ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE RANHADOS
ATA N.º 237 DA SESSÃO ORDINÁRIA DA
ASSEMBLEIA
DE
FREGUESIA
DE
RANHADOS,
REALIZADA
NO
DIA
CATORZE DE ABRIL DE DOIS MIL E VINTE E
UM

---- Aos catorze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, 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
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 – 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
propor um voto de pesar, através de um minuto de silêncio, pelo falecimento do
Sr. Presidente da Câmara Municipal de Viseu, António Almeida Henriques, no
passado dia 04 de abril devido a complicações respiratórias decorrentes da
infeção por Covid-19. ------------------------------------------------------------------------- DELIBERAÇÃO: Posto à votação, a proposta de voto de pesar pelo
falecimento do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Viseu, António Almeida
Henriques, foi aprovada por unanimidade, cumprindo-se um minuto de silêncio. ----- O membro da Assembleia, Abílio Ferreira Santos, usou da palavra para
expor as seguintes situações: ----------------------------------------------------------------- Primeiro: Chamou a atenção para a necessidade de realizar a limpeza e
conservação dos espaços verdes, na Rua Amor de Perdição e na Urbanização
Quinta do Sobredo; --------------------------------------------------------------------------- Segundo: Referiu ainda que, um pouco por toda a Freguesia, os trabalhos de
limpeza e desmatação da vegetação estão ficar em falta. Considera que esta
situação esteja a acontecer por os recursos humanos não serem suficientes. ----------- O membro da Assembleia, Nuno Miguel Almeida Rocha usou da palavra
para expor as seguintes situações: ---------------------------------------------------------- Primeiro: Informou a existência de fuga de água nas torneiras dos tanques
que se encontram no fontanário na Rua dos Barbodelos; -------------------------------- Segundo: Pretendeu saber o ponto de situação dos trabalhos de
“Requalificação e Alargamento da Rua das Maçãs na Avenida do Campo de
Futebol” e o preço contratual da empreitada. --------------------------------------------- O membro da Assembleia, Álvaro Manuel Fernandes Almeida, usou da
palavra para expor as seguintes situações: ------------------------------------------------ Primeiro: Felicitou o início dos trabalhos da “Requalificação e Alargamento
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da Rua das Maçãs na Avenida do Campo de Futebol”; ---------------------------------- Segundo: Reforçou a necessidade de executar passeios em pelo num dos
lados da Avenida do Povo; ------------------------------------------------------------------- Terceiro: Continua a aguardar a instalação de lombas redutoras de
velocidade, nas principais vias de circulação rodoviária do centro histórico e nas
entradas da Freguesia, e da posição de a circulação do trânsito se processar
num único sentido na Rua da Poça das Feiticeiras; ---------------------------------------- Quarto: Reforçou a necessidade de se proceder à renovação e reforço de
iluminação pública na Freguesia, nomeadamente na Praceta do Picoto; --------------- Quinto: Fez referência aos trabalhos “Requalificação da Urbanização do
Viso Sul”, que se encontram em fase de conclusão. Considera no entanto que
existem espaço na Freguesia que necessitam de maior atenção e de intervenções
urbanísticas urgentes; -------------------------------------------------------------------------- Sexto: Pretendeu saber, de quem é a propriedade do parque infantil
existente no Largo 27 de Dezembro; ------------------------------------------------------- Sétimo: Informou a necessidade de efetuar intervenções de requalificação no
pavimento na Rua São Macário e na Rua do Amores. ------------------------------------ O membro da Assembleia, João da Fonseca Marques, usou da palavra para
expor as seguintes situações: ----------------------------------------------------------------- Primeiro: Apelou para que quando se efetua-se a requalificação e
calcetamento do interior e Ranhados, se acautelasse também a instalação
subterrânea das infraestruturas técnicas, nomeadamente a rede de distribuição
de gás natural. --------------------------------------------------------------------------------- Segundo: Pretendeu o ponto de situação da obra, “Requalificação e
Alargamento da Rua das Maçãs na Avenida do Campo de Futebol”. No seu
entender a reformulação da rotunda deverá ser mais descentrada. Ainda no
âmbito desta obra, elogiou a execução do muro em pedra na Quinta de Santa
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Eufêmea; ---------------------------------------------------------------------------------------- A membro da Assembleia, Maria de La Salete Francisco Pais, usou da
palavra para expor as seguintes situações: ------------------------------------------------ Primeiro: Na sequência de uns boatos que colocavam em dúvida a
propriedade do parque infantil existente no Largo 27 de Dezembro, pretendeu
saber se o referido espaço é público ou privado; ----------------------------------------- Segundo: Questionou se na localidade de Lages, foi concedida autorização
para utilizar a água dos fontanários, para rega. ----------------------------------------- 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 a receção do loteamento da Urbanização
Quinta do Sobredo, e que é Câmara Municipal que procede à limpeza e
conservação daquele espaço. Informou ter tomado nota do assunto, iria verificar
esta situação e se necessário tomar as devidas diligências. ------------------------------ Relativamente à situação dos tanques no fontanário na Rua dos Barbodelos,
informou a realização de trabalhos de manutenção desta estrutura, onde foi
verificado o funcionamento do sistema de abastecimento de água e das
torneiras. Referiu não ter conhecimento de que após a realização dos trabalhos,
tenham ficado fugas de águas por reparar, contudo, informou ter tomado nota
do assunto e que iria verificar esta situação. ----------------------------------------------- Informou o início dos trabalhos de “Requalificação e Alargamento da Rua
das Maçãs na Avenida do Campo de Futebol”, com preço contratual de
127.004,28€ (cento e vinte e sete mil e quatro euros e vinte oito cêntimos). ---------- Esclareceu ser anseio desta Junta de Freguesia, concretizar o passeio em
pelo menos num dos lados da Avenida do Povo. Reforçou que para a realização
da obra, é necessário previamente acautelar a disponibilização das parcelas de
terrenos necessários para a implantação do passeio. --------------------------------- 125 Livro de Atas da Assembleia de Freguesia de Ranhados
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---- Relativamente ao espaço que confronta a edificação que foi recentemente
reabilitada junto ao parque infantil existente no Largo 27 de Dezembro, pelas
informações que dispõe, entre as quais, das que recolheu na Câmara Municipal,
é que pertence ao domínio público. Referiu ainda que, caso a reclamante tenha
um entendimento diferente, deverá instruir o pedido, juntando elementos que
façam prova de propriedade. --------------------------------------------------------------- Levou a conhecimento a intensão de se proceder à requalificação do Largo
Nossa Senhora da Ouvida. Informou ainda a abertura dos equipamentos fitness
ao ar livre, que se encontram à disposição da população após a situação de
pandemia COVID-19. ------------------------------------------------------------------------- Transmitiu 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. ------------------------------------------------------------------------------ Informou a realização do inventário, das ruas existentes na Freguesia com o
pavimento degradado. Revelou que se estão a realizar esforços para executar
ainda neste mandato a reparação do pavimento na Rua São Macário e na Rua
do Amores. -------------------------------------------------------------------------------------- Referiu que estão a ser efetuadas diligências no sentido de para remodelar
e converter as redes de infraestruturas enterradas no centro histórico de
Ranhados, das quais se inclui, a rede de distribuição de gás natural. ------------------ Por último esclareceu que, não sentiu na altura do pedido, nenhum
inconveniente no aproveitamento da água do fontanário de Lages, para a rega
agrícola e que iria reavaliara a situação. -------------------------------------------------- II – Apreciação e votação da ata n.º 236 da sessão ordinária de dezasseis
de dezembro de dois mil e vinte: -------------------------------------------------------------- A ata n.º 236 da sessão ordinária de dezasseis de dezembro de dois mil e
vinte, que havia sido previamente distribuída, foi submetida à consideração da
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Assembleia. ------------------------------------------------------------------------------------- DELIBERAÇÃO: Posta à votação, a ata foi aprovada por unanimidade. --------- 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 – Apresentação do Inventário Património da Freguesia. ------------------------- O Secretário da Junta de Freguesia, usou a palavra para explicar que a
lista previamente distribuída, é a enumeração dos bens patrimoniais da
Freguesia, e que os valores apresentados do bem, são indicativos e reavaliados
ao longo do tempo. ---------------------------------------------------------------------------- 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 2021
de harmonia com alínea b) do n.º 1 do artigo 16.º da Lei n.º 75/2013. ------------- O Secretário da Junta de Freguesia, informou que a proposta da alteração
modificativa do orçamento do ano 2021, tem como objetivo dotar
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---- “Subsídio de refeição”: 1.500,00 € (mil e quinhentos euros). ------------------------- “Subsídio de Transporte”: 250,00 € (duzentos e cinquenta euros). ------------------ “Segurança social – Regime geral”: 2.200,00 € (dois mil e duzentos euros). ------ “Apoio ao SNC/AP por Contabilista Certificado”: 500,00 € (quinhentos euros).
---- “Empresa recrutamento e concurso público”: 2.000,00 € (dois mil euros). ---------- “Serviços e fundos autónomos – Espaço Cidadão”: 950,00 € (novecentos e
cinquenta euros). ------------------------------------------------------------------------------- “Outro – Máquina Limpeza”: 4.500,00 € (quatro mil e quinhentos euros). --------- Levou ainda a conhecimento, o apuramento do saldo da gerência anterior,
positivo de 46.584,57 € (quarenta e seis mil, quinhentos e oitenta e quatro euros,
e cinquenta e sete cêntimos). ------------------------------------------------------------------ Abertas as inscrições para este ponto da ordem do dia, nenhum membro usou
da palavra. ------------------------------------------------------------------------------------- DELIBERAÇÃO: Posta à votação, a 1.ª Revisão Orçamental do ano 2021, foi
aprovada por unanimidade. ------------------------------------------------------------------ 4 – Análise, discussão e votação do Relatório e Conta Gerência do ano de
2020, nos termos da alínea do n.º 2 do artigo 11.º da Lei n.º 75/2013 de 12
de setembro. ----------------------------------------------------------------------------------------- O Secretário 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. ---------------------------------------------------------------------- Abertas as inscrições para este ponto da ordem do dia, nenhum membro usou
da palavra. ------------------------------------------------------------------------------------- DELIBERAÇÃO: Posta à votação, o Relatório e Conta Gerência do ano
2021, foi aprovada por unanimidade. ----------------------------------------------------- 5 – Aprovação da Proposta de Alteração ao Mapa de Pessoal 2.ª versão e
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do Plano Anual de Recrutamento. ------------------------------------------------------------- O Secretário da Junta de Freguesia, usou a palavra para apresentar a
proposta de alteração do mapa de pessoal da Freguesia de Ranhados para o
ano de 2021, e do plano anual de recrutamento, que se traduz na inclusão de
um posto de trabalho provido a tempo indeterminado, para a carreira de
assistente técnico, mantendo-se a previsão de contratação de um assistente
operacional a tempo indeterminado. -------------------------------------------------------- Abertas as inscrições para este ponto da ordem do dia, nenhum membro usou
da palavra. ------------------------------------------------------------------------------------- DELIBERAÇÃO: Posta à votação, a Proposta de Alteração ao Mapa de
Pessoal 2.ª versão e do Plano Anual de Recrutamento, foi aprovada por
unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------- 6 – Outros Assuntos. ------------------------------------------------------------------------- O Tesoureiro da Junta de Freguesia, pediu a palavra para explicar que a
gestão do pessoal é uma tarefa complexa, pois existem diversas solicitações da
população, para efetuar intervenções de limpeza e manutenção dos espaços dos
espaços verdes da Freguesia. Para responder às enumeras solicitações, e de
modo experimental para otimização de recursos, as equipas de trabalho irão
operar durante uma semana em cada localidade da Freguesia, salvo situações
classificadas de carácter urgente e que necessitem de intervenção imediata. -------- O membro da Assembleia, Álvaro Manuel Fernandes Almeida, usou da
palavra para fazer a sugestão de entregar a limpeza e manutenção dos
cemitérios a um coveiro. -------------------------------------------------------------------------------------------- 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. --------------------------------------------------- Inscreveu-se e usou da palavra o Sr. Manuel Almeida Oliveira, residente em
Ranhados, para solicitar a realização da limpeza e desmatação da vegetação
nas bermas da Rua do Formarigo. ----------------------------------------------------------- O Secretário da Junta de Freguesia, usou a palavra para informar ter
tomado nota do assunto e tomar as devidas diligências. ---------------------------------------------------------------------- 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 quinze
minutos. ------------------------------------------------------------------------------------------ Foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada vai ser assinada
pelos membros da Mesa da Assembleia de Freguesia. --------------------------------

---- Ranhados, 14 de abril de 2021. -----------------------------------------------------

---- A Presidente: ______________________________________________ ; ---(Cláudia Isabel da Costa Bento)

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

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