ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE RANHADOS
ATA N.º 232 DA SESSÃO ORDINÁRIA DA
ASSEMBLEIA
DE
FREGUESIA
DE
RANHADOS, REALIZADA NO DIA DEZOITO
DE SETEMBRO DE DOIS MIL E DEZANOVE

---- Aos dezoito dias do mês de setembro 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. ------------------------------------------------------------------ Sendo a hora designada para o início da sessão, eram vinte e uma horas e
dez 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 230 da sessão ordinária de doze de
junho de dois mil e dezanove: ----------------------------------------------------------------- A ata n.º 230 da sessão ordinária de doze de junho de dois mil e dezanove,
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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: ------------------------------------------------------- A Presidente da Assembleia, usou da palavra para informar que na manhã
de hoje, decorreu a tomada de posse dos órgãos sociais da Fundação Mariana
Seixas, para o quadriénio 2019/2023 cuja constituição foi a seguinte: --------------- Conselho de Administração: ----------------------------------------------------------- Presidente: Dário Almeida Costa; ------------------------------------------------------ Secretário: Alfredo de Almeida Moita; ------------------------------------------------ Tesoureiro: José Ferreira Francisco; ---------------------------------------------------- Vogal: Pedro Maria Gouveia Osório e Vasconcelos Peixoto; ---------------------- Vogal: Luís Marques dos Santos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Comissão Executiva: --------------------------------------------------------------------- Presidente: Dário Almeida Costa; ------------------------------------------------------ 1.º Elemento do Conselho de Administração: Alfredo de Almeida Moita; ------ 2.º Elemento do Conselho de Administração: José Ferreira Francisco. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conselho Fiscal: -------------------------------------------------------------------------- Presidente: António Mateus da Silva; -------------------------------------------------- Vogal: Vítor Manuel de Jesus Costa; --------------------------------------------------- Vogal: Miguel Barbas do Amaral. ------------------------------------------------------ Manifestou que a nova administração poderá contar com a disponibilidade,
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assim como com o absoluto empenho e cooperação desta Assembleia de
Freguesia para que dentro das suas possibilidades e competências, ajudar a
fortalecer a instituição. Revelou que esta instituição presta um serviço relevante
para os utentes, assim como assume um papel importante para a economia e
estabilidade de algumas famílias locais, na medida que emprega diversas
pessoas da Freguesia. Concluiu felicitando todos os eleitos e formulando votos de
sucesso no desempenho das suas funções. -------------------------------------------------- O membro da Assembleia, Abílio Ferreira Santos, usou da palavra para
expor as seguintes situações: ----------------------------------------------------------------- Primeiro: Fez a sugestão de se solicitar à Câmara Municipal, a passagem
com maior frequência das varredoras mecânicas nas principais ruas da
Freguesia. --------------------------------------------------------------------------------------- Segundo: Deu conta de ter ocorrido na Rua Amor de Perdição, o
transbordamento de esgoto nas caixas de visita, em consequência do
entupimento do sistema de saneamento. ---------------------------------------------------- O membro da Assembleia, João da Fonseca Marques, usou da palavra para
expor as seguintes situações: ----------------------------------------------------------------- Primeiro: Fez referência às árvores que se encontram secas na Avenida da
Regada. Sugeriu a substituição das plantas que vão morrendo, por uma espécie
arbórea mais atrativa. ------------------------------------------------------------------------ Segundo: Levou a conhecimento, a necessidade de efetuar o remate nas
tampas das caixas de visita com o pavimento na Rua da Bomba. ---------------------- O membro da Assembleia, José Ferreira Francisco, usou da palavra para
expor as seguintes situações: ----------------------------------------------------------------- Primeiro: Agradecer a confiança nele depositado para integrar o Conselho
de Administração da Fundação Mariana Seixas para o quadriénio 2019/2023,
e revelou que fará tudo o que tiver ao seu alcance, para não defraudar as
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expectativas dos Membros da Assembleia de Freguesia de Ranhados na sua
nomeação. --------------------------------------------------------------------------------------- Segundo: Submeter à consideração da Assembleia, o voto de pesar pelo
falecimento da Senhora Alzira da Costa Matos, mãe do Pároco de Ranhados
(N.ª Sr.ª da Ouvida) – Padre José Pedro da Costa Matos. ------------------------------ DELIBERAÇÃO: Posto à votação, o voto de pesar pelo falecimento da
Senhora Alzira da Costa Matos, foi aprovado por unanimidade. ----------------------- Findas as intervenções, o Presidente da Junta de Freguesia tomou a palavra
para prestar esclarecimentos às questões colocadas, começando por esclarecer
que atualmente é efetuada a limpeza nas principais ruas da Freguesia com
varredoras de aspiração mecânica. Concorda que este equipamento não está
tanto tempo, nem passa em tantos sítios como desenharia e que tem insistido
para que a limpeza seja executada com maior frequência, no entanto, a Câmara
não tem no imediato essa disponibilidade, uma vez que tem de coordenar o
trabalho de acordo com as necessidades de várias Freguesias. ------------------------ Informou que o assoreamento dos órgãos de drenagem das águas residuais
na Rua Amor de Perdição, é uma situação que se encontra identificada e que iria
tornar a oficiar os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento - Águas de
Viseu, a reforçar a necessidade de proceder a desobstrução do sistema de
esgoto. ------------------------------------------------------------------------------------------- Relativamente à substituição das árvores secas na Avenida da Regada,
informou que são os serviços técnicos da Câmara Municipal que avaliam e
definem as espécies arbóreas a plantar nos locais públicos. ---------------------------- Sobre a execução do remate das tampas das caixas de visita com o
pavimento na Rua da Bomba, informou que esta intervenção é da incumbência
dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento - Águas de Viseu. Referiu
ainda que, sempre que a Junta deteta que uma situação dessas está a acontecer,
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é efetuado a comunicação à Câmara Municipal, com o pedido de reparação das
anomalias. --------------------------------------------------------------------------------------- Felicitou as escolhas para integrar os Conselhos de Administração e Fiscal da
Fundação Mariana Seixas para o quadriénio 2019/2023, fazendo votos de um
bom mandato aos eleitos e desejando que tudo corra pelo melhor. Referiu ainda
que o sucesso desta nova equipa, é também o sucesso da Freguesia. ------------------ Mencionou que a Junta se associa ao voto de pesar pelo falecimento pelo
falecimento da Senhora Alzira da Costa Matos, mãe do Pároco de Ranhados
(N.ª Sr.ª da Ouvida) – Padre José Pedro da Costa Matos. ------------------------------ Felicitou as Comissões de Festas e todos os participantes que colaboraram na
preparação da Festa de Ranhados 2019, Festa Nossa Senhora do Viso 2019 e
Festa de Santa Eufémia 2019, pelo empenho e elevação como decorreram os
eventos festivos. -------------------------------------------------------------------------------- Por último, levou a conhecimento, o agendamento dos seguintes eventos: --------- Dia 28/setembro, no salão nobre da Junta de Freguesia, sessão solene de
apresentação da Universidade Sénior de Ranhados. ------------------------------------- O Secretário da Junta de Freguesia, pediu a palavra para reforçar que a
execução do remate das tampas das caixas de visita com o pavimento na Rua
da Bomba, é uma situação que estava identificada e efetuada a comunicação à
Câmara Municipal a solicitar a sua reparação, pelo que a intervenção deverá
realizar-se nos próximos dias. ---------------------------------------------------------------- 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
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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 comunicar a adjudicação
da empreitada de “Requalificação da Urbanização do Viso Sul”, no âmbito do
programa municipal - “Eu gosto do meu bairro”, à Empresa de Construção Civil e
Obras Públicas: Irmãos Almeida e Cabral, Lda. com o prazo de execução de
126 (cento e vinte e seis) dias. O início dos trabalhos encontra-se no entanto
pendente da aprovação do plano de segurança e saúde (fase de execução da
obra), e da conclusão de algumas formalidades administrativas. ----------------------- Adiantou ainda que os projetos de execução alusivos à “Requalificação do
Centro de Ranhados” e à “Requalificação do Largo da Carvalha” estão
concluídos, e serão brevemente entregues na Câmara Municipal para análise e
desenvolvimento do concurso para apresentação de propostas. ------------------------ Abertas as inscrições para este ponto da ordem do dia, nenhum membro usou
da palavra. ------------------------------------------------------------------------------------- 2 – Apresentação, debate e votação do Orçamento Retificativo (3ª
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 9.500,00 € (nove mil e quinhentos euros), e que resultam nas seguintes
inscrições/reforços orçamentais: -------------------------------------------------------------- “Pessoal contrato a termo CEI / CEI+”: 1.750,00 € (mil, setecentos e
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---- “Subsídio de transporte”: 150,00 € (cento e cinquenta euros); ---------------------- “Assembleia (senha de presença)”: 250,00 € (duzentos e cinquenta euros); -------- “ADSE”: 200,00 € (duzentos euros); ---------------------------------------------------- “Contribuição SNS”: 100,00 € (cem euros); -------------------------------------------- “Outros bens”: 500,00 € (quinhentos euros); ------------------------------------------- “Encargos das instalações – Água e Luz”: 250,00 € (duzentos e cinquenta
euros); -------------------------------------------------------------------------------------------- “Manutenção e peq. reparações na rede de fontanários”: 4.000,00 € (quatro
mil euros); --------------------------------------------------------------------------------------- “Outros serviços”: 1.000,00 € (mil 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, inscreveu-se e usou
da palavra o membro da Assembleia, João da Fonseca Marques, para
questionar a situação contratual dos funcionários que executam a limpeza, e
manutenção dos espaços verdes na Freguesia. -------------------------------------------- O Presidente da Junta de Freguesia usou da palavra, para responder à
questão colocada, informando o protocolo entre a Junta de Freguesia e a
instituição A.P.P.A.C.D.M. no sentido de auxiliarem na limpeza e manutenção dos
espaços verdes na Freguesia. ---------------------------------------------------------------- DELIBERAÇÃO: Posto à votação, o Orçamento Retificativo (3ª Revisão
Orçamental), foi aprovado por unanimidade. --------------------------------------------- 3 – 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
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------------------------- 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, 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, 18 de setembro 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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