ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE RANHADOS
ATA N.º 234 DA SESSÃO ORDINÁRIA DA
ASSEMBLEIA
DE
FREGUESIA
DE
RANHADOS,
REALIZADA
NO
DIA
DEZASSETE DE JUNHO DE DOIS MIL E
VINTE

---- Aos dezassete dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, 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 233 da sessão ordinária de onze de
dezembro de dois mil e dezanove: ------------------------------------------------------------ A ata n.º 233 da sessão ordinária de onze de dezembro 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. --------- 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, João da Fonseca Marques, usou da palavra para
questionar que, levando em conta as repercussões económicas e financeira
decorrente da situação epidemiológica provocada pelo coronavírus Covid-19, se
as obras programadas executar neste mandato, ainda conseguem ser
concretizadas. ---------------------------------------------------------------------------------- A membro da Assembleia, Paula Cristina Gonçalves Pinto, usou da palavra
para expor as seguintes situações: ---------------------------------------------------------- Primeiro: Solicitar informação, relativamente ao licenciamento da edificação
atualmente em construção, na Rua da Poça das Feiticeiras, em lugar confinante
com a circular sul. ------------------------------------------------------------------------------ Segundo: Informou que os terrenos em propriedade privada na circular sul,
apresentam-se com bastantes silvas. Considera que se devia efetuar diligências
juntos dos proprietários, a fim de se proceder a limpeza e desmatação da
vegetação. -------------------------------------------------------------------------------------- O membro da Assembleia, Abílio Ferreira Santos, pretendeu saber o ponto
de situação do procedimento tendente à execução do “Parque de Lazer da
Urbanização do Sobredo”. ------------------------------------------------------------------- O membro da Assembleia, José Ferreira Francisco, pretendeu saber o ponto
de situação da execução do projeto de “Requalificação do Largo Jogo da Bola
(Carvalha)”. ------------------------------------------------------------------------------------- O membro da Assembleia, Nuno Miguel Almeida Rocha, usou da palavra
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para questionar a previsão para a reabertura dos espaços de lazer, parques
infantis e de gerações ativas existentes na Freguesia, sem descorar as medidas
de prevenção e controlo de transmissão no âmbito da pandemia de Covid-19. ----- A membro da Assembleia, Maria de La Salete Francisco Pais, usou da
palavra para solicitar informação relativamente ao grau de execução das obras
previstas na Freguesia. ------------------------------------------------------------------------ O membro da Assembleia, Bruno Tiago Gomes Esteves, pretendeu saber o
ponto de situação da empreitada de “Requalificação da Urbanização do Viso
Sul”. ---------------------------------------------------------------------------------------------- A Presidente da Assembleia, Cláudia Isabel da Costa Bento, usou da palavra
para realçar e louvar a atuação da administração da Fundação Mariana Seixas
e enaltecer o desempenho dos seus profissionais, que conseguiram implementar
as recomendações anunciadas pela Direção Geral de Saúde – (DGS) para
minimizar as condições de propagação do vírus Covid-19. Informou que à data,
a instituição não regista no seu seio, nenhum caso de contaminação. Neste
contexto, pretendeu saber, quem tomou a dianteira e assumiu a comparticipação
financeira dos testes de zaragatoa à Covid-19, realizado aos funcionários e
utentes da Fundação Mariana Seixas. ------------------------------------------------------ Findas as intervenções, o Presidente da Junta de Freguesia tomou a palavra
para prestar esclarecimentos às questões colocadas, começando por formular
votos de boa saúde a todos os presentes, face a atual situação vivida no nosso
país de pandemia de Covid-19. ------------------------------------------------------------- Informou a realização da consignação da “Requalificação da Urbanização
do Viso Sul”, a partir do qual, se começa a contar o prazo contratual para a
execução da obra. Referiu que para complemento desta intervenção, encontrase em estudo, o arranjo paisagístico da praceta das palmeiras, a considerar num
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---- Relativamente aos projetos de “Requalificação do Centro de Ranhados” e do
“Largo da Carvalha”, referiu que a previsão é de até ao final do presente mês,
serem incluídos na ordem de trabalhos em sessão de reunião de câmara para
aprovação. -------------------------------------------------------------------------------------- Explicou que em circunstâncias muito especiais e constrangedoras derivado à
pandemia Covid-19, o que se antecipava era a supressão de pelo menos uma
obra por cada Freguesia do Concelho. Contudo a confiança manifestada pelo
Presidente da Câmara, foi de manter a concretização das obras previstas. ---------- Sobre a edificação atualmente em construção, na Rua da Poça das
Feiticeiras, informou que a Junta de Freguesia, não intervém no processo de
licenciamento de obras, contudo, referiu ter tomado nota do assunto, e que iria
providenciar junto das entidades, a recolha de informações e assim que for
possível, prestará o devido esclarecimento. ------------------------------------------------ Referiu que iria diligenciar o reforço da limpeza e desmatação da
vegetação espontânea nos espaços públicos da Freguesia, entre as quais se inclui
a Rua da Poça das Feiticeiras. --------------------------------------------------------------- Quanto ao procedimento tendente à execução do “Parque de Lazer da
Urbanização do Sobredo”, levando em conta a dificuldade de resposta célere
das solicitações, pelo motivo de sobrelotação de trabalho que atualmente se
depara nos serviços técnicos da Câmara Municipal, procedeu-se à contratação
de uma entidade projetista externa, para providenciar o estudo e projeto de
execução da obra. ----------------------------------------------------------------------------- Relativamente à situação dos parques infantis e parques gerações ativas,
referiu que estes equipamentos poderão reabrir, assim que tal for permitido
pelas autoridades de saúde. Explicou que pela sua natureza, estes parques são
habitualmente não vigiados e têm equipamentos de utilização pública, mas não
têm um concessionário responsável que permita a desinfeção regular e a
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limpeza. E também por serem crianças, muitas vezes não se consegue manter a
distância social. --------------------------------------------------------------------------------- Por último, corroborou a palavras da Presidente da Assembleia,
acrescentando que a Fundação Mariana Seixas, desempenhou um trabalho
notável na salvaguarda da saúde pública. Informou que nos momentos de
dificuldades especialmente severas como aquele que atravessamos, a Câmara
Municipal de Viseu, tomou a dianteira com a criação de um serviço municipal de
emergência social, denominado “Viseu Ajuda”, que em determinadas ocasiões
interveio, substituindo a responsabilidade que cabe ao Estado Central,
nomeadamente no financiamento de testes de rastreio de Covid-19 aos lares e
IPSS do Concelho. ------------------------------------------------------------------------------ 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 usou da palavra para complementar a
informação autárquica previamente distribuída, para com especial relevância
expressar o agradecimento e reconhecimento público, aos proprietários da
parcela situada na Rua do Carregal, a saber, Sr. José Ferreira Francisco e
família, pela cedência de terrenos para o domínio público, que possibilitou a
execução da intervenção de alargamento da via, naquele local. ---------------------- Informou que o Secretário da Junta, a que lhe foram atribuídas funções em
regime de meio tempo, nos termos alínea a) do n.º 2 do artigo 18.º da Lei n.º
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75/2013 de 12 de setembro, e artigos 27.º e 28.º da Lei n.º 169/99 de 18 de
setembro, cujo processo foi tratado na sessão ordinária da Assembleia de
Freguesia de Ranhados N.º 224, de dezasseis de abril de dois mil e dezoito, por
sua iniciativa, retomou à sua condição inicial, deixando de auferir remuneração
da Junta de Freguesia, desde o dia um de maio de dois mil e vinte. A sua
tomada de posição teve subjacente, a possibilidade de manutenção em funções
da Técnica Auxiliar Administrativa, nomeadamente para fazer face ao aumento
de trabalho que se prevê aquando a entrada em funcionamento do Espaço do
Cidadão – (EdC), sem comprometer a sustentabilidade das boas contas da Junta.
Concluiu, louvando a atitude voluntária do Secretário da Junta, que possibilitou a
manutenção de um posto de trabalho. ------------------------------------------------------ Levou a conhecimento, a conclusão das obras de adaptação do edifício da
Junta, bem como a instalação do sistema operativo dos serviços do Espaço do
Cidadão – (EdC). ------------------------------------------------------------------------------- Informou a execução dos trabalhos de desinfeção de espaços e equipamento
públicos na Freguesia, de maior afluência de pessoas, de forma a minimizar
possíveis linhas de contágio da Covid-19. -------------------------------------------------- Por último, comunicou que o livro: “Foral de Ranhados”, encontra-se
praticamente concluído, e em fase de análise das provas de edição. ------------------ 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. ----------- Referiu ainda, que a Junta tinha um conjunto de materiais e equipamentos
que se encontravam inoperacionais, que tiveram como destino a reciclagem. A
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recolha é efetuada por gestor autorizado,

sendo cumpridas as regras

de preservação do ambiente. ---------------------------------------------------------------- Abertas as inscrições para este ponto da ordem do dia, nenhum membro usou
da palavra. ------------------------------------------------------------------------------------- 3 – Análise, discussão e votação da 1.ª Revisão Orçamental do ano 2020
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 prestou informações sobre a 1.ª Revisão
do ano 2020. Apresentou os mapa de operações de tesouraria, fluxos
orçamentais, e os documentos que refletem a execução orçamental. Levou ainda
a conhecimento, o apuramento do saldo da gerência anterior, positivo de
26.406,23 € (vinte e seis mil, quatrocentos e seis euros, e vinte e três cêntimos). ----- Abertas as inscrições para este ponto da ordem do dia, nenhum membro usou
da palavra. ------------------------------------------------------------------------------------- DELIBERAÇÃO: Posta à votação, a 1.º Revisão Orçamental do ano 2020, foi
aprovada por unanimidade. ------------------------------------------------------------------ 4 – Análise, discussão e votação do Relatório e Conta Gerência do ano de
2019, nos termos da alínea do n.º 2 do art.º 11.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de
setembro. --------------------------------------------------------------------------------------------- O Presidente da Junta de Freguesia, apresentou os mapas, referindo que
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. ---------------------------------------------------------------------- Informou que o maior volume de receitas, resultam dos contratos programas
celebrados com a Câmara Municipal. ------------------------------------------------------- Abertas as inscrições para este ponto da ordem do dia, nenhum membro usou
da palavra. ------------------------------------------------------------------------------------- DELIBERAÇÃO: Posto à votação, o Relatório e Conta Gerência do ano de
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2019, foi aprovada por unanimidade. ----------------------------------------------------- 5 – COVID-19 – Ponto de situação – Viseu Ajuda. ----------------------------------- O Presidente da Junta de Freguesia usou da palavra para referir que, a
informação foi entretanto prestada no ponto 1 da presente ordem de trabalhos,
pelo que se encontra disponível para prestar algum esclarecimento adicional. ------- Abertas as inscrições para este ponto da ordem do dia, nenhum membro usou
da palavra. ------------------------------------------------------------------------------------- 6 – 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
de matérias constantes na ordem do dia. --------------------------------------------------- Inscreveram-se e usaram da palavra os seguintes cidadãos: ----------------------- O Sr. Armando Almeida, residente no Viso Sul, para informar existirem
alguns caminhos rurais no Viso Sul, que necessitam de limpeza e desmate da
vegetação. -------------------------------------------------------------------------------------- Felicitou o início das obras de “Requalificação da Urbanização do Viso Sul”,
contudo no seu entender, a arborização existente é desadequada no contexto
da urbanização do bairro, com espécies sobrelotadas, e situações em que a
copa encontra-se muito elevada e as raízes a danificar os passeios. ------------------ O Sr. Daniel Almeida, residente no Viso Sul, para corroborar a intervenção
anterior, reforçando que a arborização existente é desadequada no contexto
da urbanização do bairro, com espécies sobrelotadas, e situações em que a
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copa encontra-se muito elevada e as raízes a danificar os passeios. ------------------ O Presidente da Junta de Freguesia, prestou esclarecimentos às questões
apresentadas, informado que o projeto da “Requalificação da Urbanização do
Viso Sul”, foi elaborada por uma equipa técnica, que avaliaram os diversos
condicionalismos existentes, e a compatibilização das diversas especialidades.
Recordou, que no dia 26/junho de dois mil e dezoito, no Salão da Igreja de
Nossa Senhora do Viso, realizou-se a sessão de apresentação pública, do
projeto de “Requalificação da Urbanização do Viso Sul”, onde foi dada a
possibilidade à população, de apresentarem contributos que enriquecessem e
melhorassem a solução. Todos os contributos foram analisadas e avaliadas na
sua exequibilidade técnica. Só após este processo, é que se finalizou o projeto
na sua versão final, e o lançamento da obra a concurso público. ------------------------------------------------------------ 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 trinta
minutos. ------------------------------------------------------------------------------------------ Foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada vai ser assinada
pelos membros da Mesa da Assembleia de Freguesia. ----------------------------------- Ranhados, 17 de junho de 2020. ------------------------------------------------------- A Presidente: ______________________________________________ ; ---(Cláudia Isabel da Costa Bento)

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

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