ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE RANHADOS
ATA N.º 225 DA SESSÃO ORDINÁRIA DA
ASSEMBLEIA
DE
FREGUESIA
DE
RANHADOS, REALIZADA NO DIA TREZE
DE JUNHO DE DOIS MIL E DEZOITO

---- Aos treze dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, no Centro
Escolar Aquilino Ribeiro, 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, 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) e José Carlos Marques da Costa – (Tesoureiro). ----- AUSÊNCIAS – Esteve ausente na sessão, o membro do Executivo da Junta de
Freguesia: António Soares Correia – (Secretário). ----------------------------------------- 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,
saudando todos os presentes, e expressando palavras de agradecimento à
Direção da Escola Básica Aquilino Ribeiro, pela hospitalidade e cedência da sala
de reunião. -------------------------------------------------------------------------------------- A Senhora Dra. Isabel em representação da Direção Escola Básica Aquilino
Ribeiro, usou da palavra para saudar e dar as boas vindas a todos os membros
do Executivo da Junta de Freguesia, assim como a todos os membros da
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Assembleia de Freguesia, referindo ter muito gosto em receber esta sessão
descentralizada, dirigiu votos de bom trabalho no decurso da sessão ordinária,
concluindo salientando a boa relação que neste momento existe entre a escola e
a Junta de Freguesia. -------------------------------------------------------------------------- O Presidente da Junta usou da palavra, para agradecer à Direção da
Escola Básica Aquilino Ribeiro, a disponibilidade em acolher nas suas instalações,
a sessão descentralizada da Assembleia de Freguesia. --------------------------------------------------------- PERÍODO “ANTES DA ORDEM DO DIA” ------------------------- I – Apreciação e votação da ata n.º 224 da sessão ordinária de dezasseis
de abril de dois mil e dezoito: ------------------------------------------------------------------ A ata n.º 224 da sessão ordinária de dezasseis de abril de dois mil e
dezoito, que havia sido previamente distribuída, foi submetida à consideração
da Assembleia. --------------------------------------------------------------------------------- DELIBERAÇÃO: Posta à votação, a ata foi aprovada por maioria, com 7
(sete) votos a favor e 1 (uma) abstenção. -------------------------------------------------- Absteve-se na votação, o membro da Assembleia, João da Fonseca Marques
por não ter estado presente na sessão. ----------------------------------------------------- Não participou na votação, o membro da Assembleia, Álvaro Manuel
Fernandes Almeida, por de momento se encontrar ausente da reunião. --------------- 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 congratular a conclusão dos trabalhos da “Reabilitação da Passagem
Hidráulica da Ribeira das Gamelas”. Considera que o trabalho ficou bem,
questionando a viabilidade de ainda neste mandato, se efetuar a requalificação
e desempeno da calçada em paralelo, por toda a extensão da via. --------------- 31 Livro de Atas da Assembleia de Freguesia de Ranhados

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE RANHADOS
---- (O membro da Assembleia, Álvaro Manuel Fernandes Almeida, que se
encontrava ausente na sessão, ocupou o seu lugar a partir deste momento, até ao
fim dos trabalhos). ----------------------------------------------------------------------------- O membro da Assembleia, João da Fonseca Marques, usou da palavra para
expor as seguintes situações: ----------------------------------------------------------------- Primeiro: Propôs a colocação de um tutor, para apoiar e auxiliar o
crescimento da árvore recentemente plantada no Largo do Cruzeiro. ----------------- Segundo: Referiu que os trabalhos referentes à “Reabilitação da Passagem
Hidráulica da Ribeira das Gamelas”, decorreram favoravelmente e encontram-se
bem executados. ------------------------------------------------------------------------------- Terceiro: Fez referência à necessidade de se efetuar a limpeza e
desmatação, do percurso da linha de água do “Rio Tomé”. ----------------------------- Quarto: Sugeriu que a Junta, para controlar os custos no futuro em obras,
deixassem os fontanários como monumento histórico e ligassem a água da
companhia aos tanques, com horário limitado e controlado. ----------------------------- Quinto: Reportando ao assunto abordado na sessão ordinária n.º 223,
relativo ao alargamento da Rua das Gamelas, propôs que se deveria
providenciar o diálogo negocial com os herdeiros das habitações adjacentes,
tendo em vista a sua cedência. --------------------------------------------------------------- Sexto: Referiu que, se deveriam promover ações de informação e
sensibilização, contra a presença de dejetos de animais na via pública e áreas
de lazer da Freguesia. ------------------------------------------------------------------------ Sétimo: Relativamente à proposta de enterrar os cabos condutores das
infraestruturas elétricas e telecomunicações (eletricidade, telefone e televisão), e
da proposta de estender a rede de gás natural na Freguesia, apresentada na
sessão ordinária n.º 223, referiu que se devia encetar esforços e efetuar as
diligências

que

se

afiguram

necessárias,

junto

das

entidades

com
- 32 -

Livro de Atas da Assembleia de Freguesia de Ranhados

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE RANHADOS
responsabilidade pela exploração e manutenção das infraestruturas, para levar
por diante esta pretensão. -------------------------------------------------------------------- Oitavo: Levou a conhecimento que, na Rua da Bomba, os automobilistas
circulam com excesso de velocidade, propondo a execução de lombas redutoras
de velocidade, para reforçar a segurança dos peões e prevenir acidentes. ---------- O membro da Assembleia, José Ferreira Francisco, usou da palavra para
expor as seguintes situações: ----------------------------------------------------------------- Primeiro: Felicitar a conclusão dos trabalhos realizados no âmbito da
empreitada: “Reabilitação da Passagem Hidráulica da Ribeira das Gamelas”.
Considera que os trabalhos decorreram bem, fazendo votos que esta intervenção
venha resolver as inundações nas habitações adjacentes. -------------------------------- Segundo: Levou a conhecimento que a freguesa Ana Cesário, tem um filho
com deficiência motora, e sente dificuldade em estacionar o carro junto à sua
residência. Questionou a viabilidade de reservar nas proximidades da sua
habitação, um lugar de estacionamento reservado a pessoas com mobilidade
condicionada. ----------------------------------------------------------------------------------- A membro da Assembleia, Paula Cristina Gonçalves Pinto, usou da palavra
para expor as seguintes situações: ---------------------------------------------------------- Primeiro: Felicitar a Junta, por acolher e concretizar a sua proposta, de
colocar vassouras e pás no cemitério velho da Freguesia, para usufruto da
população. -------------------------------------------------------------------------------------- Segundo: Referiu que existem escadarias em condições deficitárias na
Urbanização da Misericórdia. Propôs que se realizasse uma avaliação do estado
de conservação destas estruturas, por forma a salvaguardar a segurança das
pessoas que por lá circulam, e prevenir acidentes. ---------------------------------------- Terceiro: Levou ainda a conhecimento que na Urbanização da Misericórdia,
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existem postes de iluminação pública degradados, e que considera que os níveis
de iluminação no bairro são insuficientes. --------------------------------------------------- O membro da Assembleia, Álvaro Manuel Fernandes Almeida, usou da
palavra para expor as seguintes situações: ------------------------------------------------ Primeiro: Felicitar o trabalho desenvolvido, na “Reabilitação da Passagem
Hidráulica da Ribeira das Gamelas”. ------------------------------------------------------- Segundo: Fez referência da necessidade de se efetuar a limpeza dos
terrenos envolventes, do Largo Jogo da Bola. --------------------------------------------- Terceiro: Referiu ainda, que considera necessária a colocação de lombas
redutoras de velocidade, nas principais vias de circulação rodoviária do centro
histórico, e nas entradas da Freguesia. ----------------------------------------------------- Findas as intervenções, o Presidente da Junta de Freguesia tomou a palavra
para prestar esclarecimentos às questões colocadas, começando por explicar
que a “Reabilitação da Passagem Hidráulica da Ribeira das Gamelas”, foi um
projeto que vem fazendo parte dos objetivos da Junta, e que há muito que
andava a ser reclamada uma solução para as inundações nas habitações
adjacentes. Com o aumento da secção de escoamento do canal, tudo leva a
acreditar que o problema fica solucionado. Referiu que esta empreitada, pela
sua a especificidade e condicionalismos existentes, demorou mais que desejado
contudo, considera que a obra ficou bem, e encontra-se neste momento em pleno
funcionamento. ---------------------------------------------------------------------------------- Referiu ser anseio da Junta, efetuar a requalificação e desempeno do
paralelo na zona histórica da Freguesia, mas neste momento não pode garantir
que a obra se realize neste mandato, uma vez que se estima ser uma intervenção
muito dispendiosa. Afirmou ainda que, não irá precipitar-se em anunciar obras,
sem ter a certeza dos recursos financeiros para as executar, pois a prioridade é
fazer uma gestão sustentável, e manter as contas em dia. ---------------------------- 34 Livro de Atas da Assembleia de Freguesia de Ranhados
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---- Acolheu e tomou nota da sugestão de colocar um tutor, para auxiliar o
crescimento da árvore recentemente plantada no Largo do Cruzeiro. ----------------- Registou a recomendação para se proceder a limpeza e desmatação da
linha de água do “Rio Tomé”, comunicando que, com a conclusão dos trabalhos
de “Reabilitação da Passagem Hidráulica da Ribeira das Gamelas”, irá
acompanhar e avaliar o comportamento do percurso natural das águas pluviais. ---- Explicou que, condicionar a água dos chafarizes e tanques à utilização da
população, é uma situação que gera muita contestação, pelo que é intensão,
manter as condições de funcionamento existentes. ---------------------------------------- Concorda que existe alguma indisciplina, e falta de cuidado de alguns donos
de canídeos, que não recolhem os dejetos dos animais na via pública. Informou
que assiduamente, a equipa de higiene urbana procede à limpeza das ruas, no
entanto as pessoas não respeitam, sendo difícil manter os espaços públicos da
Freguesia limpos. Explicou ser difícil mudar a mentalidade e comportamento das
pessoas, e que este problema só terá solução, quando os donos dos animais
forem conscientes e tiverem um comportamento civilizado e respeitador. -------------- Quanto à proposta de, colocar os cabos condutores elétricos e
telecomunicações no subsolo, e a ampliação da extensão da rede de gás natural
na Freguesia, informou que iria oficiar as entidades responsáveis pela
exploração e manutenção das infraestruturas, no sentido de os sensibilizar da
necessidade de executar estes trabalhos. -------------------------------------------------- Informou que se encontra em estudo, a colocação de lombas redutoras de
velocidade na Freguesia, como medida de acalmia do tráfego, e garantir maior
segurança aos peões. -------------------------------------------------------------------------- Agradeceu a atenção, das necessidades das pessoas com dificuldades de
mobilidade, informando que irá avaliar a situação da freguesa Ana Cesário, e
se vier a justificar-se necessário, irá solicitar um parecer técnico à Câmara
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Municipal, para que sejam apresentadas propostas de melhoria das condições
de acessibilidade. ------------------------------------------------------------------------------ Agradeceu a referência da colocação de vassouras e pás no cemitério velho
da Freguesia, para usufruto da população. ------------------------------------------------ Informou que é intensão da Junta, proceder a reparação das escadarias
públicas da Urbanização da Misericórdia. A intervenção nas escadarias,
contemplam: aplicação de mosaico anti-derrapante, colocação de corrimão,
trabalhos de reparação da estrutura nas zonas mais deterioradas, e acertos de
enquadramento com a zona envolvente. ---------------------------------------------------- Relativamente à iluminação pública, informou prever-se a substituição das
luminárias de halogéneo por LED, para reduzir o consumo de energia. ---------------- 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 informar que a Câmara
Municipal disponibilizou apoio financeiro, para executar a requalificação da
cobertura do edifício sede da Junta de Freguesia. --------------------------------------- Comunicou que se encontram em fase de execução, os trabalhos de
requalificação do Polidesportivo do Viso, Polidesportivo do Bairro da Pomba e
Polidesportivo de Jugueiros. ------------------------------------------------------------------ Levou ainda a conhecimento, a programação dos seguintes eventos: ----------- 36 Livro de Atas da Assembleia de Freguesia de Ranhados
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---- Dias 15, 16 e 17/junho no Parque Aquilino Ribeiro (Parque da Cidade), a
realização da “Festa das Freguesias de Viseu”, onde a Freguesia de Ranhados
irá estar representada com um expositor, e fará a sua participação no concurso:
“Sabores & Aromas Tradicionais”. ----------------------------------------------------------- Dia 26/junho no Salão da Igreja de Nossa Senhora do Viso, a realização de
sessão de apresentação pública, do projeto de “Requalificação da Urbanização
do Viso Sul”; ------------------------------------------------------------------------------------ Dia 27/junho a realização do “Arraial Beirão”, na Quinta do Barreiro; ---------- Dia 30/junho, no Salão Nobre da Junta de Freguesia, a realização da peça
teatral: “O Guardião do Rio”; --------------------------------------------------------------- Dia 07/julho, no Parque de Lazer da Urbanização da Misericórdia, a
atuação de “Há Fado na Eira”. -------------------------------------------------------------- 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
segunda revisão orçamental, resulta na incorporação da dotação financeira
para a execução das obras de “Reparação e Beneficiação da Sede da Junta” e
“Reparação do caminho do Lugar do Monte”, que se pretende levar a efeito,
com o apoio de Câmara Municipal. --------------------------------------------------------- Informou que, no ano em que a cidade de Viseu se assume: “Cidade
Europeia do Folclore”, foi realizada uma intervenção artística de pintura na
fachada da Escola Básica de Ranhados, com o ditado popular: «Quem canta seus
males espanta», no âmbito do “Festival de Street Art de Viseu 2018”. ----------------- Abertas as inscrições para este ponto da ordem do dia, nenhum membro usou
da palavra. ---------------------------------------------------------------------------------- 37 Livro de Atas da Assembleia de Freguesia de Ranhados

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE RANHADOS
---- DELIBERAÇÃO: Posta à votação, a 2.ª revisão orçamental do ano de 2018,
foi aprovada por unanimidade. -------------------------------------------------------------- 3 – Outros assuntos. -------------------------------------------------------------------------- O Presidente da Junta de Freguesia usou da palavra para informar que se
irá proceder a aplicação de herbicida não tóxico, em valetas, bermas, passeios
e caminhos públicos, para controlo de infestantes e espécies invasoras na via
pública. ------------------------------------------------------------------------------------------ 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, 13 de junho 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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