, para
avaliar a situação e obter um parecer técnico. Os técnicos da Câmara
consideraram, oportuno restringir o estacionamento no local, colocando a
respetiva sinalização de estacionamento proibido, o que ocasionou a contestação
de alguns moradores, havendo inclusive quem tapasse o sinal. Concluiu que tudo
foi feito dentro da legalidade, desejando que impere o bom senso das pessoas,
para ultrapassar esta situação. -------------------------------------------------------------- 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, 07 de Junho 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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