ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE RANHADOS
ATA N.º 224 DA SESSÃO ORDINÁRIA DA
ASSEMBLEIA
DE
FREGUESIA
DE
RANHADOS,
REALIZADA
NO
DIA
DEZASSEIS DE ABRIL DE DOIS MIL E
DEZOITO

---- Aos dezasseis dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, na sede
provisória 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 de La Salete Francisco Pais,
Abílio Ferreira Santos, Álvaro Manuel Fernandes Almeida, 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 – Faltou à sessão, o membro da Assembleia de Freguesia: João da
Fonseca Marques, cuja falta foi justificada por motivos pessoais. ----------------------- 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,
dando início aos trabalhos: ------------------------------------------------------------------------------------------ PERÍODO “ANTES DA ORDEM DO DIA” ------------------------- I – Apreciação e votação da ata n.º 223 da sessão ordinária de quatro de
dezembro de dois mil e dezassete: ------------------------------------------------------------ A ata n.º 223 da sessão ordinária de quatro de dezembro de dois mil e
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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, Abílio Ferreira Santos, usou da palavra para
expor as seguintes situações: ----------------------------------------------------------------- Primeiro: Questionou o prazo previsto para a execução das obras de
adaptação da sede da Junta de Freguesia de Ranhados, para a instalação do
Espaço do Cidadão - (EdC), coordenada pela Agência para a Modernização
Administrativa - (AMA). ------------------------------------------------------------------------ Segundo: Pretendeu saber informação, sobre os serviços que o Espaço do
Cidadão – (EdC), disponibiliza à população. ---------------------------------------------- Terceiro: Questionou se para este ano, irá ser dada continuidade às
operações de limpeza e desmatação dos caminhos rurais. Levou ainda a
conhecimento que, existem pedras provenientes do muro de vedação, que
tombaram para o caminho que atravessa a Rua Amor de Perdição e a Avenida
do Povo. Estas pedras são obstáculos perigosos, que dificultam a passagem das
pessoas que lá transitam, aconselhando a sua recolha e reposição no muro. ---------- A membro da Assembleia, Maria de La Salete Francisco Pais, usou da
palavra para questionar o ponto de situação da “Requalificação e Reparação
dos Polidesportivos da Freguesia de Ranhados”. ------------------------------------------ O membro da Assembleia, Álvaro Manuel Fernandes Almeida, usou da
palavra para expor as seguintes situações: ------------------------------------------------ Primeiro: Levou a conhecimento, e pediu informação acerca do ofício
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remetido pela 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. Exª
que, de acordo com 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. ---------------------------------------------------------- O Vereador: João Paulo Gouveia.» ----------------------------------------------------- Segundo: Alertou que, os contentores de recolha de resíduos sólidos,
localizados na Rua da Bomba, encontram-se cheios de lixo, e a criar maus cheiros
à população vizinha. --------------------------------------------------------------------------- Terceiro: Pretendeu ainda saber, o ponto de situação de um assunto
abordado na sessão anterior, a respeito da proposta de a circulação viária da
Rua Poças das Feiticeiras, se processar num único sentido. ------------------------------- O membro da Assembleia, Bruno Tiago Gomes Esteves, usou da palavra
para referir ter reparado, na execução de órgãos de recolha e encaminhamento
das águas pluviais, no cemitério velho da Freguesia, pretendendo saber
informações sobre esta intervenção. --------------------------------------------------------- O membro da Assembleia, José Ferreira Francisco, usou da palavra para
expor as seguintes situações: ----------------------------------------------------------------- Primeiro: Congratular e realçar o desempenho da Junta de Freguesia, pelo
recomeço dos trabalhos de “Reabilitação da Passagem Hidráulica da Ribeira
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das Gamelas”. Solicitou informação, relativamente ao prazo previsto para a
execução desta obra. ------------------------------------------------------------------------- Segundo: Felicitar a Junta de Freguesia, pela intervenção de requalificação
dos passeios, realizada na Rua Santa Luzia, junto à Fundação Mariana Seixas. ----- A membro da Assembleia, Paula Cristina Gonçalves Pinto, usou da palavra
para propor a colocação de acessórios de limpeza, nomeadamente vassouras e
pás no cemitério velho da Freguesia, para usufruto da população. Sugeriu que se
podia proceder de modo semelhante, a que atualmente se encontram os cântaros
de água, acondicionados em lugares próprios, devidamente sinalizados e de
fácil acesso para a população. -------------------------------------------------------------- Findas as intervenções, o Presidente da Junta de Freguesia tomou a palavra
para prestar esclarecimentos às questões colocadas, começando por informar
que o prazo contratual para a execução das obras de adaptação das
instalações da sede da Junta de Freguesia de Ranhados para a instalação da
Agência para a Modernização Administrativa - (AMA) na Freguesia, é de 45
(quarenta e cinco dias). Contudo, a mudança poderá não se realizar,
imediatamente após a conclusão dos trabalhos, uma vez que terá ainda que se
providenciar a aquisição e instalação do mobiliário e equipamentos. ----------------- Explicou que o Espaço do Cidadão - (EdC), é um ponto de atendimento que
reúne serviços de diferentes entidades num único balcão. A principal inovação
assenta em proporcionar ao utente, um atendimento digital assistido no acesso
aos serviços, promovendo uma relação de proximidade com a Administração
Pública. Neste novo espaço, serão disponibilizados os seguintes serviços: Chave
móvel digital; Autoridade Tributária e Aduaneira - (AT); Certidões de
nascimento, casamento e óbito; Instituto da Mobilidade e dos Transportes - (IMT);
Serviço de Estrangeiros e Fronteiras - (SEF); Instituto do Emprego e Formação
Profissional - (IEFP); Instituto da Segurança Social - (ISS); Caixa Geral de
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Aposentações - (CGA); Direção-Geral de Proteção Social aos Funcionários e
Agentes da Administração Pública - (ADSE); Direção Geral do Ensino Superior (DGES) e Serviços Partilhados do Ministério da Saúde - (SPMS). ----------------------- Referiu ainda que, para garantir uma melhor prestação dos serviços, a
Assistente Operacional da Junta de Freguesia, tem frequentado um programa de
ações de formação, associadas ao desenvolvimento de competências, de apoio
aos cidadãos dos serviços disponibilizados. ------------------------------------------------ Informou que é intensão da Junta de Freguesia, proceder à manutenção e
conservação dos caminhos rurais da Freguesia. Em relação às pedras, que
tombaram no caminho que atravessa a Rua Amor de Perdição e a Avenida do
Povo, referiu ter registado esta situação, comprometendo-se em verificar uma
solução para desimpedir o caminho. -------------------------------------------------------- Relativamente à requalificação dos polidesportivos, informou que os
trabalhos já deveriam ter começado, no entanto, verificadas as condições
atmosféricas adversas, o empreiteiro solicitou o adiamento da data de início dos
trabalhos. ---------------------------------------------------------------------------------------- A respeito do “Caminho das Lages”, explicou que se trata de um caminho
que faz serventia a duas edificações. 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 tendo à data conhecimento da previsão
para a conclusão deste processo. ------------------------------------------------------------ Quanto aos contentores de resíduos que se encontram lotados na Rua da
Bomba, informou ter remetido um ofício à empresa responsável pela recolha “Planalto Beirão”, a manifestar o descontentamento da Junta desta situação, e a
solicitar celeridade na recolha do lixo. -------------------------------------------------- 22 Livro de Atas da Assembleia de Freguesia de Ranhados
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---- Informou ter solicitado à Câmara Municipal um parecer técnico, para avaliar
a possibilidade de a circulação viária da Rua Poças das Feiticeiras, se processar
num único sentido. Neste momento aguarda que a Câmara Municipal, se
prenuncie sobre o assunto. -------------------------------------------------------------------- Referiu que nos períodos de forte precipitação, verificava-se a acumulação
de água nos corredores e zonas de passagem no cemitério velho da Freguesia.
Assim, para atenuar este constrangimento, a Junta procedeu à colocação de
canaletes, para efetuar a recolha e encaminhamento das águas pluviais. ------------- Agradeceu a referência do início dos trabalhos referentes à “Reabilitação
da Passagem Hidráulica da Ribeira das Gamelas”. Considera que esta era uma
situação crítica na Freguesia, uma vez que as condições existentes, originava
inundações e danos nas habitações adjacentes. Resolvidas as causas que
determinaram suspensão da obra, o empreiteiro retomou a execução dos
trabalhos. Informou ainda que, o prazo previsto para a execução da obra é de
60 (sessenta) dias. ----------------------------------------------------------------------------- Agradeceu a referência dos trabalhos de requalificação dos passeios, na
Rua Santa Luzia, junto à Fundação Mariana Seixas. Explicou que esta
intervenção, teve como objetivo melhorar as condições de comodidade e
segurança nos locais onde se processa a circulação pedonal. --------------------------- Por último, referiu que é intensão da Junta de Freguesia, colocar à disposição
da população acessórios de limpeza, nomeadamente, vassouras e pás no
cemitério velho da Freguesia, num processo similar ao do que foi executado com
os cântaros da água. -------------------------------------------------------------------------- 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
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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, prestou informações sobre a atividade
autárquica. -------------------------------------------------------------------------------------- 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 apresentados são valores de referência de mercado.
---- Explicou que a lista, é análoga à apresentada no ano transato, com a
atualização da viatura ligeira de mercadorias “até 1500 de cilindrada”,
entretanto adquirida pela Junta. ------------------------------------------------------------ Abertas as inscrições para este ponto da ordem do dia, nenhum membro usou
da palavra. ------------------------------------------------------------------------------------- 3 – Aprovação do mapa de pessoal de 2018 de harmonia com o disposto
do artigo 5.º da LVRC (vínculo; carreira 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. Informou que, o procedimento para a
contratação de um cantoneiro de limpeza, irá manter-se em aberto, uma vez que
Junta de Freguesia tem que comprovar possuir capacidade financeira, para
sustentar o seu salário. Como não está certo, que no futuro a Junta tenha
condições para suportar este salário, optou-se por não avançar para já, com
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---- Abertas as inscrições para este ponto da ordem do dia, nenhum membro usou
da palavra. ------------------------------------------------------------------------------------- DELIBERAÇÃO: Posto à votação, o mapa de pessoal de 2018, foi aprovado
por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------ 4 – Análise, discussão e votação da 1.ª Revisão Orçamental do ano 2018
da 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 à introdução do saldo gerência anterior, positivo de 49.640,82
€ (quarenta e nove mil, seiscentos e quarenta euros e oitenta e dois cêntimos), e
para corrigir o valor de aprovisionamento financeiro do livro: “Memória Histórica
da Irmandade de Nossa Senhora da Ouvida de Ranhados”. ------------------------------- Esclareceu ainda que este livro, terá financiamento repartido pela Junta de
Freguesia, e pela Paróquia de Ranhados. -------------------------------------------------- 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 de 2018,
foi aprovada por unanimidade. -------------------------------------------------------------- 5 – Análise, discussão e votação do Relatório e Conta Gerência do ano de
2017, nos termos da alínea do n.º 2 do art.º 11.º 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. Explicou que, estes documentos ao fim de aprovados,
serão enviados para o Tribunal de Contas, informando que até à data, nunca
houve algum reparo, às contas apresentadas. --------------------------------------------- Levou ainda a conhecimento, da existência de uma conta bancária, com a
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finalidade de reservar as cauções apresentadas pelos empreiteiros, no processo
de adjudicação de obras, por forma a separar a conta de depósito à ordem,
das cauções e garantias apresentadas pelas entidades adjudicatárias. --------------- Abertas as inscrições para este ponto da ordem do dia, inscreveu-se e usou
da palavra o membro da Assembleia, Álvaro Manuel Fernandes Almeida, e de
acordo com o segundo ponto da atividade desenvolvida na área da ação social
e cultural: «- Entregaram-se às pessoas mais carenciadas da Freguesia pelo Natal
cabazes oferecidos pela Câmara Municipal de Viseu», questionou quem foram os
beneficiários destes apoios. ------------------------------------------------------------------ O Presidente da Junta de Freguesia usou da palavra, para responder à
questão colocada, informando que na Junta prestam serviço duas estagiárias na
área da ação social, em que umas das suas funções é sinalizar as pessoas e/ou
famílias, que manifestam carência e precariedade. Explicou que estas
profissionais, têm formação académica e estão mais vocacionadas para recolher
esta informação, que depois a Junta encarrega-se de analisar e verificar a
atribuição dos cabazes. ----------------------------------------------------------------------- DELIBERAÇÃO: Posto à votação, o relatório e conta gerência do ano de
2017, foi aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------ 6 – Outros assuntos. -------------------------------------------------------------------------- O membro da Assembleia, Nuno Miguel Almeida Rocha, usou da palavra,
para dar conta que a execução das podas de árvores ficaram a meio, referindo
ter ocorrido uma deslocalização dos trabalhos para outras Freguesias. --------------- O Presidente da Junta de Freguesia usou da palavra, para responder à
questão colocada, para informar ter enviado um ofício para a Câmara
Municipal, a solicitar a conclusão dos trabalhos das podas das árvores na
Freguesia, e que após o envio desta solicitação, os trabalhos foram retomados. ----- O Tesoureiro da Junta de Freguesia, solicitou a palavra para referir que
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no cemitério velho da Freguesia, nos períodos de forte precipitação, forma-se
uma considerável porção de lama nos espaços envolventes às sepulturas, sendo
esta, uma situação incómoda para as pessoas. Considera que esta circunstância
merecia ser tratada, tendo para o efeito, proposto a colocação de gravilha na
zona envolvente às sepulturas. --------------------------------------------------------------- Informou ainda que, a Junta irá proceder ao levantamento das campas do
cemitério velho da Freguesia, pois existem algumas campas abandonadas. Assim,
serão afixados editais pela Freguesia, e se ao fim de 30 (trinta) dias se não
houver reclamação, a Junta promoverá a posse administrativa. ------------------------ A Presidente da Assembleia de Freguesia, usou da palavra para dar
conhecimento, da carta remetida pela Junta de Freguesia, que passou a ler e a
seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------------------- «Ex.ª ma. Sr.ª Presidente da Assembleia de Freguesia de Ranhados ------------------ Nos termos do artigo 27.º e 28.º da Lei n.º 169/99 de 18 de setembro, podem
exercer o mandato em regime de meio tempo o presidente da junta (ou outro
elemento do executivo por ele proposto) com mais de 1500 eleitores. ------------------- Face ao exposto, vem a Junta de Freguesia de Ranhados comunicar que o
Presidente da Junta, no uso da competência que lhe é conferida pela alínea a) do
n.º 2 do artigo 18.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, decidiu atribuir as
funções em regime de meio tempo ao secretário da Junta de Freguesia. ----------------- Propõe-se que nos termos da alínea q) do n.º 1, do artigo 9.º da mesma Lei, a
Assembleia verifique a conformidade dos requisitos relativos ao exercício de funções
do Presidente da Junta. ------------------------------------------------------------------------- Ranhados, 29 de março de 2018 -------------------------------------------------------- O Presidente da Junta de Freguesia ----------------------------------------------------- Luís Filipe Martins de Almeida Mendes.» ------------------------------------------------- O Presidente da Junta da Freguesia, usou da palavra para expressar que
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considera ser de elementar justiça, a atribuição de funções em regime de meio
tempo ao Secretário da Junta, uma vez que ele já vem desempenhando esse
trabalho, e porque com a entrada em funcionamento do futuro Espaço do
Cidadão – (EdC), o volume de trabalho vai aumentar, pelo que a Junta irá
necessitar de uma pessoa disponível para exercer, auxiliar e dar resposta às
diversas solicitações. Assim, e havendo essa possibilidade, irá acionar esse
mecanismo legal. ------------------------------------------------------------------------------- A Presidente da Assembleia de Freguesia, usou da palavra para informar a
conformidade dos requisitos de atribuição de funções em regime de meio tempo
ao Secretário da Junta de Freguesia, nos termos alínea a) do n.º 2 do artigo 18.º
da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, e artigos 27.º e 28.º da Lei n.º 169/99
de 18 de setembro. ---------------------------------------------------------------------------- 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: --------------------------------- O Sr. Fernando Marques Nunes, residente na localidade de Lages, para
expor as seguintes situações: ----------------------------------------------------------------- Primeiro: Levou a conhecimento que, na Rua da Lages existem luminárias com
lâmpadas fundidas; ---------------------------------------------------------------------------- Segundo: Pretendeu ainda saber o ponto de situação do processo do
“Caminho Público das Lages”. ---------------------------------------------------------------- O Presidente da Junta de Freguesia, prestou esclarecimentos às questões
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apresentadas, informando que a Junta entregou o processo do “Caminho Público
das Lages” a um advogado, cuja resolução deverá ser dirimida nos tribunais, não
tendo à data conhecimento da previsão para a conclusão deste processo. ----------- Informou ainda que, este assunto desencadeou um processo em tribunal, com
registo ref.ª n.º: 28839777. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 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 trinta
minutos. ------------------------------------------------------------------------------------------ Foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada vai ser assinada
pelos membros da Mesa da Assembleia de Freguesia. ----------------------------------- Ranhados, 16 de abril de 2018. -------------------------------------------------------- A Presidente: ______________________________________________ ; ---(Cláudia Isabel da Costa Bento)

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

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