ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE RANHADOS
ATA N.º 239 DA SESSÃO ORDINÁRIA DA
ASSEMBLEIA
DE
FREGUESIA
DE
RANHADOS, REALIZADA NO PRIMEIRO
DIA DE SETEMBRO DE DOIS MIL E VINTE E
UM

(Última Sessão de Funcionamento da Assembleia de Freguesia de Ranhados do
Quadriénio de 2017/2021)
---- No primeiro dia do mês de setembro 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: 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: ---------------------------------------------------------------- 141 Livro de Atas da Assembleia de Freguesia de Ranhados
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--------------------------- PERÍODO “ANTES DA ORDEM DO DIA” ------------------------- I – Apreciação e votação da ata n.º 238 da sessão ordinária de dezasseis
de junho de dois mil e vinte e um: ------------------------------------------------------------ A ata n.º 238 da sessão ordinária de dezasseis de junho de dois mil e vinte e
um, 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 saudar a presença do
Presidente da Junta de Freguesia que fez questão de estar presente nesta última
sessão, para fazer a sua despedida do mandato perante o órgão, e a seguir
por motivos de saúde, iria ter que se ausentar. -------------------------------------------- O Presidente da Junta de Freguesia, usou da palavra para agradecer a
gentiliza, as boas palavras de incentivo que lhe dirigiram, e toda a consideração
que tiveram para com ele. Deu nota do reconhecimento aos membros do
Executivo, Sr. António Correio e Sr. José Carlos Costa, porque na sua ausência,
tiverem de redobrar esforços, para tratar dos assuntos da Freguesia.
Acrescentou ter sido um gosto, trabalhar com todos, desejando para aqueles que
continuarem, as melhores realizações em prol da Freguesia, e para aqueles que
não continuarem, as melhores realizações pessoais. Terminou, referindo que está
disponível para colaborar naquilo que lhe for solicitado e que esteja ao seu
alcance fazer em prol da Freguesia. -------------------------------------------------------- ( O momento culminou com aplausos dos membros da Assembleia de
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Freguesia). -------------------------------------------------------------------------------------- A Presidente da Assembleia, usou da palavra para agradecer ao Presidente
da Junta de Freguesia pela sua entrega e dedicação à Freguesia. Referiu que no
momento dos acontecimentos, sofremos consigo também, e concluiu mencionando
que poderia contar com o apoio e a amizade de todos os presentes. ----------------- (O Presidente da Junta ausentou-se a partir deste momento, por motivo de
saúde). ------------------------------------------------------------------------------------------- A membro da Assembleia, Paula Cristina Gonçalves Pinto, usou da palavra
para expor as seguintes situações: ---------------------------------------------------------- Primeiro: Pretendeu saber, quem faz a recolha dos dejetos dos contentores
caninos, atendendo que alguns deles encontram-se cheios; ------------------------------ Segundo: Questionou se a obra de “Requalificação da Urbanização do Viso
Sul”, já se encontra concluída; ---------------------------------------------------------------- Terceiro: Deu nota que, durante quatro anos andou a pedir um sinal de
sentido único na Rua Poça das Feiticeiras que tardava em ser colocado, e agora
com as obras da construção do campo de padel na Rua da Bomba, consegue-se
em pouco tempo colocar o referido sinal. --------------------------------------------------- O membro da Assembleia, João da Fonseca Marques, usou da palavra para
expor as seguintes situações: ----------------------------------------------------------------- Primeiro: Pretendeu saber o ponto de situação dos trabalhos de
“Requalificação e Alargamento da Rua das Maçãs na Avenida do Campo de
Futebol”; ----------------------------------------------------------------------------------------- Segundo: Apelou para que no próximo mandato, se realizassem obras no
centro histórico de Ranhados, nomeadamente: --------------------------------------------- - Prolongamento do passeio, na Avenida da Regada, até à EN231; ------------- - Prolongamento do passeio, na Avenida do Campo de Futebol, até ao
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Complexo Desportivo de Santa Eufémia; --------------------------------------------------- - Criação de uma ciclovia, na Avenida do Campo de Futebol; --------------------- - Instalação de gás natural; -------------------------------------------------------------- - Alargamento da Rua da Bomba, com criação de um parque infantil,
estacionamento e um polidesportivo; -------------------------------------------------------- - Dinamizar a Lage do Concelho. ------------------------------------------------------- O Tesoureiro da Junta de Freguesia, pediu a palavra para solicitar a
colaboração dos Membros da Assembleia, para prestar os necessários
esclarecimentos à população do motivo de este ano, o desdobramento das
assembleias de voto para as eleições autárquicas 2021, ser na Escola Básica
Aquilino Ribeiro, na Rua Armando Matos – Urbanização Quinta Del-Rei, 3500401 Viseu. Informou que compete ao Presidente da Câmara Municipal
determinar os locais de funcionamento das assembleias de voto e proceder à
requisição dos edifícios necessários, comunicando-os às correspondentes Juntas
de Freguesia. ----------------------------------------------------------------------------------- A Presidente da Assembleia, usou da palavra para, congratular o resultado
dos Censos 2021, segundo o qual a Freguesia de Ranhados foi a Freguesia no
distrito de Viseu, que mais população ganhou nos últimos dez anos. Um
crescimento de 18.9 por centro, que se traduz em mais 936 habitantes, passando
de uma população residente de 4949 para 5885. --------------------------------------- Findas as intervenções, o Secretário em substituição do Presidente da Junta
de Freguesia, tomou a palavra para prestar esclarecimentos às questões
colocadas, começando por corroborar as palavras da Presidente da Assembleia,
acrescento ser um orgulho e contentamento, os resultados obtidos nos Censos
2021pelo Instituto Nacional de Estatísticas (INE), segundo o qual a Freguesia de
Ranhados foi a freguesia no distrito de Viseu, onde se verificou um maior
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crescimento populacional no distrito de Viseu, ou seja, a Freguesia de Ranhados
cresceu, e a tendência é de que cresça ainda mais. -------------------------------------- Relativamente à proposta de circulação de trânsito se processar num único
sentido na Rua da Poça das Feiticeiras, informou ter solicitado e efetuado o
reforço do pedido para análise e emissão de parecer do sector do trânsito da
Câmara Municipal, ao qual aguarda resposta. A sinalização, recentemente
colocada, vem no seguimento do início das obras da construção do campo de
padel, em que o promotor tratou diretamente com a Câmara Municipal, a
implementação do plano de sinalização temporária da obra, para garantir a
segurança de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que circulem no
respetivo local, e para satisfazer os regulamentos de segurança, higiene e saúde
no trabalho e de polícia em via pública. --------------------------------------------------- Informou que a “Requalificação da Urbanização do Viso Sul”, encontra-se em
fase de conclusão, estando pendente da vistoria para efeitos de receção
provisória da obra, a realizar brevemente. Referiu que, se encontra em
processamento a adjudicação da empreitada de requalificação da Praça das
Palmeiras. --------------------------------------------------------------------------------------- Por último, voltou a explicar que na sequência da execução da
“Requalificação e Alargamento da Rua das Maçãs na Avenida do Campo de
Futebol”, verificou-se a necessidade de os SMAS | Águas de Viseu, intervirem
para substituir por novos, os coletores de drenagem de águas residuais, e
remodelar sistema de drenagem de águas pluviais existente. A realização destes
novos trabalhos, que não estavam previstos inicialmente, mas que se tornaram
necessários executar no decurso da execução da empreitada, motivaram a
prorrogação do prazo e a dilação da data de conclusão da obra. ------------------- Não havendo mais assuntos para o período “Antes da Ordem do Dia”, a
- 145 Livro de Atas da Assembleia de Freguesia de Ranhados

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE RANHADOS
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 – Aceitação da proposta de transferência de competências e de recursos
financeiros para a Freguesia ano 2022, ao abrigo do disposto no n.º 2 do
artigo 5.º e 6.º do D.L. n.º57/2019, de 30 de abril. ---------------------------------------- O Secretário da Junta de Freguesia, apresentou a proposta que a seguir de
transcreve: --------------------------------------------------------------------------------------- «Transferência de Recursos Financeiros para 2022 ------------------------------------- Proposta: ------------------------------------------------------------------------------------ No âmbito do DL n.º 57/2019, de 3 de abril, diploma que concretiza a
transferência de competências para os órgãos das freguesias ao abrigo do n.º 2 do
artigo 38.º da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, o Município de Viseu celebrou
com todas as freguesias do concelho, “Autos de Transferência de Competências e
Recursos Financeiros 2021”, celebrados em 17 de dezembro de 2020,
transcrevendo-se o n.º 2 da sua cláusula 2.ª: “Os recursos previstos no n.º 1
mantêm-se para os anos subsequentes, caso não exista deliberação em contrário de
algum do órgão deliberativo das autarquias em referência”. --------------------------- 146 Livro de Atas da Assembleia de Freguesia de Ranhados
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---- Propomos: ----------------------------------------------------------------------------------- Que seja aprovado as transferências de competências do Município para a
Freguesia, de harmonia com o Decreto-lei n.º 57/2019 e 30 de abril. -------------------- De harmonia com o solicitado pelo Município, solicita-se à Assembleia a
aceitação das transferências de competências referente a: -----------------------------Competências
Gestão e manutenção de espaços
verdes
Limpeza das vias e espaços
públicos, sarjetas e sumidouros
A realização de pequenas
reparações nos estabelecimentos
de educação pré-escolar e do 1.º
CEB
A manutenção dos espaços
envolventes dos estabelecimentos
de edução pré-escolar e do 1.º
CEB
Total

Recursos financeiros Recursos financeiros
a transferir 2021 a transferir 2022
31.833,60€

61.030,41€

43.160,32€

43.160,32€

8.700,00€

8.700,00€

3.882,64€

3.882,64€

87.576,56€

116.773,37€

---- Ranhados, 29 de julho de 2021 ---------------------------------------------------------- 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 proposta de transferência de
competências e de recursos financeiros para a Freguesia ano 2022, foi
aprovada por unanimidade. ------------------------------------------------------------------ Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em
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minuta. ------------------------------------------------------------------------------------------- 3 – Análise, discussão e votação da alteração modificativa do orçamento
n.º 2 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 – alteração modificativa n.º 2, tem
como objetivo dotar inscrições/reforços das seguintes rubricas: ------------------------- “Subsídios de férias e de Natal”: 1.400,00 € (mil e quatrocentos euros); ---------- “Abono para falhas”: 950,00 € (novecentos e cinquenta euros); -------------------- “Aquisição e colocação de placas toponímicas”: 2.000,00 € (dois mil euros); ----- “Locação de material de informática”: 90,00 € (noventa euros); -------------------- “Comissões bancárias”: 160,00€ (cento e sessenta euros). --------------------------- Informou que os mapas tinham sido analisados e validados por um técnico
oficial de contas, ao qual é necessária aprovação da cabimentação da despesa
das necessidades e gastos correntes da Freguesia. --------------------------------------- Abertas as inscrições para este ponto da ordem do dia, nenhum membro usou
da palavra. ------------------------------------------------------------------------------------- DELIBERAÇÃO: Posta à votação, a proposta de alteração modificativa do
orçamento n.º 2 do ano 2021, foi aprovada por unanimidade. ------------------------- 4 – Outros Assuntos. ------------------------------------------------------------------------- O Tesoureiro da Junta de Freguesia, pediu a palavra referir que este ano
não foi possível dinamizar a Lage do Concelho como se pretendia, com eventos
culturais e recreativas, devido à incerteza relativamente à legislação e normas a
aplicar nos eventos em contexto pandémico da Covid-19. ------------------------------- (A Presidente da Assembleia, deu a oportunidade a todos os Membros da
Assembleia, de efetuarem nesta última sessão uma intervenção final) -------------- 148 Livro de Atas da Assembleia de Freguesia de Ranhados
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---- O membro da Assembleia, Álvaro Manuel Fernandes Almeida, usou da
palavra, para referir ter sido um gosto trabalhar com todos nesta Assembleia, e
realçar que apesar de por vezes terem surgido ideias divergentes, sempre
prevaleceu o bom senso e respeito entre todos. ------------------------------------------- A membro da Assembleia, Paula Cristina Gonçalves Pinto, usou da palavra
para agradecer a todos os membros desta Assembleia, pelo respeito,
cordialidade e pela forma construtiva de como formaram tratados os assuntos.
Referiu que foi um gosto, ter trabalhado com o Presidente da Junta, relembrando
a forma clara de como esclarecia os assuntos abordados e o detalhe das
informações que prestava. Terminou desejando a maior das felicidades para
todos, muito sucesso e as melhores concretizações para novo Executivo e
Assembleia. ------------------------------------------------------------------------------------- O membro da Assembleia, João da Fonseca Marques, usou da palavra, para
referir que o bem da Freguesia sempre foi o objetivo, estando os interesses da
Freguesia acima de todos os outros. Terminou para se despedir dos colegas
desta Assembleia, e referir que foi um prazer trabalhar com todos. ------------------- O membro da Assembleia, Abílio Ferreira Santos, usou da palavra, para
agradecer a postura democrática, colaborativa e construtiva em como todos os
membros da Assembleia se apresentaram ao longo destes quatro anos,
mostrando de forma muito clara que o seu principal foco foi a causa pública da
Freguesia de Ranhados. ----------------------------------------------------------------------- O membro da Assembleia, Nuno Miguel Almeida Rocha, usou da palavra,
agradecer a todos a forma como soubemos trabalhar em equipa, com respeito
pelas diferentes opiniões e em espírito construtivo e de inter-ajuda. ------------------- A membro da Assembleia, Maria de La Salete Francisco Pais, usou da
palavra, para referir que a experiência vivida no seio da Assembleia de
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Freguesia a enriqueceu profundamente, pelo privilégio do contacto e convívio
com todos os seus membros, sem exceção. Todos deram o melhor de si na defesa
dos interesses da Freguesia. Terminou agradecendo a todos a colaboração que
houve durante este quatro anos de mandato, e referiu que foi um gosto enorme
trabalhar com todos em prol da Freguesia. ------------------------------------------------ O membro da Assembleia, Bruno Tiago Gomes Esteves, para agradecer a
todos, a colaboração e o trabalho desenvolvido neste mandato, que foi
particularmente difícil nos últimos dois anos, motivada pela situação pandémica
da Covid-19. Referiu que foi um gosto trabalhar com todos os presentes e
formulou votos de maiores sucessos aos novos elementos, e aos que cá
continuarem, que continuem a trabalhar em prol do progresso e melhoria da
Freguesia. --------------------------------------------------------------------------------------- O membro da Assembleia, José Ferreira Francisco, usou da palavra, para
enaltecer a partilha de ideias, levando sempre a um bom entendimento o que
permitiu que os trabalhos corressem dentro da normalidade. Despediu-se dos
colegas desta Assembleia com um “até sempre”, e referiu que para além da
política, ficam as relações pessoais, e as nossas relações de amizade, e é isso
que espera encontrar em cada um de nós, nos percursos de vida que iremos
fazer, o mais importante que tudo, é a amizade, a boa relação e o saber viver
em democracia. --------------------------------------------------------------------------------- O Tesoureiro da Junta de Freguesia, usou da palavra para agradecer a
todos, o respeito que sempre demonstraram nas sessões da Assembleia, e pelo
contributo importante que foi dado por todos, não só em aspetos políticos, mas
também administrativos e culturais. Foi uma honra fazer parte do Executivo da
Junta de Freguesia, e afirmou que foi o mandato mais enriquecido, pelos laços
de amizade e consideração que estabeleceu com todos, ao longo destes anos. --- 150 Livro de Atas da Assembleia de Freguesia de Ranhados
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---- O Secretário da Junta de Freguesia, usou da palavra, para manifestar a sua
satisfação por todos, sem exceção, por se terem relacionado democraticamente
nas sessões da Assembleia de Freguesia, por terem sempre demonstrado
interesse, vontade de servir e adotado uma atitude séria e responsável,
honrando, deste modo, o voto que lhes foi atribuído pelos Ranhadenses.
Considera que as sessões foram um exemplo de democracia, onde imperou o
respeito pelas diferentes opiniões e o espírito de inter-ajuda. Pediu desculpa por
eventuais erros que possa ter cometido, mas sempre tentou fazer o seu melhor, e
demonstrar o respeito pelas ideias de todos. Terminou formulando votos das
maiores felicidades e de muitos sucessos a todos os membros --------------------------- A Presidente da Assembleia, usou da palavra para agradecer o contributo e
cooperação do Executivo e Assembleia em todo o mandato, em particular nos
momentos de maior dificuldade motivada pela situação pandémica da Covid-19.
Relembrou a frase que tinha dito no primeiro dia de mandato, que no exterior
durante a campanha, cada um veste a sua camisola, mas que dentro da
Assembleia, veste-se a camisola da Freguesia. Formulou votos de felicidades e
de sucessos a todos os membros, finalizou agradecendo também a presença do
público. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 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. --------------------------------------------------- Inscreveu-se e usou da palavra o Sr. Daniel Sousa, residente na Quinta do
Sobredo, para expor o seguinte: ------------------------------------------------------------ “Há cerca de 5 anos decidi constituir a minha residência neste lugar, naquele
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que, na altura, me pareceu um bom negócio. Um dos principais atrativos ao
negócio, além da casa em si, foi o lugar. Um lugar tranquilo, com imenso espaço
verde, pouco movimento, enfim, qualidade de vida anunciada. --------------------------- Hoje, se por algum motivo tivesse de vender a minha casa, o valor de retorno
do meu investimento não seria aquele que na altura perspectivei. Sendo que o
principal motivo foi a perda de grande parte dessa atração do lugar. Quem hoje
viesse para comprar a minha casa não encontraria o lugar pelo qual eu me
apaixonei. O desleixo que o espaço verde aparenta não seria atrativo para um
potencial comprador. --------------------------------------------------------------------------- E é principalmente sobre esta questão que eu aqui estou hoje. Não consigo
compreender o porquê de isto ter acontecido. Não percebo porque se deixou um
espaço que poderia ser uma cartão de visita da freguesia, tornar um espaço pobre,
castanho, sujo e desleixado. E a principal questão prende-se com a manutenção do
espaço relvado. A relva é cortada com a frequência de um mês e o sistema de rega
funciona a menos de 50%. Basta ver as áreas castanhas no relvado. Muitos dos
aspersores andei eu e outros vizinhos a desenterrar. A grande maioria do espaço já
não é relvado, é "ervado". O que até nem parece mal quando é aparado, mas
depois de uma semana já volta ao aspeto de desleixo. Há, ainda, a questão da
limpeza de ervas em zona comum, mas fora do espaço ajardinado. Os passeios
estão frequentemente com ervas altas e as árvores não são bem podadas, tendo
originado já vários casos de ramos que se partiram e caíram, felizmente sem
consequências danosas a particulares. -------------------------------------------------------- Outra questão, mais recente, prende-se com a recolha do lixo. Para toda a
envolvente, está apenas um contentor a uso e o outro fechado a arame. Isto até
podia fazer sentido quando aqui existiam apenas meia dúzia de casas habitadas.
Entretanto a população mais do que duplicou, com a ocupação de dois prédios
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novos. Ainda que não seja responsabilidade direta da junta, esta tem a obrigação
de defender o interesse da população. Outro caso de lixo que não é recolhido é o
do pequeno cesto colocado na zona ajardinada. Quando os moradores solicitaram
à junta a colocação deste ponto de colocação de lixo, sugeriram que fosse de
simples esvaziamento, de forma a que qualquer dos moradores o pudesse fazer. ------- Acontece que para o abrir é preciso uma chave, o que, atendendo ao facto de
nunca ter sido esvaziado, este se encontre, neste momento, completamente cheio,
maioritariamente de fezes de animais, que já caem do cesto e se encontram
espalhadas pela envolvente. Isto já configura um caso de saúde pública. ---------------- Estas situações foram sempre reportadas à junta. Ainda esta manhã passou uma
carrinha com 3 operários da junta que deu a volta sem que qualquer um deles saísse
da viatura. --------------------------------------------------------------------------------------- De forma sumária, gostaria de deixar aqui algumas ideias do que deveria
efetivamente ser feito, para que os habitantes não chorem quando pagam o IMI e
não veem esse dinheiro ser bem aplicado: --------------------------------------------------- - Reabilitação profunda de todo o espaço relvado. Adubar a relva, rever o
sistema de rega e podar as árvores; ---------------------------------------------------------- - Colocar um caixote do lixo eficaz e sinalização de obrigatoriedade de
apanhar os dejectos dos animais domésticos. Digo isto porque o caixote precisa de
uma chave para ser despejado - coisa que ninguém aparentemente faz de forma
regular - e porque foi colocado em cima da relva, o que até atrapalha o aspersor
de rega, criando, assim, mais uma zona seca; ----------------------------------------------- - Pintar a estrada com linhas amarelas em zonas específicas em frente a estes
prédios novos, na descida que dá acesso a toda a urbanização. Com a falta de
lugares de estacionamento, estes moradores novos deixam literalmente os carros na
estrada, de um lado e de outro, deixando um espaço reduzido de circulação, o que
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se torna bastante perigoso; -------------------------------------------------------------------- - Reforçar a sinalização e, possivelmente, pintar de amarelo a zona por onde
os serviços fazem a recolha dos resíduos sólidos. Quando lá há carros a atrapalhar
- o que é frequente - os funcionários simplesmente se vão embora. Seria preciso,
também, sensibilizar a empresa da recolha para a necessidade de chamar as
autoridades competentes para autuar quem está mal estacionado. Se tal não
acontecer, casos em que o lixo fica fora do ponto de recolha tornar-se-ão cada vez
mais habituais; ---------------------------------------------------------------------------------- - Responsabilizar os empreiteiros e proprietários de terrenos pela sujidade e
pelos danos causados a estruturas públicas aquando da construção das suas obras,
nomeadamente os passeios abatidos. E obrigá-los a manter os espaços contíguos à
já existente área pública, limpos. Têm ervas enormes e não se chega a compreender
como obtêm licença de habitabilidade; ------------------------------------------------------- - Na Rua Amor de Perdição, sugeria a criação de um passeio entre o largo do
jogo da bola e o início do atual passeio, que começa na zona das casas geminadas
amarelas. Além disso, seria bem pensada a colocação de uma lomba a meio deste
percurso. Aquilo é uma zona de aceleração para os carros e, sem passeio, as
pessoas circulam no mesmo espaço, sendo deveras perigoso para todos; ---------------- - Sugestão da criação de rotas pedonais e cicláveis na freguesia, apenas
através da sinalização e divulgação das mesmas. Os caminhos existem, só precisam
de manutenção e de serem criadas rotas e divulgadas. Dou o exemplo dos troços de
estrada romana existentes. --------------------------------------------------------------------- Acreditem que muitas mais sugestões teria. E estarei sempre disposto a
colaborar com a junta numa melhoria da qualidade de vida dos habitantes e
visitantes da freguesia.”. ----------------------------------------------------------------------- O Secretário da Junta de Freguesia, usou a palavra para informar ter
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tomado nota dos assuntos apresentados, que ficariam registados em ata, e que
iria tomar as devidas diligências naquilo que ainda for possível realizar, neste
período de fim de mandato. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 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, 01 de setembro 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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