ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE RANHADOS
ATA N.º 236 DA SESSÃO ORDINÁRIA DA
ASSEMBLEIA
DE
FREGUESIA
DE
RANHADOS,
REALIZADA
NO
DIA
DEZASSEIS DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E
VINTE

---- Aos dezasseis dias do mês de dezembro 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: António Soares Correia –
(Secretário) e José Carlos Marques da Costa – (Tesoureiro). ---------------------------- AUSÊNCIAS – Esteve ausente na sessão, o Presidente da Junta de Freguesia,
por motivo de saúde. -------------------------------------------------------------------------- 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 235 da sessão ordinária de dezasseis
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---- A ata n.º 235 da sessão ordinária de dezasseis de setembro de dois mil e
vinte, 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: ------------------------------------------------------- O membro da Assembleia, Nuno Miguel Almeida Rocha, pretendeu saber
como se processa o corte de ramos de árvores plantados em propriedade
privada, e que se encontram em contacto com as linhas aéreas de energia e
telecomunicações existentes. Deu como exemplo, uma situação que se verifica no
Bairro da Saudade. ---------------------------------------------------------------------------- O membro da Assembleia, Álvaro Manuel Fernandes Almeida, usou da
palavra para expor as seguintes situações: ------------------------------------------------ Primeiro: Informou a existência de um cabo aéreo da operadora de serviços
de telecomunicações, que se encontra com folga entre os postes, quase em
contacto com o chão no Largo do Carvalhal; ---------------------------------------------- Segundo: Pretendeu saber o ponto de situação dos projetos de intervenções
no centro histórico da Freguesia, e do Largo Jogo da Bola (Carvalha); ---------------- Terceiro: Reiterou a necessidade de colocar lombas redutoras de velocidade,
nas principais vias de circulação rodoviária do centro histórico, e nas entradas da
Freguesia. Referiu que, no âmbito da obra de “Requalificação da Urbanização
do Viso Sul”, foi executada uma lomba, não compreendendo o motivo de estas
estruturas não serem instaladas no centro da Freguesia. --------------------------------- Quarto: Considera necessário, a execução de passeio em pelo menos num
dos lados da Avenida do Povo. Referiu que, a avenida não tem nenhuma via
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pedonal, sendo necessário ao peão recorrer à faixa de rodagem destinada aos
veículos motorizados; -------------------------------------------------------------------------- Quinto: Informou ter passado pelo Complexo Desportivo de Santa Eufémia,
onde encontrou o portão de entrada fechado. Considera que a gestão do clube
está ao cargo da atual Direção do Futebol Clube de Ranhados, e que são os
órgãos sociais, juntamente com os seus sócios, é que devem da melhor forma
servir e decidir o seu futuro do clube. ------------------------------------------------------- O membro da Assembleia, João da Fonseca Marques, usou da palavra para
expor as seguintes situações: ----------------------------------------------------------------- Primeiro: Levou a conhecimento que o contentor do lixo, existente na Avenida
do Campo de Futebol, encontra-se a meio metro da via de circulação rodoviária,
potenciando o risco de acidente. Propôs a deslocação deste equipamento para
um local mais resguardado; ------------------------------------------------------------------ Segundo: Informou que arrebentaram os tubos na Rua Direita, e que
considera que é um problema para tapar os buracos; ----------------------------------- Terceiro: Fez referência às árvores que se encontram secas na Avenida da
Regada. Reforçou a necessidade de substituir as plantas que vão morrendo, por
uma espécie arbórea mais atrativa; --------------------------------------------------------- Quarto: Por último, considera necessário a execução de passeio em pelo
menos num dos lados da Avenida da Regada, a partir do cemitério novo. ----------- Findas as intervenções, o Secretário em substituição do Presidente da Junta
de Freguesia, tomou a palavra para prestar esclarecimentos às questões
colocadas, começando por informar que relativamente à manutenção e corte de
ramos de árvores inseridas em propriedade privada, compete ao proprietário
executar o desrame e/ou poda da árvore. ------------------------------------------------ Informou que a situação que se verifica com o cabo aéreo no Largo do
Carvalhal, já havia sido identificada e reportada à operadora para proceder a
- 117 Livro de Atas da Assembleia de Freguesia de Ranhados

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE RANHADOS
reparação. Esclareceu que estas situações poderão demorar algum tempo a
resolver, pela razão de que as operadoras subcontratam este tipo de trabalhos,
e por consequência, acrescenta mais um interveniente na ação e o aumento do
tempo de resposta. Referiu ainda, que iria reforçar o pedido. ------------------------- Levou a conhecimento, a adjudicação da obra: “Requalificação e
Alargamento da Rua das Maçãs na Avenida do Campo de Futebol”, que estima
para breve o início dos trabalhos. Referiu ainda que, será plantada no local uma
árvore da mesma espécie à que existia. ---------------------------------------------------- Explicou que no âmbito da empreitada em curso de “Requalificação da
Urbanização do Viso Sul”, só foi executada uma lomba redutora de velocidade
na Rua Principal, por ser um local onde se registam acidentes, e também, resulta
de um contributo de um morador aquando a apresentação pública e audiência
da população ao projeto de execução. ---------------------------------------------------- Relativamente a execução de passeios, em pelo menos num dos lados na
Avenida do Povo e Avenida da Regada, referiu serem processos complexos, pois
de entre outros elementos necessários, carece da cedência dos terrenos privados
para a implantação da obra. Adiantou que a abordagem deste assunto junto
dos proprietários tem-se verificado extremamente difícil, obtendo-se respostas
do género: “não cedem um centímetro de terreno da sua propriedade para o
domínio público”, e por conseguinte para prosseguir para a fase de estudo e
projeto da obra, é necessário que esta situação esteja previamente
regularizada. ----------------------------------------------------------------------------------- Explicou que esta Junta fez tudo que estava no seu alcance, para se obterem
consensos entre a Câmara Municipal de Viseu e a atual Direção do Futebol
Clube de Ranhados, na gestão do Complexo Desportivo de Santa Eufémia, ao
qual, lamentavelmente não se obteve um entendimento entre as partes. Sobre a
referência do portão de entrada do Complexo Desportivo de Santa Eufémia, se
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encontrar fechado, esclareceu que este assunto deverá ser dirigido e debatido
nos órgãos próprios do clube. ---------------------------------------------------------------- Sobre o contentor do lixo existente na Avenida do Campo de Futebol, que se
encontra a meio metro da via de circulação rodoviária, informou ter tomado nota
do assunto, iria verificar esta situação e se necessário tomar as devidas
diligências. -------------------------------------------------------------------------------------- Relativamente aos abatimentos do pavimento na Rua Direita, são anomalias
que surgiram com as obras em curso e que serão entretanto reparadas. -------------- Sobre a substituição das árvores secas na Avenida da Regada, esclareceu já
ter efetuado o reforço do pedido à Câmara Municipal, e que aguarda pela
avaliação dos serviços técnicos. -------------------------------------------------------------- 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 Secretário 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 – Análise, discussão e votação do Orçamento e Plano Plurianual de
Investimentos para o ano de 2021. ----------------------------------------------------------- O Secretário da Junta de Freguesia, apresentou o Orçamento e Plano
Plurianual de Investimentos para o ano de 2021. Explicou que as alterações
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provocadas pela entrada em vigor do Sistema de Normalização Contabilística
para as Administrações Públicas (SNC-AP), para 01 de janeiro de 2020, para as
Entidades do SAL (Subsetor da Administração Local), Orçamento e Plano
Plurianual de Investimentos para o ano económico de 2021, foi preparado em
conformidade com o modelo do POCAL e assinado pelo técnico oficial de contas,
que lhe confere responsabilidade civil e criminal. Referiu ainda que, esta
documentação tem um horizonte móvel de quatro anos (N+4), inclui os projetos e
ações a realizar, e explicita a respetiva previsão da despesa. ------------------------- 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 2021 foram aprovados por maioria, com 8 (oito)
votos a favor e 1 (um) voto contra. ---------------------------------------------------------- Votou contra, o membro da Assembleia, João da Fonseca Marques. -------------- 3 – Outros Assuntos. ------------------------------------------------------------------------- O Tesoureiro da Junta de Freguesia, informou os serviços que o Espaço do
Cidadão, instalado no edifício sede da Junta de Freguesia disponibiliza. ------------- Levou a conhecimento, que se encontra em curso, a inventariação das
sepulturas disponíveis no cemitério velho da Freguesia. ---------------------------------- A Presidente da Assembleia de Freguesia, usou da palavra para felicitar a
abertura dos cemitérios da Freguesia, no dia 01 de novembro (Dia de Todos os
Santos), atendendo a situação de pandemia COVID-19, e elogiou a colaboração
dos escuteiros, pela sua dedicação e empenho na implementação das medidas
de segurança no acesso e circulação da população nos cemitérios da Freguesia,
que considera ter sido exemplar. ------------------------------------------------------------ A membro da Assembleia, Paula Cristina Gonçalves Pinto, usou da palavra
para enaltecer e agradecer o trabalho desenvolvido pelos escuteiros, na
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organização da abertura dos cemitérios da Freguesia, no dia 01 de novembro
(Dia de Todos os Santos). --------------------------------------------------------------------- O Secretário da Junta de Freguesia, usou da palavra para igualmente
agradecer o contributo dos escuteiros, no planeamento e implementação de
medidas que permitiram à população circular nos cemitérios da Freguesia em
segurança. Informou ainda que, a Junta irá conceder uma gratificação, pelo
trabalho desenvolvido. Adiantou ainda que, num local próprio e numa data a
anunciar oportunamente, irá ser prestado um agradecimento público, aos
escuteiros e à população, pelo comportamento cuidadoso e respeitador pelas
medidas de prevenção da COVID-19, na deslocação aos cemitérios. -------------------------------------- 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. --------------- Foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada vai ser assinada
pelos membros da Mesa da Assembleia de Freguesia. ----------------------------------- Ranhados, 16 de dezembro 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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