ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE RANHADOS
ATA N.º 221 DA SESSÃO ORDINÁRIA DA
ASSEMBLEIA
DE
FREGUESIA
DE
RANHADOS, REALIZADA NO DIA QUATRO
DE SETEMBRO DE DOIS MIL E DEZASSETE

(Última Reunião)
---- Aos quatro dias do mês de Setembro do ano de dois mil e dezassete, no
Parque Desportivo de Santa Eufémia, Futebol Clube de Ranhados, reuniu em
sessão ordinária, a Assembleia de Freguesia de Ranhados pelas vinte horas e
trinta minutos. ----------------------------------------------------------------------------------- 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) e José Carlos Marques da Costa – (Tesoureiro). –
---- AUSÊNCIAS – Esteve ausente na sessão, o membro do Executivo da Junta de
Freguesia: António Soares Correia - (Secretário), por se encontrar de férias. --------- FALTAS – (Não se registaram faltas de presença). ---------------------------------- Sendo a hora designada para início da sessão, eram vinte horas e trinta 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 220 da sessão ordinária de sete de
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Junho de dois mil e dezassete: ----------------------------------------------------------------- A ata n.º 220 da sessão ordinária de sete de Junho de dois mil e dezassete,
que havia sido previamente distribuída, foi submetida à consideração da
Assembleia. ------------------------------------------------------------------------------------- DELIBERAÇÃO: Posta à votação, a ata foi aprovada com 8 (oito) votos a
favor e 1 (uma) abstenção. ------------------------------------------------------------------- Absteve-se na votação, o membro da Assembleia, Nuno Miguel Almeida
Rocha por não ter estado presente na sessão. --------------------------------------------- II – Interpelações, mediante perguntas à Junta, sobre assuntos da
administração local: ------------------------------------------------------------------------------- Abertas as inscrições para este ponto, inscreveu-se e usou da palavra o
membro da Assembleia, Nuno Miguel Almeida Rocha, para informar que existem
crianças residentes na Freguesia de Ranhados, que não estão a conseguir
colocação no Centro Escolar Aquilino Ribeiro. Ao invés, entraram nesse
estabelecimento de ensino, crianças que não são residentes na Freguesia. Esta
situação tem originado alguma estupefação e consternação na população. ---------- Finda a intervenção, o Presidente da Junta de Freguesia tomou a palavra,
para prestar esclarecimentos à questão colocada, referindo já ter recebido
alguns encarregados de educação, a relatarem a não colocação de crianças
residentes na Freguesias, nos Centros Escolares Aquilino Ribeiro e de Jugueiros.
Nestes casos, propôs que fizessem uma exposição escrita da situação, para
posterior envio para a Câmara Municipal e Ministério da Educação. Esclareceu
ainda que, os critérios vigentes, para a colocação das crianças nos Centros
Escolares, são os seguinte: -------------------------------------------------------------------- 1.º Crianças com necessidades educativas especiais de carácter prolongado;
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---- 4.º Crianças residentes na Freguesia de Ranhados; ---------------------------------- 5.º Área de residência. ------------------------------------------------------------------- Concluiu referindo já ter apresentado o problema, na Comissão Municipal de
Educação, contudo os critérios mantiveram-se os existentes. ----------------------------- 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, para comunicar a conclusão da
requalificação das escadarias, no centro da Freguesia. ---------------------------------- Informou que a Requalificação da Rua da Quinta dos Areais, encontra-se em
fase de conclusão, estando a faltar a colocação de betuminoso no pavimento,
que prevê que seja concretizada, durante a presente semana. Esclareceu ainda
que, o atraso da obra, se deveu ao desvio de postes de condução da rede
elétrica e iluminação pública, diligenciada pela EDP. ------------------------------------ Referiu que o percurso pedestre “Rota da Lage”, realizado no passado dia
26/Agosto, decorreu muito bem, com boa adesão da população e que o valor
angariado na inscrição, reverteu na sua totalidade, a favor do Agrupamento n.º
1029 do Corpo Nacional de Escutas de Ranhados. --------------------------------------- Por último, informou que o procedimento para a reparação da “Ribeira das
Gamelas”, deverá estar concluído até ao final do corrente ano, desejando que
esta intervenção venha, senão solucionar, minimizar significativamente o efeito
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das inundações nas habitações adjacentes. Esclareceu que este processo, foi mais
demorado do que é habitual, muito por causa do Instituto de Hidráulica e
Recursos Hídricos - (IHRH), que levou sensivelmente ano e meio, para emitir o
parecer e respetiva autorização da intervenção. ----------------------------------------- Abertas as inscrições para este ponto da ordem do dia, nenhum membro usou
da palavra. ------------------------------------------------------------------------------------- 2 – Outros Assuntos. ------------------------------------------------------------------------- A Presidente da Assembleia, usou da palavra, para agradecer a forma
elevada de como decorreram as sessões da Assembleia de Freguesia, durante os
quatro anos de mandato. Considera que as sessões foram um exemplo de
democracia, onde imperou o respeito pelas diferentes opiniões e o espírito de
inter-ajuda. Terminou, formulando votos de felicidades e de sucessos a todos os
membros. ---------------------------------------------------------------------------------------- O Presidente da Junta corroborou as palavras da Presidente da Assembleia,
e destacou a importância das sessões descentralizadas, que considera terem sido
enriquecedoras. -------------------------------------------------------------------------------- O membro da Assembleia, José Ferreira Francisco, usou da palavra, para
fazer o balanço, da situação económica-financeira da Fundação Mariana Seixas,
em virtude de ser o membro eleito pela Assembleia de Freguesia, para a
composição do Conselho de Administração. Assim, e de uma forma sucinta,
informou que a instituição pagou todas as dívidas existentes, não tendo à data,
nenhuma conta por saldar. -------------------------------------------------------------------- O membro da Assembleia, João Carlos da Silva Chaves, usou da palavra,
para se despedir dos colegas desta Assembleia, e fez votos que os elementos
que permanecerem no próximo mandato, mantenham vivo o “Espírito
Ranhadense”, e aos vindouros, que contribuam positivamente para o progresso
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da Freguesia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 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. ---------------- Foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada vai ser assinada
pelos membros da Mesa da Assembleia de Freguesia. --------------------------------

---- Ranhados, 04 de Setembro 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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