ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE RANHADOS
ATA N.º 230 DA SESSÃO ORDINÁRIA DA
ASSEMBLEIA
DE
FREGUESIA
DE
RANHADOS, REALIZADA NO DIA DOZE DE
JUNHO DE DOIS MIL E DEZANOVE

---- Aos doze dias do mês de junho 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, 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 o 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 229 da sessão ordinária de dez de
abril de dois mil e dezanove: ------------------------------------------------------------------- A ata n.º 229 da sessão ordinária de dez de abril de dois mil e dezanove,
que havia sido previamente distribuída, foi submetida à consideração da
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---- DELIBERAÇÃO: Posta à votação, a ata foi aprovada por maioria, com 8
(oito) votos a favor e 1 (um) voto contra. --------------------------------------------------- Votou contra, o membro da Assembleia, João da Fonseca Marques. -------------- II – Apresentação de voto de pesar, pelo falecimento da Senhora
Professora Maria Lúcia de Arede Azevedo Chaves Vasconcelos, e do Senhor
João Correia Costa: -------------------------------------------------------------------------------- A Presidente da Assembleia, usou da palavra para apresentar e submeter à
consideração da Assembleia, a proposta de votos de pesar pelo falecimento da
Senhora Professora Maria Lúcia de Arede Azevedo Chaves Vasconcelos e Senhor
João Correia da Silva Costa, que a seguir se transcreve: -------------------------------- «Votos de Pesar ---------------------------------------------------------------------------- A Freguesia de Ranhados lamenta o falecimento da Professora Lúcia
Vasconcelos, Presidente da Associação Musicando, com sede em Ranhados, no
edifício da antiga escola primária, sempre disponível para colaborar com a nossa
Comunidade, em projetos culturais realizados em comum. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Freguesia de Ranhados lamenta o falecimento do Senhor João Correia da
Silva Costa, antigo membro dos nossos órgãos autárquicos, relevando o seu
trabalho e empenho em prol da Freguesia, ao longo do exercício das suas
funções.» ----------------------------------------------------------------------------------------- DELIBERAÇÃO: Posto à votação, as propostas de votos de pesar pelo
falecimento da Senhora Professora Maria Lúcia de Arede Azevedo Chaves
Vasconcelos, e do Senhor João Correia Costa, foram aprovados por
unanimidade, cumprindo-se um minuto de silêncio. ---------------------------------------- III – Interpelações, mediante perguntas à Junta, sobre assuntos da
administração local: ------------------------------------------------------------------------------- Abertas as inscrições para este ponto, inscreveram-se e usaram da palavra
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os seguintes membros da Assembleia: ------------------------------------------------------- O membro da Assembleia, João da Fonseca Marques, usou da palavra para
expor as seguintes situações: ----------------------------------------------------------------- Primeiro: Solicitou a consulta das atas das sessões de Assembleia de
Freguesia já realizadas. ---------------------------------------------------------------------- Segundo: Referiu que existem situações, que não foram registadas na ata n.º
229 da sessão ordinária da Assembleia de Freguesia de 10 de abril de 2019,
designadamente, a referência da necessidade de se efetuar a lavagem da
pedra na Rua das Nogueiras, assim como a referência do Presidente da Junta
lhe ter chamado “ignorante”. Prosseguiu a sua intervenção, relatando os cargos e
atividades desenvolvidas em prol da Freguesia. Concluiu afirmando que, se faz
referência a determinadas situações que necessitam de ser executadas ou
reparadas, é porque gosta da terra onde vive. ------------------------------------------- O membro da Assembleia, Abílio Ferreira Santos, usou da palavra para
expor as seguintes situações: ----------------------------------------------------------------- Primeiro: Pretendeu saber o ponto de situação da “Requalificação da
Urbanização do Viso Sul”. Mencionou que frequentemente surgem maus cheiros
proveniente da rede de esgotos que afetam as habitações adjacentes; -------------- Segundo: Fez referência que este ano, a aplicação de herbicida nas bermas,
passeios e caminhos públicos, para controlo de infestantes e espécies invasoras
na via pública, foi efetuada tardiamente. Mencionou ser contra a utilização de
compostos químicos e que quando aplicaram o herbicida, a vegetação já se
encontrava muito desenvolvida, pelo que a sua ação sobre os infestantes foi
praticamente nula. Considera que, foi graças ao desempenho dos funcionários da
Junta de Freguesia, ao executarem a desmatação da vegetação que
efetivamente resolveu a limpeza dos espaços públicos e nestas circunstâncias, a
aplicação de herbicida verificou-se ter sido desnecessária. -------------------------- 72 Livro de Atas da Assembleia de Freguesia de Ranhados
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---- O membro da Assembleia, José Ferreira Francisco, usou da palavra para
expor as seguintes situações: ----------------------------------------------------------------- Primeiro: Referiu ter-se apercebido de o Executivo da Junta, andar no final
do dia, a fazer o reconhecimento das condições existentes e a efetuar medições
de determinados espaços da Freguesia. Pretendeu saber a finalidade do assunto
que estavam a tratar; ------------------------------------------------------------------------- Segundo: Pretendeu saber, o ponto de situação do procedimento da
“Requalificação do Largo Jogo da Bola” - (vulgo Lugar da Carvalha). ---------------- O membro da Assembleia, Bruno Tiago Gomes Esteves, usou da palavra,
para trazer à memória de na altura da consignação da obra de substituição da
cobertura do ginásio/refeitório bar do Centro Escolar D. António Monteiro, em
Jugueiros, o Presidente da Câmara ter assumido o compromisso de requalificar o
espaço exterior do complexo escolar, com a execução de um campo de jogos.
Neste contexto, questionou se mantem a intensão de levar esta obra a efeito, e
se existem novos desenvolvimentos sobre este assunto. Ainda, e caso se confirme
a intensão de realizar esta obra, pretendeu saber os prazos da empreitada. ------- O membro da Assembleia, Álvaro Manuel Fernandes Almeida, usou da
palavra para expor as seguintes situações: ------------------------------------------------ Primeiro: Mencionou ter lido uma notícia num jornal local, que dava conta de
um investimento de cerca de quinhentos mil euros, para proceder a
“Requalificação da Urbanização do Viso Sul”. Referiu não discordar com o
investimento, no entanto considera que do mesmo modo se deveria fazer um
significativo investimento no Centro de Ranhados; ----------------------------------------- Segundo: Reiterou a necessidade de colocar passadeiras elevadas, para
controlar o excesso de velocidade praticadas nas principais vias de circulação
rodoviária do centro histórico, e nas entradas da Freguesia. Deu como exemplo a
velocidade excessiva praticada na Rua do Cruzeiro que considera que ainda
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não ocorreu um acidente por mero acaso; -------------------------------------------------- Terceiro: Levou a conhecimento a necessidade de proceder a limpeza da
vegetação nos cemitérios da Freguesia; ---------------------------------------------------- Quarto: Fez nota que os funcionários da Junta vão ao café no horário de
trabalho. Referiu compreender que os funcionários da Junta não conseguem
fazer tudo de um momento para o outro, mas que alguns vão tomar café às duas
menos um quarto; ------------------------------------------------------------------------------ Quinto: Informou que existem períodos do dia, de grande congestionamento
de trânsito nas zonas de estacionamento situados em frente à Fundação Mariana
Seixas; ------------------------------------------------------------------------------------------- Sexto: Por último, reforçou a necessidade de se proceder à reparação da
passadeira que se encontra no Largo Dr. Nogueira Martins. ---------------------------- A membro da Assembleia, Maria de La Salete Francisco Pais, usou da
palavra para expor as seguintes situações: ------------------------------------------------ Primeiro: Referiu que, concluídas as obras do espaço do cidadão, para
quando está prevista a abertura destes serviços ao público; ---------------------------- Segundo: Pretendeu saber informações da atividade cultural previstas para
este ano. ----------------------------------------------------------------------------------------- A Presidente da Assembleia, usou da palavra, para apresentar e submeter à
consideração da Assembleia, a seguinte proposta de louvor: --------------------------- «PROPOSTA DE LOUVOR ---------------------------------------------------------------- A atual Direção da Fundação Mariana Seixas está prestes a terminar um
mandato que teve início em 3 de junho de 2015. ------------------------------------------- Considerando o trabalho competente, empenhado e eficaz que ao longo deste
período a Direção desenvolveu, tendo em conta a situação sobejamente conhecida
em que se encontrava a instituição por ocasião da tomada de posse; -------------------- Considerando o saneamento financeiro da Fundação Mariana Seixas, que se
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traduziu no pagamento de todas as dívidas (Estado e particulares), permitindo
recuperar o bom nome e crédito da instituição; --------------------------------------------- Considerando a execução de obras inadiáveis, das quais se destaca pela sua
grande relevância para a saúde pública a eliminação do amianto na cobertura dos
edifícios; ----------------------------------------------------------------------------------------- Pelo exposto, a Junta de Freguesia e a Assembleia de Freguesia de Ranhados
propõem um voto de louvor e reconhecimento público a toda a Direção da
Fundação Mariana Seixas, personalizado na pessoa do seu Presidente, Dr. Adelino
Almeida Albuquerque Botelho. ----------------------------------------------------------------- Ranhados, 12 de junho de 2019.» ------------------------------------------------------- DELIBERAÇÃO: Posta à votação, a proposta de louvor à Direção da
Fundação Mariana Seixas do quadriénio 2015/2019, foi aprovada por
unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------- Findas as intervenções, o Presidente da Junta de Freguesia tomou a palavra
para prestar esclarecimentos às questões colocadas, começando por referir que
a Junta se associa aos votos de pesar pelo falecimento da Senhora Professora
Maria Lúcia de Arede Azevedo Chaves Vasconcelos, e do Senhor João Correia
Costa por tudo aqui que cada um à sua maneira fizeram em prol da Freguesia
de Ranhados. ----------------------------------------------------------------------------------- Sobre o assunto abordado na última sessão de Assembleia de Freguesia e
registada na ata n.º 229 de 10 de abril de 2019, com respeito à
responsabilidade pela execução da limpeza e desmatação da vegetação na
Rua da Poça das Feiticeiras, referiu ter solicitado informação à Câmara
Municipal e obtido a seguinte resposta: ---------------------------------------------------- «ASSUNTO: “Prédio Rústico com propagação de Silvas” ------------------------------ Na sequência do vosso ofício n.º 47/2019, cumpre-me informar V. Exª que os
serviços técnicos avaliaram o solicitado e concluíram que o terreno identificado não
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é propriedade do Município. ------------------------------------------------------------------- Face ao exposto, mesmo será encaminhado para a fiscalização municipal para
uma eventual identificação do proprietário do terreno. ------------------------------------- Com os melhores cumprimentos. ---------------------------------------------------------- A VEREADORA, Conceição Azevedo» --------------------------------------------------- Relativamente à disponibilização das atas das sessões de Assembleia de
Freguesia, referiu que a Assembleia é um órgão deliberativo da Freguesia, e o
que for determinado em termos administrativos a Junta cumpre. Quanto ao teor
das atas da Assembleia de Freguesia, esclareceu que não é a Junta que as faz,
nem tem direito de voto na aprovação das mesmas, pelo que não é um assunto
que seja da responsabilidade do Executivo. ----------------------------------------------- Levou a conhecimento a aprovação do projeto de “Requalificação da
Urbanização do Viso Sul”. A estimativa orçamental da empreitada é de
quinhentos mil euros, com o prazo de execução de 126 (cento e vinte e seis) dias.
Explicou que a obra visa a requalificação de passeios, abate de árvores e
plantação de novas para cumprimento das acessibilidades a pessoas com
mobilidade condicionada, estacionamento, zonas verdes e sinalização. --------------- Sobre os maus cheiros provenientes da rede de esgotos, referiu que uma vez
que se irá proceder a Requalificação do Viso Sul, irá continuar a envidar
esforços para que este problema possa ser resolvido no decurso das obras. --------- Reconhece que este ano a aplicação de herbicida não foi efetuada na
melhor altura. Explicou que este trabalho é realizado por uma empresa
especializada, contratada através de um procedimento concursal e que é feita a
compatibilização com várias Freguesias, sendo que, por vezes existe a
dificuldade de compatibilizar a execução dos trabalhos de acordo com as
necessidades de cada Freguesia. Informou que a Junta tem feito esforços para
reduzir
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comparativamente com o ano passado, a aplicação de herbicida foi reduzido
para metade, sendo que o objetivo da Junta é diminuir progressivamente o uso
destes compostos químicos até acabar definitivamente com a sua utilização.
Referiu ainda que se deverá ter consciência que, ao diminuir o uso dos herbicidas
ou idealmente acabar com eles, a população tem de estar capacitada de saber
conviver com algumas ervas nos passeios, na justa medida que a Junta não tem
capacidade financeira, nem recursos humanos suficientes para efetuar a limpeza
e desmatação de todos os espaços públicos com a frequência desejada. ------------- Levou a conhecimento que a Junta juntamente com a equipa projetista,
percorreram as ruas do centro histórico da Freguesia, com o propósito de efetuar
o reconhecimento do espaço físico e definir as caraterísticas gerais a ter em
consideração na elaboração dos projetos de “Requalificação do Centro de
Ranhados” e a “Requalificação do Largo da Carvalha”. --------------------------------- Informou que na manhã de hoje, procedeu-se ao ato de consignação da
obra de “Requalificação do Campo de Jogos do Centro Escolar de Jugueiros”,
com a presença do Presidente da Câmara, cumprindo assim o compromisso que
deixou há cerca de um ano, de criar um campo de jogos neste estabelecimento
de ensino. Explicou que a empreitada consiste na substituição da pavimentação
do campo, atualmente em saibro, para polipropileno sem custos de manutenção
e ambientalmente sustentável, já que não necessita de rega como os campos
relvados. Referiu ainda que o prazo de execução desta empreitada é de 49
(quarenta e nove) dias. ------------------------------------------------------------------------ Propôs a formalização da proposta de colocação de passadeiras elevadas
na Freguesia, que a Junta se encarregaria de a reenviar à Câmara Municipal a
fim de se efetuar uma análise técnica do solicitado. ------------------------------------- Quanto à necessidade de se realizar a limpeza da vegetação nos cemitérios
da Freguesia, referiu ter tomado nota do assunto e que iria verificar esta
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situação. ----------------------------------------------------------------------------------------- Relativamente ao congestionamento de trânsito verificado nas zonas de
estacionamento em frente à Fundação Mariana Seixas, informou que este assunto
pertence ao âmbito de atuação da polícia de segurança pública. Adiantou que,
os condutores que param ou estacionam as viaturas em segunda fila, deverão
estar conscientes que se encontram a transgredir as regras do código da estrada
e que este comportamento pode dar origem a um processo de contraordenação
punível com coima. ----------------------------------------------------------------------------- Levou a conhecimento já ter oficiado a Câmara Municipal no sentido de se
proceder à reparação da passadeira no Largo Dr. Nogueira Martins e que a
intervenção deverá ser realizada em breve. ----------------------------------------------- Informou que as obras para receber o espaço cidadão, encontram-se
concluídas. A abertura está no entanto pendente da ligação dos equipamentos
informáticos e da instalação do software. A acrescentar a isto, esclareceu que a
entidade nacional que gere os espaços de cidadão é a Agência para a
Modernização Administrativa, I.P. (AMA), e que aguarda pelo agendamento da
instalação da plataforma tecnológica dos serviços disponibilizados. ------------------- Sobre a atividade cultural deste ano, informou a programação dos seguintes
eventos: ------------------------------------------------------------------------------------------ Nos dias 14, 15 e 16/junho a realização da “Festa das Freguesia - 19.ª
Edição”, no Parque Aquilino Ribeiro; -------------------------------------------------------- Dia 22/junho a realização da “Dinâmica Cultural - Freguesia de Ranhados
2019”, na Eira Espaço Público - Urbanização da Misericórdia, com a atuação do
grupo musical “Duplo Sentido”; -------------------------------------------------------------- Dia 29/junho a realização da “Dinâmica Cultural - Freguesia de Ranhados
2019”, na Lage do Concelho - Centro Histórico de Ranhados, com a atuação do
grupo musical “GGB - Grupo Guitarras de Bassar - Campo”; ----------------------- 78 Livro de Atas da Assembleia de Freguesia de Ranhados
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---- Dia 04/julho a realização do “Arraial Beirão”, na Quinta do Barreiro. ---------- Por último, congratulou-se com o voto de louvor à Direção da Fundação
Mariana Seixas do quadriénio 2015/2019, que desenvolveu um trabalho
notável, na recuperação da credibilidade de uma instituição muito importante
para a Freguesia. ------------------------------------------------------------------------------ O Secretário da Junta de Freguesia, pediu a palavra para reforçar que a
Freguesia de Ranhados, é considerada como uma das mais limpas do Concelho
de Viseu, e que não são os quinze minutos que os funcionários possam
eventualmente demorar a tomar um café ou a beber uma água, que venha a
fazer diferença na produção dos trabalhos. Explicou que, este ano as condições
atmosféricas têm-se verificado incertas, em que os períodos de sol são
frequentemente alternados por períodos de chuva. Ora, este fenómeno potencia
o desenvolvimento espontâneo da vegetação por toda a Freguesia, e constitui
uma dificuldade acrescida na coordenação dos trabalhos. ------------------------------ 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. -------------------------------------------------------------------------------------- Abertas as inscrições para este ponto da ordem do dia, nenhum membro usou
da palavra. ------------------------------------------------------------------------------------- 2 – Apresentação, debate e votação do Orçamento Retificativo (2ª
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Revisão Orçamental). ----------------------------------------------------------------------------- O Presidente da Junta de Freguesia usou da palavra para explicar que a
2.ª Revisão Orçamental visa permitir a admissão de um funcionário, num processo
articulado com o Instituto do Emprego e Formação Profissional - (IEFP), e cuja
dotação não estava prevista no orçamento inicial. ---------------------------------------- Abertas as inscrições para este ponto da ordem do dia, nenhum membro usou
da palavra. ------------------------------------------------------------------------------------- DELIBERAÇÃO: Posto à votação, o Orçamento Retificativo (2ª Revisão
Orçamental), foi aprovado por unanimidade. --------------------------------------------- 3 – Delegação de Competências: ---------------------------------------------------------- 3.1 – Espaço Cidadão renovação de aceitação. --------------------------------------- DELIBERAÇÃO: Efetuada discussão e votação, a proposta de Delegação de
Competências - Espaço Cidadão Renovação de Aceitação, foi aprovada por
unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------- 3.2 – Outras Delegações de Competências: -------------------------------------------- 3.2.1 – Proposta de não aceitação para 2019/2020. -------------------------------- O Presidente da Junta de Freguesia, apresentou e submeteu à consideração
da Assembleia, a não assunção da “Transferência de Competência dos
Municípios para as Juntas de Freguesia”, nos seguintes domínios: ----------------------- a) A gestão e manutenção de espaços verdes; ------------------------------------------ b) A limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros; --------------------- c) A manutenção, reparação e substituição do mobiliário urbano instalado no
espaço público, com a exceção daquele que seja objeto de concessão; ------------------ d) A gestão e manutenção corrente de feiras e mercados; ---------------------------- e) A realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação préescolar e do primeiro ciclo do ensino básico; ------------------------------------------------ f) A manutenção dos espaços envolventes dos estabelecimentos de educação
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pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico; ------------------------------------------- g) A utilização e ocupação da via pública; -------------------------------------------- h) O licenciamento da afixação de publicidade de natureza comercial, quando
a mensagem está relacionada com bens ou serviços comercializados no próprio
estabelecimento ou ocupa o domínio público contíguo à fachada do mesmo
(Redação do DL 57/2019 que clarifica o tipo de publicidade que é transferida); ------ i) A autorização da atividade de exploração de máquinas de diversão; ------------ j) A autorização da colocação de recintos improvisados; ----------------------------- k) A autorização da realização de espetáculos desportivos e divertimentos da
via pública, jardins e outros lugares públicos ao ar livre, desde que estes se realizem
exclusivamente na sua área de jurisdição; ---------------------------------------------------- l) A autorização da realização de acampamentos ocasionais; ------------------------ m) A autorização da realização de fogueiras e do lançamento e queima de
artigos pirotécnicos, designadamente foguetes e balonas, bem como a autorização
ou receção das comunicações prévias relativas a queimas e queimadas. ------------------ DELIBERAÇÃO: Efetuada discussão e votação, a referida Proposta de Não
Aceitação para 2019/2020, foi aprovada por unanimidade. -------------------------- Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em
minuta--------------------------------------------------------------------------------------------- 4 – Outros Assuntos. ------------------------------------------------------------------------- Entrando na discussão deste ponto da Ordem do Dia, e não havendo por
parte dos presentes nenhum assunto a apresentar, foi o mesmo dado por
encerrado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 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
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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 dez
minutos. ------------------------------------------------------------------------------------------ Foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada vai ser assinada
pelos membros da Mesa da Assembleia de Freguesia. --------------------------------

---- Ranhados, 12 de junho 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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