ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE RANHADOS
ATA N.º 229 DA SESSÃO ORDINÁRIA DA
ASSEMBLEIA
DE
FREGUESIA
DE
RANHADOS, REALIZADA NO DIA DEZ DE
ABRIL DE DOIS MIL E DEZANOVE

---- Aos dez dias do mês de abril do ano de dois mil e dezanove, 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: Maria de La Salete Francisco Pais,
Abílio Ferreira Santos, 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, o membro da Assembleia de Freguesia: Álvaro
Manuel Fernandes Almeida, cuja falta foi justificada por motivos pessoais. ----------- 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 227 da sessão ordinária de cinco de
dezembro de dois mil e dezoito: --------------------------------------------------------------- A ata n.º 227 da sessão ordinária de cinco de dezembro de dois mil e
dezoito, que havia sido previamente distribuída, foi submetida à consideração
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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, Nuno Miguel Almeida Rocha, para fazer uma
chamada de atenção, relativamente ao corte de árvores até a altura do tronco
que ultimamente tem ocorrido na Freguesia. Referiu que se podem verificar estas
situações no Viso Sul, e mais recentemente na Rua do Formarigo. Comentou
desconhecer a autoria do ato, porém classifica como “crime” aquilo que fizeram
às árvores. -------------------------------------------------------------------------------------- O membro da Assembleia, João da Fonseca Marques, usou da palavra para
expor as seguintes situações: ----------------------------------------------------------------- Primeiro: Fez alusão a uma frase proferida pelo Presidente da Câmara
Municipal: “Viseu é a melhor cidade para se viver”. No entanto, no seu entender
“o centro histórico de Ranhados é o pior para se viver”. Referiu que no Largo Dr.
Nogueira Martins, a passadeira encontra-se com falta de paralelos, o que
coloca em risco a segurança das pessoas; -------------------------------------------------- Segundo: Referiu que a Rua da Bomba e a Rua do Carregal apresentam o
piso muito danificado. ------------------------------------------------------------------------- Terceiro: Fez referência à sujidade que os cães causam no espaço público, e
que se tem verificado um crescimento de número de animais domésticos por cada
agregado familiar. Sugeriu por isso, a realização de um programa de incentivo
para o registo dos animais domésticos. ----------------------------------------------------- Quarto: Considera que se deveria substituir o aviso de “água não
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---- Quinto: Reiterou a necessidade de abrir uma estrada, a partir do armazém
de “Frutas Bernardo & Oliveira, Lda.”, à Rua da Bomba com destino ao Cruzeiro.
Não prevê no entanto que esta obra se realize tão cedo, pois entende que as
Câmaras estão falidas, e a União Europeia não disponibiliza apoios para
conceções de estradas e autoestradas. ----------------------------------------------------- O membro da Assembleia, José Ferreira Francisco, usou da palavra para
informar que o passeio confinante com a Fundação Mariana Seixas, encontra-se
com a calçada solta e em certos locais o passeio vai perdendo o material de
revestimento, originando falhas no piso. Questionou a viabilidade de se proceder
à reparação destes danos. ------------------------------------------------------------------- A membro da Assembleia, Paula Cristina Gonçalves Pinto, usou da palavra
para expor as seguintes situações: ---------------------------------------------------------- Primeiro: Pretendeu saber de quem é a responsabilidade pela execução da
limpeza e desmatação da vegetação na Rua da Poça das Feiticeiras. Comentou
que, a limpeza é apenas efetuada numa largura de sensivelmente um metro na
berma da estrada, sendo que o espaço sobrante encontra-se coberto de silvas,
dando mau aspeto ao local. ------------------------------------------------------------------ Segundo: Levou a conhecimento que quando foi mudar o contrato de energia
elétrica, constatou que no mapa da EDP, a morada de habitação dos seus pais
encontra-se com morada na Rua Viscondessa de São Caetano, ao invés da
anterior toponímia, que era a Rua da Poça das Feiticeiras. ----------------------------- Terceiro: Pretendeu ainda saber, o ponto de situação de um assunto
abordado na sessão ordinária n.º 225, referente à requalificação das
escadarias na Urbanização da Misericórdia. Reforçou que estas estruturas
encontram-se muito danificadas, sendo premente envidar todos os esforços, tendo
em vista a reparação dos degraus e a colocação de corrimões. ------------------------ Findas as intervenções, o Presidente da Junta de Freguesia tomou a palavra
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para prestar esclarecimentos às questões colocadas, começando por concordar
com a qualificação de “crime” das podas selvagens efetuada por desconhecidos,
a algumas árvores na Freguesia. Informou que, quando tem a certeza da autoria
dos atos, a Junta faz a respetiva denúncia à fiscalização Municipal, para
desenvolver as démarches e sanções legais aplicáveis. ---------------------------------- Referiu que, pelo modo como o membro da Assembleia, João da Fonseca
Marques, coloca as questões e faz as suas intervenções, denota que não deve
gostar da sua terra, nomeadamente quando afirma que “Viseu é a melhor
cidade para se viver” e depois rotula a Freguesia de Ranhados como a pior
para se viver. Afirmou que, embora não seja natural de Ranhados, tem muito
gosto em morar nesta Freguesia, ao contrário do Sr. João que demonstra não
gostar da sua terra, nem de morar em Ranhados. ---------------------------------------- Levou a conhecimento que, anda uma equipa técnica da Câmara Municipal,
a realizar o levantamento topográfico, do centro histórico da Freguesia, tendo
em vista a sua requalificação. ---------------------------------------------------------------- Relativamente à sujidade dos cães, afirmou que nem ele nem os membros do
Executivo da Junta, são fiscais para andarem atrás dos cães e dos respetivos
donos, para verificar se comportam condignamente. Contudo, quando os fiscais
da Câmara se apercebem de alguma infração praticada pelos animais
domésticos no espaço público, os donos são autuados. ----------------------------------- Esclareceu que a rede de distribuição pública de água, tem de ser
controlada e de se realizar análises, quase de hora a hora. Como, a Junta não
tem capacidade para fazer este tipo de controlo, existiriam duas opções: ----------- 1.ª - Manter a água disponível para a população, com a informação de que
a “água é não controlada”, conforme exigências da legislação em vigor; ------------ 2.ª - Fechar a água dos fontanários, tornando-a inacessível para a
população. ----------------------------------------------------------------------------------- 64 Livro de Atas da Assembleia de Freguesia de Ranhados
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---- Nestas circunstâncias, a Junta optou por manter a água disponível para a
população, dando a respetiva informação através de colocação de avisos em
cada fontanário, de que a “água é não controlada”. ------------------------------------ Relativamente à execução da estrada a partir do armazém de “Frutas
Bernardo & Oliveira, Lda.”, à Rua da Bomba com destino ao Cruzeiro, referiu
que o Sr. João deve saber mais deste assunto do que ele, pois conforme já tinha
referido na sessão ordinária anterior, desconhece que a referida estrada vá ser
construída. --------------------------------------------------------------------------------------- Quanto à referência das Câmaras Municipais se encontrarem endividadas,
mereceu o comentário que devem ser as Câmaras geridas pelo partido do Sr.
João, porque a Câmara de Viseu, assim como a Freguesia de Ranhados tem as
suas contas em dia e honra os seus compromissos a tempo e horas. -------------------- Relativamente à referência da existência de calçada solta junto à Fundação
Mariana Seixas, informou ter tomado nota do assunto e que iria efetuar as
devidas diligências, tendo em vista a reparação do passeio. --------------------------- Sobre as questões de limpeza e eventual alteração toponímica ocorrida na
Rua da Poça das Feiticeiras, referiu ter tomado nota do assunto, e que iria tentar
junto das entidades, obter informações do que terá sucedido e assim que for
possível, prestará o devido esclarecimento. ------------------------------------------------ Por último, informou que é intensão da Junta, proceder a reparação das
escadarias públicas da Urbanização da Misericórdia. No entanto está-se a fazer
um compasso de espera, uma vez que a “Requalificação de escadarias na
Urbanização da Misericórdia”, constitui uma das propostas apresentadas no
“Orçamento Participativo de Viseu 2018/2019”. Caso a proposta venha a ser
um dos projetos vencedores, os trabalhos serão concretizados por expensas do
orçamento da Câmara Municipal. ----------------------------------------------------------- Não havendo mais assuntos para o período “Antes da Ordem do Dia”, a
- 65 Livro de Atas da Assembleia de Freguesia de Ranhados

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE RANHADOS
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. -------------------------------------------------------------------------------------- Destacou a execução da “Requalificação do Espaço de Lazer na Rua do
Campo de Futebol” e do “Calcetamento da Faixa Central no Largo do
Carvalhal, junto à Antiga Escola do 1.º Ciclo de Ranhados”. ---------------------------- 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 líquidos apresentados, são valores indicativos. ----------- Informou que no ano de 2018, a Junta não adquiriu nenhum equipamento
novo. --------------------------------------------------------------------------------------------- Abertas as inscrições para este ponto da ordem do dia, nenhum membro usou
da palavra. ------------------------------------------------------------------------------------- 3 – Aprovação do Mapa de Pessoal de 2019 de harmonia com o disposto
do artigo 5.º da LVRC (vínculo, carreiras 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. Mantem-se provido uma auxiliar administrativa
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a tempo indeterminado, e proposto a contratação de um cantoneiro de limpeza. ---- Abertas as inscrições para este ponto da ordem do dia, nenhum membro usou
da palavra. ------------------------------------------------------------------------------------- DELIBERAÇÃO: Posto à votação, o Mapa de Pessoal de 2019, foi aprovado
por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------ Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em
minuta. ------------------------------------------------------------------------------------------- 4 – Análise, discussão e votação da 1.ª Revisão Orçamental do ano de
2019 de 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 25.414,27
€ (vinte e cinco mil, quatrocentos e catorze euros, e vinte e sete cêntimos). ------------ O Tesoureiro da Junta de Freguesia, pediu a palavra para reforçar o
cumprimento da Junta de Freguesia, com todas as responsabilidades financeiras
para com os seus fornecedores e colaboradores. Referiu que deve ser das
poucas entidades, que cumpre quase ao dia com as suas obrigações, e diz ser
norma desta Junta que “serviço feito, serviço pago”. ------------------------------------- Abertas as inscrições para este ponto da ordem do dia, nenhum membro usou
da palavra. ------------------------------------------------------------------------------------- DELIBERAÇÃO: Posto à votação, a 1.ª Revisão Orçamental do ano 2019, foi
aprovada por unanimidade. ------------------------------------------------------------------ Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em
minuta. ------------------------------------------------------------------------------------------- 5 – Análise, discussão e votação do Relatório e Conta Gerência do ano de
2018, nos termos da alínea do n.º 2 do artigo 11.º da Lei n.º 75/2013 de 12
de setembro. ----------------------------------------------------------------------------------------- O Presidente da Junta de Freguesia, apresentou os mapas, referindo que
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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. ---------------------------------------------------------------------- Acrescentou que, a Junta tem as contas saldadas, não havendo à data,
nenhum encargo por regularizar. ------------------------------------------------------------ Abertas as inscrições para este ponto, inscreveu-se e usou da palavra o
membro da Assembleia, João da Fonseca Marques, para pedir esclarecimento
da “Execução do Plano Plurianual de Investimentos de 2018”, nomeadamente: ------ Cap. 01.01.01.27 - “Requalificação Largo “Jogo da Bola” (Carvalha)”. --------- O Presidente da Junta de Freguesia usou da palavra para esclarecer que o
montante previsto para a execução da “Requalificação Largo “Jogo da Bola”
(Carvalha)” é de 20.000,00€ (vinte mil euros), e que não se realizaram trabalhos
no ano de 2018, por isso o montante executado corresponder a 0,00€ (zero
euros). -------------------------------------------------------------------------------------------- DELIBERAÇÃO: Posto à votação, o Relatório e Conta Gerência do ano de
2018, foi aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------ Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em
minuta. ------------------------------------------------------------------------------------------- 6 – Outros Assuntos. ------------------------------------------------------------------------- O Presidente da Junta de Freguesia usou da palavra para informar a
programação do seguinte evento: ----------------------------------------------------------- Dia 13/abril a realização da “Via Sacra em Ranhados – Dramatização ao
Vivo”, organizado pelo Agrupamento de Escuteiros 1029 de Ranhados. -------------- 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
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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, 10 de abril de 2019. -----------------------------------------------------

---- A Presidente: ______________________________________________ ; ---(Cláudia Isabel da Costa Bento)

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

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