ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE RANHADOS
ATA N.º 223 DA SESSÃO ORDINÁRIA DA
ASSEMBLEIA
DE
FREGUESIA
DE
RANHADOS, REALIZADA NO DIA QUATRO
DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E DEZASSETE

---- Aos quatro dias do mês de dezembro 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 horas e quarenta
e cinco 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 de La Salete Francisco Pais,
Abílio Ferreira Santos, Álvaro Manuel Fernandes Almeida, João da Fonseca
Marques, Paula Cristina Gonçalves Pinto 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,
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 – Homenagem aos Ex. Presidentes da Junta (após o 25 de Abril): ------------- A Presidente da Assembleia, usou da palavra para saudar e dar as boas
vindas ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Viseu, Sr. Vice-Presidente da
Câmara Municipal de Viseu, Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Viseu, Sr.
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Presidente da Junta de Freguesia de Ranhados e na sua pessoa os Membros do
Executivo da Junta de Freguesia, Membros da Assembleia de Freguesia,
Homenageados, convidados e público presente. ------------------------------------------ Referiu que no Período Antes da Ordem do Dia, a Assembleia de Freguesia
de Ranhados associou-se, à homenagem aos seus antigos Presidentes de Junta
eleitos após o 25 de Abril. Os Presidentes de Junta exercem uma função de
proximidade, e de verdadeiro interesse público. Tiveram sempre como desígnio
servir a Freguesia, os seus Fregueses e contribuir para o seu bem-estar. Foram
sempre um exemplo político de proximidade, um exemplo político de dedicação,
de espírito de missão, de uma ação política de proximidade em estreita ligação
com os cidadãos e também com as suas organizações representativas. Neste
sentido, este é um ato de reconhecimento pelo serviço público, prestado no
desenvolvimento da Freguesia. --------------------------------------------------------------- Seguiu-se a intervenção do Presidente da Junta de Freguesia, proferindo o
seguinte discurso: ------------------------------------------------------------------------------- «Ex. Mos Senhores: ------------------------------------------------------------------------- Presidente da Câmara Municipal de Viseu - Dr. Almeida Henriques ------------------ Vice-Presidente da Câmara Municipal de Viseu - Dr. Joaquim Seixas ---------------- Presidente da Assembleia Municipal de Viseu - Dr. Mota Faria ------------------------ Homenageados e respetivas famílias ----------------------------------------------------- Representantes das instituições da Freguesia de Ranhados ----------------------------- Membros da Assembleia de Freguesia de Ranhados ------------------------------------ Colegas do Executivo da Junta de Freguesia -------------------------------------------- Demais pessoas presentes ------------------------------------------------------------------ Quero destacar e agradecer de uma forma especial a presença do Sr.
Presidente da Câmara Municipal de Viseu e do Sr. Presidente da Assembleia
Municipal de Viseu que com a sua presença quiseram dignificar este ato. -------------5Livro de Atas da Assembleia de Freguesia de Ranhados
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---- No passado dia 25 de Abril na cerimónia comemorativa a Câmara Municipal
de Viseu em articulação com a Assembleia Municipal de Viseu, quiseram
homenagear os Presidentes da Junta de Freguesia. Por motivos diversos não foi
possível nessa data reunir as pessoas para lhes prestar esta homenagem. ---------------- É hoje o dia grande. ----------------------------------------------------------------------- Esta é para nós uma cerimónia simples mas cheia de simbolismo pois quisemos
aqui homenagear os Presidentes da Junta de Freguesia de Ranhados eleitos após o
25 de Abril de 1974 e neles as suas equipas. ----------------------------------------------- Infelizmente nem todos se mantêm no nosso convívio mas tal não é motivo para
nos esquecermos deles. ------------------------------------------------------------------------- Foram pessoas que tudo fizeram para engrandecer a Freguesia com os recursos
que tinham ao seu dispor, prejudicando muitas vezes a sua vida pessoal. ---------------- Se hoje a Freguesia de Ranhados apresenta níveis de desenvolvimento elevados,
muito se deve a estas pessoas que foram colmatando lacunas e resolvendo
problemas e constrangimentos existentes. ---------------------------------------------------- Nem tudo está feito mas o “CAMINHO FAZ-SE CAMINHANDO”. ------------------- Refiro-me a: -------------------------------------------------------------------------------- Aníbal Rodrigues da Costa ---------------------------------------------------------------- António Maria Coelho ---------------------------------------------------------------------- Jorge Abel Martins Lopes de Matos ------------------------------------------------------ José Victor Neto Marques --------------------------------------------------------------- António Mateus da Silva ------------------------------------------------------------------- Estas pessoas são para os autarcas de hoje referências e modelos de seriedade,
persistência e capacidade de liderança para podermos deixar a Freguesia melhor
do que a encontrámos. ------------------------------------------------------------------------- Bem Hajam a Todos. ----------------------------------------------------------------------- Ranhados, 04 de dezembro de 2017 -------------------------------------------------6Livro de Atas da Assembleia de Freguesia de Ranhados
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---- O Presidente da Junta de Freguesia de Ranhados ------------------------------------- Luís Filipe Martins de Almeida Mendes.» -------------------------------------------------- O Presidente da Câmara Municipal de Viseu, usou da palavra para
expressar o reconhecimento e enaltecer o trabalho desenvolvido pelos antigos
Presidentes de Junta eleitos após o 25 de Abril, em prol da Freguesia, e do
Concelho. ---------------------------------------------------------------------------------------- (Seguiu-se a entrega do certificado, e de uma réplica da fachada principal
do edifício dos Paços do Concelho, aos Ex. Presidentes da Junta eleitos após o
25 de Abril, como reconhecimento pelo serviço público prestado no
desenvolvimento da Freguesia). -------------------------------------------------------------- O Homenageado e Ex. Presidente da Junta de Freguesia, António Mateus da
Silva usou da palavra, para agradecer a distinção, ao qual aproveitou a
ocasião para dedicar e partilhar o benemérito, com os Membros do Executivo
que o acompanharam, a saber: Carlos Ferreira e João Costa, bem como com a
sua família. Afirmou sentir-se muito emocionado, fazendo memória dos vinte e
quatro anos em que esteve como Presidente da Junta, e das vezes que se privou
de estar com a sua família, para servir a Freguesia e cumprir com os seus
deveres de autarca. --------------------------------------------------------------------------- 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, José Ferreira Francisco, usou da palavra para
questionar o ponto de situação do procedimento concebido para, reabilitar a
passagem hidráulica da Ribeira das Gamelas, e prevenir as inundações das
habitações da Rua da Bomba. --------------------------------------------------------------- O membro da Assembleia, Abílio Ferreira Santos, usou da palavra para
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questionar o ponto de situação, do procedimento adjudicatório da poda das
árvores na Freguesia. Sugeriu que, se deveria atuar com alguma antecipação,
para não acontecer a mesma situação, que aconteceu no período transato, em
que a execução deste trabalho decorreu tardiamente, e fora de época. ------------- O membro da Assembleia, Álvaro Manuel Fernandes Almeida, usou da
palavra para, comunicar a necessidade de se efetuar a poda a duas tílias, que
se encontram na entrada principal do cemitério velho. Alertou que as espécies
arbóreas, apresentam um porte considerável, e aparentam encontrar-se com
debilidades na sua fisionomia. Ainda, e tendo em conta que as árvores são de
grande porte, e que algumas da ramificação se encontram pendentes para o
caminho de acesso à entrada do cemitério, existe o risco de queda de objetos,
comprometendo a segurança das pessoas que transitam no local. ---------------------- Findas as intervenções, o Presidente da Junta de Freguesia tomou a palavra
para prestar esclarecimentos às questões colocadas, começando por fazer o
histórico e contextualizar as motivações que estiverem na génese do processo da
“Reabilitação da Passagem Hidráulica da Ribeira das Gamelas”. Explicou que o
projeto de execução, não acautelou a compatibilização do alargamento do
canal, com as infraestruturas existentes. Esta situação, foi detetada em reunião
de obra realizada no local, num período em que já decorria o prazo de
execução, pelo que houve a necessidade de se proceder à suspensão dos
trabalhos, para fazer uma revisão do projeto. -------------------------------------------- Relativamente à execução das podas, informou que no período transato,
ocorreu uma impugnação de um concorrente ao procedimento adjudicativo, o que
motivou o atrasado dos trabalhos, e levando a que as podas decorressem fora
de época e em certos casos, face à extemporaneidade, não se chegaram a
realizar. Por fim explicou que, este ano e para salvaguardar esta situação, a
Câmara Municipal optou por realizar o procedimento concursal por lotes. ---------8Livro de Atas da Assembleia de Freguesia de Ranhados
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---- Quanto às tílias localizadas no cemitério velho da Freguesia, afirmou ter
registado esta situação e iria solicitar um parecer aos serviços técnicos da
Câmara Municipal, com o objetivo de avaliar a sanidade das espécies arbóreas,
e o comprometimento da segurança para a população. --------------------------------- Não havendo mais assuntos 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 que iria ser
instalado no edifício sede da Junta de Freguesia, o espaço cidadão onde as
pessoas podem aceder localmente aos serviços digitais disponibilizados pela
administração central e local. Esclareceu que para receber as novas valências,
será necessário proceder a obras de requalificação e de adaptação. ---------------- Informou que, o projeto de execução, para proceder a “Requalificação do
Viso Sul”, encontra-se praticamente concluído, estando-se a rever e tratar alguns
detalhes construtivos, das situações que carecem um estudo mais pormenorizado.
Referiu ainda que, no período que intermedeia a conclusão do projeto, e a
adjudicação da obra, planeia realizar uma apresentação púbica da intervenção,
onde a população terá oportunidade de expressar a sua opinião, bem como
apresentar contributos que enriqueçam e melhorem a solução. -------------------------- Abertas as inscrições para este ponto, inscreveram-se e usaram da palavra
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---- A membro da Assembleia, Paula Cristina Gonçalves Pinto, usou da palavra
para alertar a necessidade de proceder à limpeza do espaço exterior, contíguo
à Escola Básica Aquilino Ribeiro. ------------------------------------------------------------- O membro da Assembleia, Álvaro Manuel Fernandes Almeida, usou da
palavra para questionar os critérios de admissão, dos alunos da Escola Básica
Aquilino Ribeiro. -------------------------------------------------------------------------------- Finda a intervenção, o Presidente da Junta de Freguesia tomou a palavra,
para prestar esclarecimentos às questões colocadas, referindo que o espaço
exterior, contíguo à Escola Básica Aquilino Ribeiro, situa-se fora da zona de
atuação da Junta. No entanto, afirmou ter registado o caso, comprometendo-se
em avaliar uma solução. ---------------------------------------------------------------------- Referiu 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. Esclareceu que, os critérios vigentes, para a
colocação das crianças nos Centros Escolares, são os seguintes: ------------------------- 1.º Crianças com necessidades educativas especiais de carácter prolongado;
---- 2.º Crianças com necessidades educativas; -------------------------------------------- 3.º Crianças que fizeram o jardim infantil na mesma escola; ----------------------- 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, e remetido um ofício a retratar esta situação ao Ministério da
Educação, contudo os critérios mantiveram-se os existentes. ----------------------------- 2 – Análise, discussão e votação da proposta de manutenção de taxas
administrativas. ------------------------------------------------------------------------------------ O Presidente da Junta de Freguesia, apresentou e submeteu à consideração
da Assembleia da Freguesia, a seguinte proposta: ------------------------------------ 10 Livro de Atas da Assembleia de Freguesia de Ranhados
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---- «Proposta ----------------------------------------------------------------------------------- No cumprimento a Legislação em vigor o executivo da Freguesia de Ranhados
propõe que durante o ano de 2018 as taxas se mantenham as praticadas durante o
ano de 2017 assim como todas as reduções e isenções. ------------------------------------ Ranhados, 04 de dezembro de 2017 ---------------------------------------------------- O Presidente da Junta de Freguesia de Ranhados -------------------------------------- Luís Filipe Martins de Almeida Mendes.» ------------------------------------------------- Explicou ainda que, há três anos que o valor das taxas não sofreram
aumento, e que em certas situações reduziram os valores. Esta proposta vai no
sentido de manter a tabela das taxas praticadas durante o ano de 2017, assim
como todas as reduções e isenções das situações previstas, considerando ser uma
medida de apoio social, que pode fazer a diferença para as famílias com maior
dificuldade económico-financeiras. ---------------------------------------------------------- Abertas as inscrições para este ponto da ordem do dia, nenhum membro usou
da palavra. ------------------------------------------------------------------------------------- DELIBERAÇÃO: Posta à votação, a proposta de manutenção de taxas
administrativas, foi aprovada por unanimidade. ------------------------------------------ Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em
minuta. ------------------------------------------------------------------------------------------- 3 – Análise, discussão e votação do Orçamento e Plano Plurianual de
Investimentos para o ano de 2018. ----------------------------------------------------------- O Presidente da Junta de Freguesia, apresentou o Orçamento e Plano
Plurianual de Investimentos para o ano de 2018. ----------------------------------------- Abertas as inscrições para este ponto, inscreveram-se e usaram da palavra
os seguintes membros da Assembleia: ------------------------------------------------------- O membro da Assembleia, João da Fonseca Marques, usou da palavra para
expor as seguintes situações: -------------------------------------------------------------- 11 Livro de Atas da Assembleia de Freguesia de Ranhados
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---- Primeiro: Referiu que o “Plano Plurianual de Investimentos de 2018”, deveria
contemplar a realização de mais obras. Deste modo podia ser concedido mais
financiamento, para colmatar o maior número de necessidades da Freguesia. ------- Apresentou uma listagem de situações, que carecem de intervenção: ------------- 1. Centro histórico de Ranhados, com necessidade de reabilitação; --------------- 2. Reparação da calçada, nas zonas degradadas; ---------------------------------- 3. Substituição da tubagem dos fontanários; ------------------------------------------ 4. Ampliação da extensão da rede de gás natural; --------------------------------- 5. Enterrar os cabos condutores das infraestruturas elétricas e
telecomunicações (eletricidade, telefone e televisão); ------------------------------------ 6. Construção de instalação sanitária no cemitério novo da Freguesia,
destinada ao usufruto da população; ------------------------------------------------------- 7. Construção de zona balnear, na Escola Básica Aquilino Ribeiro; ---------------- 8. Alargar a Rua das Gamelas, por forma a permitir a circulação de uma
viatura dos bombeiros, perante uma situação de emergência; ------------------------- Segundo: Reforçou o facto de a Escola Básica Aquilino Ribeiro não servir as
crianças residentes na Freguesia de Ranhados, existindo inclusive, situações de
alunos serem colocados em escolas de longa distância. ---------------------------------- Terceiro: Por último, pretendeu saber quais os polidesportivos, que de acordo
com o “Plano Plurianual de Investimentos de 2018”, vão ser objeto de
requalificação. ---------------------------------------------------------------------------------- O membro da Assembleia, Álvaro Manuel Fernandes Almeida, usou da
palavra para expor as seguintes situações: ------------------------------------------------ Primeiro: Pedir esclarecimento a respeito da rúbrica: “Requalificação Centro
Histórico de Ranhados”, e de como se irá processar a reparação e beneficiação
dos prédios urbanos. --------------------------------------------------------------------------- Segundo: Questionou ainda, a possibilidade de a circulação viária da Rua
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Poças das Feiticeiras, se processar num único sentido. ------------------------------------ Findas as intervenções, o Presidente da Junta de Freguesia tomou a palavra
para prestar esclarecimentos às questões colocadas, começando por informar
que todas as obras são estudadas, planeadas e programadas em cooperação e
diálogo negocial com a Câmara Municipal. Explicou que, não são as quantidades
de obras previstas no Plano Plurianual de Investimentos, um fator de atribuição
de maior ou menor financiamento, mas sim a relevância e as repercussões que
estas apresentam para a Freguesia. Para além disso, há ainda que ter em
consideração que, não é possível colmatar todas as necessidades de uma só vez,
sendo necessário rigor na gestão das contas públicas. ----------------------------------- Relativamente à proposta de, colocar os cabos condutores elétricos e
telecomunicações no subsolo, referiu que são as entidades com responsabilidade
pela exploração e manutenção das infraestruturas, que têm o encargo de
executar os trabalhos de remodelação e modernização da rede. ---------------------- Quanto à ampliação da extensão da rede de gás natural, esclareceu que a
Junta de Freguesia, não tem competência para proceder esta intervenção. ---------- Afirmou ser pretensão da Junta, a construção de instalações sanitárias
públicas no cemitério novo da Freguesia para usufruto da população, contudo
ainda não foi possível esta concretização. ------------------------------------------------- No que respeita, à proposta de construção de zonas balneares, na Escola
Básica Aquilino Ribeiro, concordou com esta necessidade, todavia é uma situação
em que a Junta de Freguesia não tem competência para proceder esta
intervenção. Explicou que, as alterações a introduzir na arquitetura do
estabelecimento escolar, carecem de prévia aprovação do poder central, neste
caso, o Ministério da Educação. -------------------------------------------------------------- Relativamente à proposta de alargar a Rua das Gamelas, comunicou que
esta pretensão é de difícil exequibilidade, uma vez que seria necessário
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expropriar e demolir alguns edifícios de modo a alcançar as dimensões
necessárias. Explicou que, este processo seria bastante moroso, conflituoso na
medida que é uma situação que não reúne consensos, e que iria gerar muitos
protestos na população. ---------------------------------------------------------------------- Informou que se encontram na fase de estudo e projeto, a requalificação da
Rua do Carregal, assim como o arranjo urbanístico do Largo Jogo da Bola
(popularmente conhecido como, “Lugar da Carvalha”). ---------------------------------- Comunicou os polidesportivos que serão alvos de requalificação são os
seguintes: Polidesportivo do Viso, Polidesportivo do Bairro da Pomba,
Polidesportivo de Jugueiros e o Polidesportivo do Complexo Desportivo da Santa
Eufémia. Neste último caso, o processo está pendente, da assinatura do protocolo
para a cedência do direito de superfície entre, a Câmara Municipal de Viseu, e
o Futebol Clube de Ranhados. ---------------------------------------------------------------- Relativamente ao processo de “Requalificação do Centro Histórico da
Freguesia”, o Presidente da Junta esclareceu que é intensão do Executivo
Municipal, estender nas Freguesias, o âmbito de aplicação do programa: “VISEU
HABITA”, de apoio das operações de reabilitação e regeneração das
habitações. Esclareceu que a entidade, com a competência de gerir e apreciar
as candidaturas de admissão, é a HABISOLVIS - Empresa Municipal de
Habitação Social de Viseu, com sede na: Rua João Mendes, n.º51, R/C Esq.
3500-142, Viseu. ------------------------------------------------------------------------------ Por último, informou que iria solicitar um parecer técnico à Câmara Municipal,
a avaliar a possibilidade de a circulação viária da Rua Poças das Feiticeiras, se
processar num único sentido. ------------------------------------------------------------------ DELIBERAÇÃO: Posto à votação, o Orçamento e Plano Plurianual de
Investimentos para o ano de 2018, foi aprovado por maioria, com 8 (oito) votos
a favor e 1 (um) voto contra. -------------------------------------------------------------- 14 Livro de Atas da Assembleia de Freguesia de Ranhados
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---- Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em
minuta. ------------------------------------------------------------------------------------------- 4 – Outros assuntos. -------------------------------------------------------------------------- O Presidente da Junta de Freguesia, apresentou e submeteu à consideração
da Assembleia da Freguesia, a seguinte proposta: --------------------------------------- «A Junta de Freguesia de Ranhados propõe, seja aprovada a Delegação de
Competências para o período 2017/2021 --------------------------------------------------- Proposta: ------------------------------------------------------------------------------------ 1. - Considerando que esta Junta não recebe o suficiente do FFF (Fundo de
Financiamento das Freguesias) para a execução das obras pretendidas; ----------------- 2. - Considerando que há possibilidades legais de transferência de verbas para
esta Junta. --------------------------------------------------------------------------------------- Propomos: ----------------------------------------------------------------------------------- No uso da competência na alínea i) do n.º 1 do artigo 16 da Lei n.º 75/2013,
de 12 de setembro, na sua atual redação, a Junta de Freguesia deliberou solicitar à
Assembleia de Freguesia autorização para, nos termos e para os efeitos previstos
da alínea g) do n.º 1 artigo 9.º, da mesma Lei a delegar competências próprias da
Câmara Municipal de Viseu a esta Junta de Freguesia, que nisso tenham interesse,
mediante a celebração de protocolos, onde figurem todos os direitos, e obrigações
de ambas as partes, os meios financeiros, técnicos e humanos e as matérias objeto
da delegação, que incidirá sobre as atividades, incluindo a realização de
investimentos, constantes das opções do plano e do orçamento da Freguesia e pode
abranger, designadamente: -------------------------------------------------------------------- 1 - Conservação e limpeza das valetas, bermas e caminhos. ------------------------- 2 - Conservação, calcetamento, alargamento, pavimentação e limpeza de
estradas, ruas, caminhos e passeios. ---------------------------------------------------------- 3 - Gestão e conservação de jardins e outros espaços ajardinados. -------------- 15 Livro de Atas da Assembleia de Freguesia de Ranhados
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---- 4 - Conservação e reparação de escolas do ensino básico e do ensino préescolar. ------------------------------------------------------------------------------------------- 5 - Limpeza dos logradouros das escolas do ensino básico e do ensino préescolar. ------------------------------------------------------------------------------------------- 6 - Colocação e manutenção de sinalização toponímica. ------------------------------ 7 - Saneamento básico e abastecimento de água. -------------------------------------- 8 - Construção e Conservação de equipamentos desportivos e culturais. ------------ 9 - Conservação e limpeza de cemitérios. --------------------------------------------- Ranhados, 04 de dezembro de 2017 ---------------------------------------------------- O Presidente da Junta de Freguesia de Ranhados, ------------------------------------- Luís Filipe Martins de Almeida Mendes.» ------------------------------------------------- O Presidente da Junta, explicou que esta proposta, consiste em conceder
autorização à Junta de Freguesia, de celebrar compromissos de transferências
financeiras, com a Câmara Municipal. Explicou que este procedimento assume
particular importância, no processo de descentralização municipal para a
eficiência da resposta autárquica de proximidade, permite a prestação de
serviços de proximidade à população, assim como atuar e tornar mais célere a
resolução dos problemas na Freguesia. ----------------------------------------------------- Abertas as inscrições para este ponto da ordem do dia, nenhum membro usou
da palavra. ------------------------------------------------------------------------------------- DELIBERAÇÃO: Posta à votação, a proposta de delegação de competências
para o período 2017/2021, foi aprovada por unanimidade. -------------------------- Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em
minuta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 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
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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
quarenta e cinco minutos. ---------------------------------------------------------------------- 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 dezembro 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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