ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE RANHADOS
ATA N.º 233 DA SESSÃO ORDINÁRIA DA
ASSEMBLEIA
DE
FREGUESIA
DE
RANHADOS, REALIZADA NO DIA ONZE DE
DEZEMBRO DE DOIS MIL E DEZANOVE

---- Aos onze dias do mês de dezembro 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 232 da sessão ordinária de dezoito de
setembro de dois mil e dezanove: ------------------------------------------------------------- A ata n.º 232 da sessão ordinária de dezoito de setembro de dois mil e
dezanove, 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. --------- Não participou na votação, o membro da Assembleia, Nuno Miguel Almeida
Rocha, 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: ------------------------------------------------------- A membro da Assembleia, Maria de La Salete Francisco Pais, usou da
palavra para questionar o ponto de situação, do procedimento de contratação
pública do serviço de poda de árvores na Freguesia. ------------------------------------ A membro da Assembleia, Paula Cristina Gonçalves Pinto, usou da palavra
para solicitar informação da requalificação de escadarias na Urbanização da
Misericórdia. ------------------------------------------------------------------------------------ O membro da Assembleia, Abílio Ferreira Santos, usou da palavra para
felicitar a distribuição de novos ecopontos na Freguesia. Referiu que os
ecopontos encontram-se em pleno funcionamento e que obteve aceitação da
população, considera por isso que estes equipamentos são uma mais valia para
a Freguesia. ------------------------------------------------------------------------------------- O membro da Assembleia, Álvaro Manuel Fernandes Almeida, usou da
palavra para expor as seguintes situações: ------------------------------------------------ Primeiro: Fez nota que no jardim do Largo Nossa Senhora da Ouvida,
existem cães à solta e fazem nesse local as suas necessidades; ------------------------- Segundo: Reiterou a necessidade de colocar lombas redutoras de
velocidade, nas principais vias de circulação rodoviária do centro histórico, e nas
entradas da Freguesia; ----------------------------------------------------------------------- Terceiro: Pretendeu saber a entidade que avalia a colocação da sinalização
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vertical de trânsito; ---------------------------------------------------------------------------- Quarto: Considera ser necessário a execução de passeios em pelo menos
num dos lados na Avenida do Povo. --------------------------------------------------------- Quinto: Entende que a Rua Poças das Feiticeiras é estreita, e que não tem
largura suficiente para cruzarem duas viaturas que circulem em sentidos opostos,
pelo que considera que se deveria estudar a possibilidade de a circulação do
trânsito se processar num único sentido. ----------------------------------------------------- Sexto: Felicitou e considera ter sido uma mais valia, a colocação de
ecopontos na Freguesia. ----------------------------------------------------------------------- (O membro da Assembleia, Nuno Miguel Almeida Rocha, que se encontrava
ausente na sessão, ocupou o seu lugar a partir deste momento, até ao fim dos
trabalhos). --------------------------------------------------------------------------------------- Findas as intervenções, o Presidente da Junta de Freguesia tomou a palavra
para prestar esclarecimentos às questões colocadas, começando por informar
que o serviço de podas de árvores no concelho encontram-se em fase de
lançamento do concurso através de divisão em lotes, estando a Freguesia de
Ranhados incluída em dois lotes. ------------------------------------------------------------- Recordou que a “Requalificação de escadarias na Urbanização da
Misericórdia”, constituía uma das propostas apresentadas no “Orçamento
Participativo de Viseu 2018/2019”, no entanto, esta proposta não recebeu os
votos suficientes para ser uma das propostas vencedoras. Reconhece que as
escadarias necessitam de ser reparadas e adaptadas para as pessoas com
mobilidade reduzida, designadamente através de aplicação de piso antiderrapante e colocação de corrimões e que para esse efeito, já previu no “Plano
Plurianual de Investimentos de 2020”, dotação orçamental para realizar os
trabalhos. ---------------------------------------------------------------------------------------- Relativamente à colocação de novos ecopontos pela Freguesia, referiu que
- 93 Livro de Atas da Assembleia de Freguesia de Ranhados

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE RANHADOS
este fornecimento tinha sido requerido pela Junta há já algum tempo, e nesta
fase foram colocados dezasseis ilhas ecológicas de superfície, composta por três
contentores com dois mil e quinhentos litros de capacidade para deposição
seletiva de papel e cartão (contentor azul), embalagens plásticas e metálicas
(contentor amarelo) e vidro (contentor verde). Esclareceu ainda que, não foram
colocados ecopontos no Largo Nossa Senhora da Ouvida, porque se encontra em
estudo o lugar adequado para colocar este equipamento, atendendo os
condicionalismos existentes, bem como a disponibilidade de espaço de manobra
dos camiões para efetuar a recolha do lixo. ----------------------------------------------- Referiu não ser adepto de lombas redutoras de velocidade como medida de
acalmia do trânsito, contudo, caso surja um parecer técnico fundamentado a
recomendar a colocação destas estruturas, não irá opor a sua execução. ------------- Informou que, existe sinalização rodoviária colocada no âmbito da
contratação pública, e também por administração direta do município, sendo
neste último caso, o setor de trânsito e transporte da Câmara Municipal que
avalia as solicitações relacionadas com sinalização horizontal e vertical. ------------- Concorda que a Avenida do Povo merecia de obras de fundo, contudo,
dado o significativo investimento, não prevê que as obras se concretizem neste
mandato. ---------------------------------------------------------------------------------------- Por último, informou ter solicitado um parecer técnico à Câmara Municipal, a
avaliar a possibilidade de a circulação viária na Rua Poças das Feiticeiras, se
processar num único sentido. Atualmente, aguarda pela resposta e respetivas
conclusões da análise técnica. ---------------------------------------------------------------- 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
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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 fazer o ponto de situação
da empreitada de “Requalificação da Urbanização do Viso Sul”, comunicando
que devido ao valor base de adjudicação, o início dos trabalhos encontra-se
pendente do visto emitido pelo Tribunal de Contas em sede de fiscalização
prévia do contato da empreitada. ---------------------------------------------------------- Abertas as inscrições para este ponto da ordem do dia, nenhum membro usou
da palavra. ------------------------------------------------------------------------------------- 2 – Análise, discussão e votação da proposta de alteração de taxas dos
cemitérios e manutenção das taxas administrativas. ------------------------------------- O Presidente da Junta de Freguesia, usou da palavra para apresentar e
submeter à consideração da Assembleia, a seguinte proposta de alteração do
valor de concessão de sepulturas: ----------------------------------------------------------- «A Junta de Freguesia de Ranhados propõe seja alterado valor de concessão de
sepulturas ---------------------------------------------------------------------------------------- Proposta: ------------------------------------------------------------------------------------ 1 - Considerando que esta Freguesia não procedeu a qualquer alteração aos
valores praticados na concessão de sepulturas e terreno de jazigo desde a mudança
do escudo para o euro, isto é, manteve até a presente data os mesmos valores; ora,
tendo por base as inflações decorrentes; ----------------------------------------------------- 2 - Considera-se necessária alteração dos valores, até tendo em conta os
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---- No uso da competência de harmonia com o artigo 9.º da Lei 75/2013 de 12
de setembro da alínea d, cumpre a esse órgão aprovar as taxas e os preços da
freguesia e fixar o respetivo valor, sendo os valores propostos por esta Junta de
Freguesia os seguintes: ------------------------------------------------------------------------- 1 - Concessão de sepulturas perpétuas ------------------------------ € 700,00 ------- 2 - Terreno para construção de jazigo ---------------------------- € 4.000,00 ------- Os valores aprovados por esse órgão entrarão em vigor a 01/01/2020. --------- Sendo mantido o valor das restantes taxas. --------------------------------------------- Ranhados, 28 de novembro de 2019 ---------------------------------------------------- O Presidente da Junta de Freguesia de Ranhados: Luís Filipe Martins de Almeida
Mendes» ----------------------------------------------------------------------------------------- Explicou ainda que, comparativamente com a tabela de taxas
administrativas praticadas no ano de 2019, a proposta traduz-se num acréscimo
de cem euros para a “Concessão de sepulturas perpétuas” e de quinhentos euros
para o “Terreno para construção de jazigo”. ---------------------------------------------- Abertas as inscrições para este ponto da ordem do dia, nenhum membro usou
da palavra. ------------------------------------------------------------------------------------- DELIBERAÇÃO: Posta à votação, a proposta de alteração de taxas dos
cemitérios e manutenção das taxas administrativas, foi aprovada por
unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------- 3 – Análise, discussão e votação de alteração do Mapa de Pessoal. ----------- O Presidente da Junta de Freguesia usou da palavra para explicar que, a
proposta de alteração do mapa de pessoal, consubstancia-se no provimento de
um lugar de Assistente Técnico (Administrativo) por tempo indeterminado. ------------ Abertas as inscrições para este ponto da ordem do dia, nenhum membro usou
da palavra. ------------------------------------------------------------------------------------- DELIBERAÇÃO: Posta à votação, a alteração do Mapa de Pessoal, foi
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aprovada por unanimidade. ------------------------------------------------------------------ 4 – Análise, discussão e votação da proposta de mobilidade interna para
a funcionária Lídia Maria Rodrigues da Costa. --------------------------------------------- O Presidente da Junta de Freguesia usou da palavra para explicar que, na
sequência do pedido de mobilidade na carreira da funcionária Lídia Maria
Rodrigues da Costa de 25 de novembro de 2019, cujo excerto que a seguir se
transcreve: “(…) venho requerer a V. Exa. se digne admitir no âmbito da
mobilidade interna a mobilidade na carreira para assistente técnica, dado às minhas
habilitações literárias e funções que desempenho há já vários anos”, apresentou e
submeteu à consideração da Assembleia a seguinte proposta de mobilidade
interna: ------------------------------------------------------------------------------------------- «A Junta de Freguesia de Ranhados propõe mobilidade interna. ---------------------- Proposta: ------------------------------------------------------------------------------------ A Junta de Freguesia de Ranhados pretende recrutar, mediante mobilidade, nos
termos do disposto nos artigos 92.º e seguintes da Lei Geral do Trabalho em
Funções Públicas (LTFP), aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho,
na sua redação atual, um (1) assistente técnico para a secretaria da Junta de
Freguesia. ---------------------------------------------------------------------------------------- 1 - Considera-se e após pedido da funcionária e sendo revistas as suas funções
que são específicas de uma assistente técnica e não na categoria que atualmente
desempenha de assistente operacional. ------------------------------------------------------- Propomos: ----------------------------------------------------------------------------------- Que esse órgão aprove o quadro de pessoal e a respetiva proposta desta Junta
de Freguesia. ------------------------------------------------------------------------------------ Sendo aprovado por esse órgão entrará em vigor a 01/01/2020. ----------------- Ranhados, 28 de novembro de 2019 ---------------------------------------------------- O Presidente da Junta de Freguesia de Ranhados: Luís Filipe Martins de Almeida
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Mendes» ----------------------------------------------------------------------------------------- Abertas as inscrições para este ponto da ordem do dia, nenhum membro usou
da palavra. ------------------------------------------------------------------------------------- DELIBERAÇÃO: Posta à votação, a proposta de mobilidade interna foi
aprovada por unanimidade. ------------------------------------------------------------------ 5 – Análise, discussão e votação do Orçamento e Plano Plurianual de
Investimentos para o ano de 2020. ----------------------------------------------------------- O Presidente da Junta de Freguesia, apresentou o Orçamento e Plano
Plurianual de Investimentos para o ano de 2020. Destacou as seguintes
atividades de administração autárquica: --------------------------------------------------- “Reparação e Beneficiação da Sede da Junta”, ao qual se procedeu à
abertura da rúbrica, para a eventualidade de ser necessário protocolar a
execução dos trabalhos; ---------------------------------------------------------------------- “Requalificação do Polo Desportivo n.º 2 Viseu”, ao qual se procedeu à
abertura da rúbrica para a eventualidade de ser necessário protocolar a
execução dos trabalhos; ---------------------------------------------------------------------- “Obras Carater Imprevisto e Urgente”, diz respeito a situações que à data
da elaboração do orçamento, não são possíveis de prever e que seja necessário
dar uma resposta imediata; ------------------------------------------------------------------ “Requalificação Largo Jogo da Bola (Carvalha)”, em fase de estudo e
projeto; ------------------------------------------------------------------------------------------ “Construção de passeio Avenida da Regada”, em fase de negociação com os
proprietários, tendo em vista a cedência dos terrenos necessários para a
implantação da obra. Adiantou que esta negociação tem-se verificado muito
difícil, e que só após a disponibilização dos terrenos, é que é possível avançar
para a fase de estudo e projeto da obra; ------------------------------------------------- “Parque de Lazer da Urbanização do Sobredo”, em fase de preparação do
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programa preliminar da obra; --------------------------------------------------------------- “Construção de Passeio na Avenida do Campo de Futebol”, em fase de
preparação do programa preliminar da obra; -------------------------------------------- “Requalificação do Espaço de Lazer do Largo Sr.ª Ouvida”, em fase de
estudo e projeto; ------------------------------------------------------------------------------- “Requalificação Escadas na Urbanização da Misericórdia”, em fase de
orçamentação e contratação pública; ------------------------------------------------------- “Edição de livro Foral de Ranhados”, em fase de execução. ----------------------- Abertas as inscrições para este ponto da ordem do dia, nenhum membro usou
da palavra. ------------------------------------------------------------------------------------- DELIBERAÇÃO: Posto à votação, o Orçamento e Plano Plurianual de
Investimentos para o ano de 2020 foram aprovados por maioria, com 8 (oito)
votos a favor e 1 (uma) abstenção. ---------------------------------------------------------- Absteve-se na votação, o membro da Assembleia, João da Fonseca
Marques. ---------------------------------------------------------------------------------------- 6 – Outros Assuntos. ------------------------------------------------------------------------- O Presidente da Junta de Freguesia usou da palavra para prestar
informação, relativamente ao prédio urbano inscrito na matriz sob o n.º 2760
desta Freguesia (mais conhecido por forno comunitário das Lages) que se
encontrava há cerca de dez anos em processo judicial. Assim, sobre este assunto,
informou ter sido possível obter uma conciliação entre as partes, sendo uma das
condições acordadas, de a Junta apresentar e submeter à consideração da
Assembleia, a ata de audiência prévia realizada no dia 09:30 no Tribunal
Judicial da Comarca de Viseu, que consubstancia o reconhecimento das
senhoras(o), Eduarda de Jesus Ferreira, Maria de Silva Ferreira e marido pela
colaboração daqueles para o desfecho do processo judicial e cujo teor integral
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---- «ATA DE AUDIÊNCIA PRÉVIA REALIZADA NO DIA 05 DE DEZEMBRO PELAS
09:30 NO TRIBUNAL JUDICIAL DA COMARCA DE VISEU: -------------------------------- I - Reconhecendo as senhoras(o), Eduarda de Jesus Ferreira, Maria de Silva
Ferreira e Marido, estes, por si e na qualidade de representantes legais da sua filha
menor, Daniela Marisa Ferreira Esteves; que o prédio urbano inscrito na matriz sob
o n.º 2760 desta Freguesia (mais conhecido por forno comunitário das Lages é
propriedade da Freguesia de Ranhados). ---------------------------------------------------- II - O Executivo da Junta de Freguesia de Ranhados, reconhece a colaboração
daqueles para o desfecho do processo judicial, que já se encontrava pendente á
cerca de dez anos. ------------------------------------------------------------------------------ Ranhados, 11 de dezembro de 2019 ---------------------------------------------------- O Presidente da Junta de Freguesia de Ranhados: Luís Filipe Martins de Almeida
Mendes» ----------------------------------------------------------------------------------------- Abertas as inscrições para este ponto da ordem do dia, nenhum membro usou
da palavra. ------------------------------------------------------------------------------------- DELIBERAÇÃO: Posta à votação, a ata de audiência prévia realizada no
dia 05 de dezembro pelas 09:30 no Tribunal Judicial da Comarca de Viseu, foi
aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------- 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. ------------- 100 Livro de Atas da Assembleia de Freguesia de Ranhados
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---- Foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada vai ser assinada
pelos membros da Mesa da Assembleia de Freguesia. ----------------------------------- Ranhados, 11 de dezembro 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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