ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE RANHADOS
ATA N.º 226 DA SESSÃO ORDINÁRIA DA
ASSEMBLEIA
DE
FREGUESIA
DE
RANHADOS, REALIZADA NO DIA VINTE E
SEIS DE SETEMBRO DE DOIS MIL E DEZOITO

---- Aos vinte e seis dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, no
edifício sede 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: 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 – Faltou à sessão, a membro da Assembleia de Freguesia: Maria de
La Salete Francisco Pais, cuja falta foi justificada por motivos de saúde. -------------- 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,
dando início aos trabalhos: ------------------------------------------------------------------------------------------ PERÍODO “ANTES DA ORDEM DO DIA” ------------------------- I – Apreciação e votação da ata n.º 225 da sessão ordinária de treze de
junho de dois mil e dezoito: --------------------------------------------------------------------- A ata n.º 225 da sessão ordinária de dezasseis de abril de dois mil e
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dezoito, que havia sido previamente distribuída, foi submetida à consideração
da Assembleia. --------------------------------------------------------------------------------- DELIBERAÇÃO: Posta à votação, e introduzidas as alterações propostas
pelo membro da Assembleia, João da Fonseca Marques, 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
questionar, se está prevista alguma intervenção no caminho que se encontra em
terra batida, entre o Centro Pastoral de Nossa Senhora do Viso e a Rua
Principal do Viso Sul. Referiu que, o referido troço encontra-se com várias covas
e tem sido frequentemente utilizado, como zona de passagem de automóveis,
considera por isso desejável efetuar um aperfeiçoamento das condições de
circulação. --------------------------------------------------------------------------------------- A membro da Assembleia, Paula Cristina Gonçalves Pinto, usou da palavra
para expor as seguintes situações: ---------------------------------------------------------- Primeiro: Levou a conhecimento que o Complexo Desportivo de Santa
Eufêmea - (F.C.R.), encontra-se em condições deficitárias, no que respeita à
manutenção, limpeza e corte de vegetação nos espaços envolvente ao complexo
e campos de futebol. Retratou que, o complexo encontra-se cheio de silvas, que
surgem espontaneamente com maior predominância na traseira da estrutura do
pavilhão, e em algumas situações, a invadir a área de jogo do campo de futebol
de 7. Considera que, os espaços não se encontram apresentáveis, e não
dignificam o clube. Pretendeu saber, a quem cabe a responsabilidade de
proceder a limpeza e manutenção do complexo. Questionou também a
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viabilidade de a Junta, efetuar o corte e remoção da vegetação arbustiva nas
zonas mais densas e nos locais onde causam mau aspeto. ------------------------------- Segundo: Pretender saber se este ano, a Junta irá disponibilizar casacos aos
atletas do Futebol Clube de Ranhados, num procedimento semelhante ao que foi
realizado no ano transato. ------------------------------------------------------------------- O membro da Assembleia, Bruno Tiago Gomes Esteves, usou da palavra
para referir que, encontrando-nos no período de início de aulas do ano letivo
2018/19, e tendo em conta que se encontram sedeados na Freguesia, dois
centros escolares de referência, questionou como decorreu o arranque das
atividades letivas. ------------------------------------------------------------------------------ O membro da Assembleia, Álvaro Manuel Fernandes Almeida, usou da
palavra para expor as seguintes situações: ------------------------------------------------ Primeiro: Congratular o trabalho desenvolvido, na “Reabilitação da
Passagem Hidráulica da Ribeira das Gamelas”. ------------------------------------------ Segundo: Felicitar a realização, das atividades culturais desenvolvidas na
Freguesia, nomeadamente, a realização da noite de fados na “Laje do
Concelho”, defendendo que estas iniciativas deveriam promover-se mais vezes. ----- Terceiro: Reiterou a necessidade de colocar lombas redutoras de velocidade,
nas principais vias de circulação rodoviária do centro histórico, e nas entradas da
Freguesia, como medida de acalmia do tráfego, e garantir maior segurança aos
peões. -------------------------------------------------------------------------------------------- Quarto: Pretendeu saber, o ponto de situação do procedimento da
“Requalificação do Largo Jogo da Bola” - (Lugar da Carvalha). ----------------------- Quinto: Levou a conhecimento, as condições deficitárias no arruamento da
“Quinta da Tapada”. -------------------------------------------------------------------------- Sexto: Fez referência da necessidade de dotar o Centro Escolar Aquilino
Ribeiro, de zonas balneares. Explicou que os alunos terminam as aulas de
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educação física/ginástica transpirados, e a escola não tem balneários onde as
crianças possam tomar banho, sendo obrigados a fazê-lo em casa. ------------------- Sétimo: Referiu ter notado que, ultimamente a água da rede pública,
principalmente no período da manhã, encontra-se intragável e com uma
tonalidade ferrugenta. ------------------------------------------------------------------------ O membro da Assembleia, João da Fonseca Marques, usou da palavra para
expor as seguintes situações: ----------------------------------------------------------------- Primeiro: Referiu a necessidade de o cemitério novo da Freguesia, dispor de
uma casa de banho, para usufruto da população, tendo neste período maior
relevância, atendendo a proximidade da época dos finados. -------------------------- Segundo: Levou a conhecimento que, na Avenida da Regada existem árvores
secas que deveriam ser substituídas. -------------------------------------------------------- Terceiro: Considera que a Freguesia de Ranhados, é das Freguesias do
Concelho, que mais lucro dá à Câmara de Viseu, e que são necessárias muitas
obras na Freguesia. Reiterou a necessidade de se proceder ao alargamento da
Rua das Gamelas, de modo a permitir a passagem de viaturas de emergência e
socorro (ambulâncias, bombeiros, etc.). ----------------------------------------------------- O membro da Assembleia, José Ferreira Francisco, usou da palavra para
questionar como têm decorrido as atividades sénior, e se serão no futuro,
organizados novos eventos. ------------------------------------------------------------------- Findas as intervenções, o Presidente da Junta de Freguesia tomou a palavra
para prestar esclarecimentos às questões colocadas, começando por explicar
que o caminho que se encontra em terra batida, entre o Centro Pastoral de
Nossa Senhora do Viso e a Rua Principal do Viso Sul, é privado, cabendo ao
promotor da urbanização, a responsabilidade de executar os arruamentos, assim
como as infraestruturas no local. Não obstante este condicionamento, informou
que iria efetuar diligências e tentar chegar ao entendimento com o proprietário,
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que viabilize o melhoramento das condições de circulação, a regularização do
pavimento, e a aplicação de “tout-venant” nas zonas mais deficitárias. --------------- Esclareceu que, as questões colocadas acerca da manutenção e conservação
do Complexo Desportivos de Santa Eufêmea, devem de ser dirigidas à Direção
do Futebol Clube de Ranhados. Concorda que o espaço necessita de uma
intervenção de fundo, na limpeza e desmatação da vegetação (silvas e outras
espécies invasivas), que neste momento se encontram a alastrar um pouco por
todo o complexo, e amontoar na traseira da estrutura do pavilhão. Considera
que, as condições atuais não dignificam o espaço, e que a imagem do clube não
sai favorecida. Reforçou no entanto que, este é um assunto da responsabilidade
do clube, e que as perguntas referentes à manutenção e conservação do
complexo desportivo, devem ser endereçadas, à atenção do Presidente da
Direção do Clube. ------------------------------------------------------------------------------ Informou que, no ano passado excecionalmente distribuíram casacos aos
atletas do Futebol Clube de Ranhados. Complementou a resposta, mencionando
que atualmente, a Junta de Freguesia concede apoio financeiro às entidades e
organismos sedeados na Freguesia, sendo o clube, a entidade que aufere o
valor mais elevado. ---------------------------------------------------------------------------- Referiu que, o arranque do ano letivo nos estabelecimentos de ensino da
Freguesia, decorreram em perfeita normalidade. Informou que este ano, o
Ministério da Educação ofereceu os manuais escolares, e a Câmara Municipal
distribuiu os livros de exercícios e um “kit escolar” com material didático, aos
alunos do pré-escolar e ensino básico. A Junta de Freguesia, ao abrigo do
protocolo que tem com a Câmara Municipal, procedeu a limpeza dos
logradouros e a reparação de algumas avarias nas escolas. --------------------------- Agradeceu a referência da conclusão dos trabalhos de “Reabilitação da
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---- Agradeceu a referência das atividades lúdico/culturais desenvolvidas na
Freguesia. Sublinhou no entanto que, ao contrário do que se possa imaginar,
alguns eventos têm tido maior adesão de pessoas de fora, do que da própria
Freguesia, o que considera ser uma situação que, no futuro merece ser objeto de
reflecção e análise. ---------------------------------------------------------------------------- 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. -------------------------------------------------------------------------- Estima para breve, a conclusão do projeto de execução da “Requalificação
do Largo Jogo da Bola”. Referiu que remeteu à Câmara, os contributos
resultantes da consulta pública da primeira versão do projeto, e que neste
momento aguarda que os serviços técnicos avaliem essa informação, e finalizem
o projeto. ---------------------------------------------------------------------------------------- Relativamente à referência das condições deficitárias no arruamento, da
“Quinta da Tapada”, tomou nota do assunto, e informou que iria avaliar a
situação. ----------------------------------------------------------------------------------------- No que respeita, à proposta de construção de zonas balneares, na Escola
Básica Aquilino Ribeiro, concordou com esta necessidade, porém é uma situação
em que a Junta de Freguesia não tem competência para proceder a intervenção.
Explicou que, o projeto de execução daquele centro escolar, não previu a
construção

de

balneários,

e

que

as

alterações

a

introduzir

na

arquitetura/estrutura, carecem de prévia aprovação do poder central, neste
caso, o Ministério da Educação. Para além desta condicionante, é ainda
necessário encontrar mecanismos de financiamento para a execução das obras. ---- Quanto à qualidade da água da rede pública, referiu desconhecer em
particular este assunto, e os motivos que poderão estar na sua origem. Informou
que irá oficiar os serviços de água e saneamento - Águas de Viseu, para
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averiguar esta situação. ----------------------------------------------------------------------- Referiu que, a construção de casas de banho no cemitério novo da Freguesia,
carece de procedimento de licenciamento, e pareceres de autoridades
administrativas competentes, não antecipando prazos para a realização do
procedimento. ----------------------------------------------------------------------------------- Levou a conhecimento que, as árvores existentes na Avenida da Regada
foram substituídas há dois anos. Informou ainda que, irá proceder ao
levantamento das espécies arbóreas que se encontram secas, e avaliar uma
solução para proceder a substituição. ------------------------------------------------------- Relativamente ao processo do alargamento da Rua das Gamelas, referiu
que será proposto a realização do procedimento, quando estiverem reunidas as
condições propícias para o fazer. Explicou que, nem sempre as pessoas são
colaborantes na cedência de terrenos, para efetuar este tipo de obra. --------------- Por último, comunicou que a Junta tem promovido diversas atividades de
natureza lúdica e cultural, que abrange o público de todas as idades. Referiu
que é intensão deste Executivo, continuar a promover a realização destes
eventos. ------------------------------------------------------------------------------------------ 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, prestou informações sobre a atividade
autárquica. ----------------------------------------------------------------------------------- 45 Livro de Atas da Assembleia de Freguesia de Ranhados

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE RANHADOS
---- Abertas as inscrições para este ponto da ordem do dia, nenhum membro usou
da palavra. ------------------------------------------------------------------------------------- 2 – Apresentação, debate e votação do Orçamento Retificativo (3.ª
Revisão Orçamental). ----------------------------------------------------------------------------- O Presidente da Junta de Freguesia usou da palavra para explicar que, a
terceira revisão orçamental, tem como objetivo efetuar ajustamentos aos
documentos previsionais, adequando-os à execução física e financeira que se
estima poder vir a ocorrer até final do presente ano económico, no valor
global de 15.000,00 € (quinze mil euros), e que resultam nas seguintes
inscrições/reforços orçamentais: -------------------------------------------------------------- “Títulos de órgãos de soberania”: 500,00 € (quinhentos euros); --------------------- “Contribuição SNS”: 50,00 € (cinquenta euros); --------------------------------------- “Gasolina e gasóleo”: 1.000,00 € (mil euros); ----------------------------------------- “Vestuário e artigos pessoais”: 100,00 € (cem euros); -------------------------------- “Outros bens”: 1.000,00 € (mil euros); -------------------------------------------------- “Limpeza e higiene”: 700,00 € (setecentos euros); ------------------------------------ “Manutenção de espaços verdes e jardins”: 10.000,00 € (dez mil euros); ---------- “Publicidade”: 1.000,00 € (mil euros); -------------------------------------------------- “Vigilância e segurança”: 150,00 € (cento e cinquenta euros); ---------------------- “Outros serviços”: 500,00 € (quinhentos euros). --------------------------------------- Informou ainda que, os documentos foram analisados e validados por um
técnico oficial de contas, e que caso mereçam aprovação, serão remetidos ao
Tribunal de Contas. ---------------------------------------------------------------------------- Abertas as inscrições para este ponto da ordem do dia, nenhum membro usou
da palavra. ------------------------------------------------------------------------------------- DELIBERAÇÃO: Posta à votação, a 3.ª revisão orçamental do ano de 2018,
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---- 3 – Outros Assuntos. ------------------------------------------------------------------------- O Presidente da Junta de Freguesia usou da palavra, para informar que,
com a colaboração da população, fez-se a recolha de cartazes dos vários anos
das festas populares de Ranhados, e que este reportório encontra-se exposto no
salão nobre da Junta de Freguesia. --------------------------------------------------------- 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, 26 de setembro 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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