ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE RANHADOS
ATA N.º 240 DA SESSÃO ORDINÁRIA DA
ASSEMBLEIA
DE
FREGUESIA
DE
RANHADOS, REALIZADA NO DIA QUINZE
DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E VINTE E UM

---- Aos quinze dias do mês de dezembro 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 Maria Joana Carvalho
Almeida Mendes - (primeiro e segundo secretários respetivamente); ------------------ Os membros da Assembleia de Freguesia: Bruno Videira de Albuquerque
Fernandes, João José Martins Ferreira, Francisca Maia Melo Rodrigues Martins,
Francisco Arnaldo Marques de Oliveira, João Carlos da Silva Chaves e Maria
Madalena Costa Amaral Pinto; -------------------------------------------------------------- Os membros do Executivo da Junta de Freguesia: António Soares Correia (Presidente), Vera Lúcia Ferreira de Lemos Lopes - (Secretária) 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” ------------------------- A Presidente da Assembleia de Freguesia, usou da palavra para saudar e
dar as boas vindas a todos os presentes, e por solicitação do Presidente da
Junta de Freguesia, colocou à consideração da Assembleia incluir em “Outros
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Assuntos” da ordem de trabalhos a “Apreciação, discussão e votação da proposta
de autorização para a celebração de contratos de delegação de competências e de
acordos de execução, entre a Câmara Municipal de Viseu e a Junta de Freguesia de
Ranhados, bem como a respetiva resolução e, no caso dos contratos de delegação
de competências, a sua revogação.” ---------------------------------------------------------- Ninguém obstou a este procedimento. -------------------------------------------------- I – 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, Bruno Tiago Gomes Esteves, usou da palavra
para expor as seguintes situações: ---------------------------------------------------------- Primeiro: Questionou a viabilidade de se proceder o arranjo de um espaço
confinante com a Travessa Camilo Castelo Branco no Viso Sul, adaptando a uma
zona lazer. Referiu que atualmente é um espaço desaproveitado, que está
inclusive a ser cuidado pelos moradores, ao qual considera que merecia ser
potencializado e valorizado. Tem notado o rejuvenescimento da população no
Viso Sul e a tendência é de surgirem novas famílias com filhos pequenos,
sugerindo a necessidade de organizar espaços para usufrutos dos moradores.
Acrescentou que esta proposta não é uma novidade, atendendo que foi uma
proposta candidata na 5.ª edição do orçamento participativo 2021, porém não
teve os votos suficientes para ser um dos projetos vencedores, e que agora
pretende recuperar a ideia e propor a sua execução. ----------------------------------- Segundo: Chamou atenção para as condições atuais do pavimento da Rua
do Corgo, que se apresenta com muitas covas e compromete a segurança
rodoviária no local. ---------------------------------------------------------------------------- O membro da Assembleia, João Carlos da Silva Chaves, usou da palavra
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para fazer a seguinte intervenção: ---------------------------------------------------------- “Sra. Presidente da Assembleia, Sr. Presidente da Junta, Minhas Sras e Meus
Srs. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Para quem não me conhece chamo-me João Chaves tenho 64 anos nasci e
resido em Ranhados. ---------------------------------------------------------------------------- Preocupo-me com os imensos problemas da minha Freguesia, como tal
disponibilizei-me e aqui estou de alma e coração para representar os 993 eleitores
que me elegeram e os mais de 5000 residentes que fazem parte integrante da
nossa Freguesia. --------------------------------------------------------------------------------- Sendo assim é meu dever ouvir, questionar e apresentar propostas que sirvam
os interesses da Freguesia. --------------------------------------------------------------------- Agora dirijo-me à Sra. Presidente da Assembleia, felicitando-a pelas funções
tão importantes que vai desempenhar nesta Assembleia e espero que durante os
próximos 4 anos dirija todas as ordens de trabalho com muita calma e serenidade. ---- Por último dirijo-me ao Sr. Presidente da Junta felicitando-o e ao mesmo tempo
desejando-lhe muita sorte e saúde para poder concretizar todas as promessas de
fez aos 1119 eleitores que acreditaram no seu programa, mas ao mesmo tempo
relembrá-lo que 1358 eleitores rejeitaram esse mesmo programa mas votaram em
listas com propostas diferenciadas mas todas com um único propósito o
desenvolvimento e um melhor qualidade de vida na nossa Freguesia. --------------------- Termino.” ------------------------------------------------------------------------------------ Segundo: Apresentou e solicitou esclarecimentos sobre os seguintes assuntos: ---- “Rua do Sobredo e Travessa do Sobredo ----------------------------------------------- Os espaços verdes da Urb. do Sobredo anexo à construção do novo prédio está
vedado com malha sol. A Junta de Freguesia paga a sua manutenção, a minha
pergunta é se a Junta de Freguesia tem conhecimento e se deu autorização ao
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---- Concluíram as obras nos 2 prédios, já estão habitados mas os espaços verdes
estão por arranjar assim como os passeios. A Junta já fez alguma diligência para a
resolução desse problema? -------------------------------------------------------------------- Os passeios junto às árvores estão levantados pondo em causa a integridade
física das pessoas está prevista alguma intervenção? --------------------------------------- A limpeza das folhas tem sido descurada, nota-se um abandono generalizado. ---- A rega destes espaços verdes é feita com água dos serviços municipalizados.
Quando estes espaços foram criados fui informado que havia água suficiente para
regar toda a relva. Existe 1 poço e um reservatório pergunto porque é que essa
água não é aproveitada quando a água é tão escassa? ----------------------------------- Rua Amor de Perdição -------------------------------------------------------------------- Em frente à entrada para a Rua da Sobreda junto aos contentores do lixo à
algum tempo que se tornou um depósito das podas das árvores, limpezas dos
jardins, etc. Refiro-me ao espaço anexo aos contentores do lixo. Esse lixo fica por
lá durante alguns dias. É chocante para quem lá vive ser diariamente confrontado
com aquela imundice. Torna-se urgente uma solução. --------------------------------------- Velocidade excessiva no dia a dia e ultrapassagens perigosas pondo em causa
a segurança de todos. É urgente. ------------------------------------------------------------- Com chuva torna-se impossível andar a pé na descida que vai dar ao Largo da
Carvalha. A água corre livremente pela estrada parecendo um autêntico rio.
Quando a resolução desse problema. -------------------------------------------------------- Obras perto da farmácia do Viso. ------------------------------------------------------- Cortaram o alcatrão e empedraram houve um rebaixamento e ficou um buraco.
Já está assim a algum tempo o que cria séries dificuldades a quem por lá circula. ------ Termino.” ------------------------------------------------------------------------------------ O membro da Assembleia, João José Martins Ferreira, usou da palavra para
informar que se tem verificado acumulação de resíduos domésticos depositados
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fora dos contentores. Questionou a possibilidade de reforçar a capacidade de
deposição dos equipamentos, ou aumentar a frequência de recolha dos
resíduos. ----------------------------------------------------------------------------------------- A Presidente da Assembleia, usou da palavra para expor as seguintes
situações: ---------------------------------------------------------------------------------------- Primeiro: Referiu que no exterior durante a campanha, cada um veste a sua
camisola, mas que dentro da Assembleia, veste-se a camisola da Freguesia, por
isso, no depender dela e com ajuda de todos irá conduzir os trabalhos da
Assembleia com a devida calma e serenidade. -------------------------------------------- Segundo: Salientou o seu agrado por ver os Agrupamentos n.º 1029 Ranhados e n.º 1351 - Viso do Corpo Nacional de Escutas que estão sedeadas
na Freguesia, unirem-se e criarem sinergias para fazer o presépio que se
encontra junta da Igreja Matriz de Ranhados. Na sua opinião trata-se de um dos
melhores presépios do Concelho, e fez votos para que seja uma das Freguesias
vencedoras do concurso “Rota dos Presépios de Viseu 2021”. -------------------------- Findas as intervenções, o Presidente da Junta de Freguesia, tomou a palavra
para prestar esclarecimentos às questões colocadas, começando informar que
efetivamente o arranjo do espaço confinante com a Travessa Camilo Castelo
Branco, no Viso Sul foi objeto de uma candidatura da 5.ª edição do orçamento
participativo 2021, porém não obteve os votos suficientes para ser um dos
projetos vencedores. Informou ser pretensão da Junta requalificar e adaptar
aquela área numa zona lazer e convívio para usufruto da população. ---------------- Referiu que é intenção executar neste mandato a “Requalificação da Rua do
Corgo”, contudo esclareceu que, até chegar à fase de execução, é necessário
providenciar um conjunto procedimentos entre o quais a preparação do estudo e
projeto da obra. Sobre a existência de covas no pavimento, mencionou ter
tomado nota do assunto e que iria efetuar as devidas diligências no sentido de
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reparar esta situação. ------------------------------------------------------------------------- Informou ter tomado nota dos assuntos referentes à “Rua do Sobredo e
Travessa do Sobredo”, sugeriu uma deslocação conjunta ao local para aferir o
estado e dos constrangimentos reportados. ------------------------------------------------ Explicou que têm vindo a proceder à limpeza dos espaços públicos da
competência da Junta. Sucede que com a chegada do inverno, a queda das
folhas tem-se intensificado por toda a Freguesia, e por vez não é possível uma
ação imediata para as recolher, sendo certo que, a Junta tem investido na
limpeza urbana, procurando incrementar condições de higiene e de salubridade
pública. ------------------------------------------------------------------------------------------ Informou a necessidade de se proceder a avaliação do estado de
conservação da bomba submersível do poço existente, para o funcionamento do
sistema de rega dos espaços verdes na Urbanização Quinta do Sobredo. ----------- Referiu que iria solicitar o reforço de contentores de resíduos na Rua Amor
de Perdição. O depósito de lixos fora dos contentores é uma situação que parte
do civismo das pessoas, sendo de difícil controlo para a Junta. ------------------------- Levou a conhecimento ser pretensão desta Junta, proceder a instalação de
lombas redutoras de velocidade na Freguesia, como medida de acalmia do
tráfego rodoviário e induzir os condutores a praticarem velocidades
moderadas. ------------------------------------------------------------------------------------- Mencionou que iria sensibilizar a Câmara Municipal para a necessidade de
promover a recolha mais frequente dos contentores do lixo. ---------------------------- Por último, informou que o projeto para proceder a “Requalificação da
Praça das Palmeiras” no Viso Sul, encontra-se praticamente concluído, estando-se
a rever alguns pormenores construtivos e soluções de execução. ------------------------ Não havendo mais assuntos para o período “Antes da Ordem do Dia”, a
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----------------------------------- PERÍODO ORDEM DO DIA ----------------------------------- 1 – Informação do Senhor Presidente da Junta sobre a Atividade
Autárquica. ------------------------------------------------------------------------------------------ O Presidente 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 2022. ----------------------------------------------------------- O Presidente da Junta de Freguesia, apresentou o Orçamento e Plano
Plurianual de Investimentos para o ano de 2022. Explicou que o documento 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 investimentos que se pretendem realizar, e explicita a respetiva
previsão da despesa. -------------------------------------------------------------------------- Abertas as inscrições para este ponto da ordem do dia, inscreveu-se e usou
da palavra o membro da palavra a membro da Assembleia, Francisca Maia
Melo Rodrigues Martins, para fazer a seguinte intervenção: --------------------------- “Tendo em conta o Plano Plurianual de Investimentos de 2022 gostaria de
questionar com que base foram calculadas as verbas atribuídas a: ----------------------- • Requalificação Centro Histórico Ranhados (250 500) ------------------------------- • Requalificação Largo “Jogo da Bola” (70 500) ------------------------------------- • Parque de Lazer da Urb. Do Sobredo (15 100) -------------------------------------- • Construção de Passeio na Avenida do Campo de Futebol (25 000) --------------- • Requalificação da Praça das Palmeiras (70 000) ------------------------------------ Quanto ao Orçamento das Receitas de 2022 também gostaria de questionar o
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Sr. Presidente como é que apresenta um valor de 424 000 vindo do Município de
Viseu. --------------------------------------------------------------------------------------------- Por último apresentar o meu/nosso desagrado pela distribuição heterógenea de
investimentos de 2022 para a freguesia, a considerar: ------------------------------------ • 601 000,00 para Ranhados (86,16 %) ---------------------------------------------- • 70 000,00 para o Viso Sul (10,04 %) ----------------------------------------------- • 10 000 para a Urbanização da Misericórdia (1,43%) ----------------------------- • 10 000 para a Quinta Del Rei (1,43%) ---------------------------------------------- • 1 500 para a Alagoa (0,22%) -------------------------------------------------------- • 5 000,00 para Jugueiros (0,72%) ---------------------------------------------------- Quando o desenvolvimento se alcança através da gestão equilibrada e
sustentada dos territórios não nos parece que discriminar na mesma freguesia a
área mais urbana da rural seja uma boa solução.” ------------------------------------------ O Presidente da Junta de Freguesia tomou a palavra, para responder às
questões colocadas, esclarecendo que o documento apresenta um conjunto de
investimentos que pretendem dar resposta à melhoria de qualidade de vida dos
Ranhadenses, sem descurar a consolidação das contas da Freguesia. Referiu que
para a execução das transferências correntes, é necessário proceder a criação
rúbrica e o respetivo aprovisionamento orçamental. -------------------------------------- O orçamento proposto importa para o ano de 2022, quer do lado da
receita, quer do lado da despesa o montante global de 703.650,00€
(setecentos e três mil, seiscentos e cinquenta euros). --------------------------------------- Por último, explicou que se regista maior investimento no centro histórico da
Freguesia, atendendo que é onde atualmente se concentram as anomalias mais
prementes, sendo que, no ano transato o destaque das intervenções realizaramse no Viso Sul. ----------------------------------------------------------------------------------- A Secretária da Junta de Freguesia, usou da palavra para pormenorizar, e
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apresentar a demostração financeira previsionais dos investimentos propostos
realizar para o ano de 2022. Destacou as seguintes atividades de administração
autárquica: -------------------------------------------------------------------------------------- “Requalificação Centro Histórico Ranhados (arruamentos)”; ------------------------ “Parque de Lazer da Urbanização do Sobredo”; ------------------------------------ “Construção de Passeio na Avenida do Campo e Futebol”; ------------------------- “Requalificação da Praça das Palmeiras”. -------------------------------------------- DELIBERAÇÃO: Posto à votação, à votação o orçamento e plano plurianual
de investimentos para o ano de 2022 foi aprovado por maioria absoluta, com 5
(cinco) votos a favor e 4 (quatro) votos contra. -------------------------------------------- Votaram contra, os membros da Assembleia: Francisca Maia Melo Rodrigues
Martins, Francisco Arnaldo Marques de Oliveira, João Carlos da Silva Chaves e
Maria Madalena Costa Amaral Pinto. ------------------------------------------------------ 3 – Análise, discussão e votação da proposta de alteração ao
regulamento e tabela geral de taxas e licenças. ------------------------------------------- O Presidente da Junta de Freguesia, apresentou a proposta do seguinte teor
integral: ------------------------------------------------------------------------------------------ “Proposto de alteração do regulamento e tabela geral de taxas e licenças ----------- Enquadramento ----------------------------------------------------------------------------- Encontrando-se a vigorar o regulamento e tabela geral de taxas e licenças
desde o ano de 2014, após analisados os custos diretos e indiretos da prática dos
atos administrativos associados, concluiu-se da necessidade de introduzir e atualizar
os atos, bem como os montantes associados, uma vez que, a sua maioria, mantêm
um valor muito abaixo do seu custo real. Para efeitos de cálculo, devem ser
considerados os custos com pessoal, manutenção e limpeza, aquisição e desgaste de
equipamentos, investimentos, condições físicas do local onde o serviço é prestado,
etc., desde que, indispensáveis para a realização do serviço, pelo qual a taxa está a
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ser cobrada, devendo este regulamento ser frequentemente atualizado, devido à
inflação e mediante fundamentação económica-financeira subjacente ao novo valor.
---- Propõe-se ----------------------------------------------------------------------------------- Que esta proposta de alteração, seja apreciada e aprovada pela Assembleia de
Freguesia, nos termos do disposto na alínea d) do n.º 1 e nas alíneas j) e k) do n.º 2
do artigo 9.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro na sua atual redação
(Regime Jurídico das Autarquias Locais). Para o efeito junta-se o regulamento em
vigor e a proposta de alteração, para os devidos efeitos. --------------------------------- Ranhados, 26 de novembro de 2021 ---------------------------------------------------- O Presidente da Junta de Freguesia de Ranhados: António Soares Correia.” ------- Abertas as inscrições para este ponto, inscreveram-se e usaram da palavra
os seguintes membros da Assembleia: ------------------------------------------------------- O membro da Assembleia, João Carlos da Silva Chaves, usou da palavra
para fazer a seguinte intervenção: ---------------------------------------------------------- “ANALISE, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO
REGULAMENTO E TABELA GERAL DE TAXAS E LICENÇAS: ------------------------------- Que conste em acta o meu voto e as razões que o justificam. ------------------------ A apreciação que faço a esta proposta de alteração ao regulamento e tabela
geral de taxas e licenças está relacionada com uma análise aos impactos da
pandemia. ---------------------------------------------------------------------------------------- Saliento o decréscimo de pessoas que, por motivos financeiros, deixam de
receber cuidados médicos. --------------------------------------------------------------------- Saliento que o rendimento das famílias foi sem dúvida afectado. Assistiu-se a
um aumento de sobre endividados. ------------------------------------------------------------ Saliento que em 2020, os milhares de pedidos de ajuda foram motivados pelo
desemprego, perda de rendimentos, precariedade laboral ou por negócio que
correu mal. ------------------------------------------------------------------------------------ 10 Livro de Atas da Assembleia de Freguesia de Ranhados
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---- Saliento que o nosso País é caracterizado por ter baixos salários, apesar das
transferências sociais terem impacto na redução da taxa de pobreza, esse impacto
ainda ser muito reduzido quando comparado com a média europeia. -------------------- Saliento que essa fragilidade dos rendimentos é visível por exemplo nos
escalões de rendimento dos indivíduos: ------------------------------------------------------- Cerca de 20% tinham, um rendimento bruto declarado deduzido do IRS
liquidado inferior a 5.000€ anuais (417 mensais). ----------------------------------------- Mais da metade (56%) tinha um rendimento inferior a 10.000€ anuais (833€
mensais). ----------------------------------------------------------------------------------------- Apenas 14% auferiam um rendimento bruto deduzido do IRS superior a
19.000€ (1.583 mensais). --------------------------------------------------------------------- É importante reconhecer que “perante rendimentos brutos declarados baixos,
adivinham-se igualmente contribuições para a Segurança Social baixas,
fragilizando a capacidade de proteção das transferências sociais”. ---------------------- Nem a prorrogação da concessão do subsídio de desemprego em 2021 por
mais 6 meses, travou a dificuldade em sair da situação de desemprego. ----------------- Para minimizar estas dificuldades, o governo teve que intervir com incentivos às
empresas etc, as Câmaras isentaram esplanadas, facilitaram o pagamento da água,
o Estado e bancos criaram as promissórias a seg. Social pagou baixas a 100% etc.
Algum coisa tinha que ser feita porque o Povo não aguentava. --------------------------- Agora que a crise continua não me parece correcto que nesta altura a
J.Freguesia apresente esta proposta. --------------------------------------------------------- DEPOIS DESTA ANÁLISE TENHO OBRIGATORIAMENTE VOTAR CONTRA A
PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO E TABELA GERAL DE TAXAS E
LICENÇAS.” ------------------------------------------------------------------------------------- O Presidente da Junta de Freguesia usou da palavra para explicar o custo
dos serviços administrativos na Freguesia de Ranhados, é dos mais baixos,
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comparativamente aos que são praticados por outras Freguesias do Município de
Viseu, e que na sua maioria tem um valor muito abaixo do seu custo real. Sendo
que se mantêm as reduções e isenções das situações previstas, considerando ser
uma medida de apoio social, que pode fazer a diferença para as famílias com
maior dificuldade económico-financeiras. --------------------------------------------------- DELIBERAÇÃO: Posta à votação, a proposta de alteração ao regulamento e
tabela geral de taxas e licenças foi aprovada por maioria absoluta, com 5
(cinco) votos a favor e 4 (quatro) votos contra. -------------------------------------------- Votaram contra, os membros da Assembleia: Francisca Maia Melo Rodrigues
Martins, Francisco Arnaldo Marques de Oliveira, João Carlos da Silva Chaves e
Maria Madalena Costa Amaral Pinto. ------------------------------------------------------ 4 – Outros Assuntos. ------------------------------------------------------------------------- Apreciação, discussão e votação da proposta de autorização para a
celebração de contratos de delegação de competências e de acordos de
execução, entre a Câmara Municipal de Viseu e a Junta de Freguesia de
Ranhados, bem como a respetiva resolução e, no caso dos contratos de
delegação de competências, a sua revogação. --------------------------------------------- O Presidente da Junta de Freguesia, apresentou e propôs aprovação da
autorização para a celebração de contratos de delegação de competências e
de acordos de execução, conforme proposta do seguinte teor integral: --------------- “Outros assuntos: -------------------------------------------------------------------------------- Apreciação, discussão e votação da proposta de autorização para a celebração
de contratos de delegação de competências e de acordos de execução, entre a
Câmara Municipal de Viseu e a Junta de Freguesia de Ranhados, bem como a
respectiva resolução e, no caso dos contratos de delegação de competências, a sua
revogação. -------------------------------------------------------------------------------------------- Enquadramento -------------------------------------------------------------------------- 12 Livro de Atas da Assembleia de Freguesia de Ranhados
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---- Compete à Junta de Freguesia, nos termos do artigo 16.º da Lei n.º 75/2013,
de 12 de setembro na sua atual redação (Regime Jurídico das Autarquias Locais): ----- “(…) ----------------------------------------------------------------------------------------- i) Discutir e preparar com a Câmara Municipal contratos de delegação de
competências e acordos de execução, nos termos previstos na presente lei; -------------- j) Submeter à Assembleia de Freguesia, para efeitos de autorização, propostas
de celebração de contratos de delegação de competências e de acordos de
execução, bem como a respetiva resolução e, no caso de contratos de delegação de
competências, revogação; --------------------------------------------------------------------- (…).” ---------------------------------------------------------------------------------------- Compete à Assembleia de Freguesia, nos termos da alínea g) do n.º 1 do artigo
9.º do mesmo Regime Jurídico: ---------------------------------------------------------------- “(…) ----------------------------------------------------------------------------------------- g) Autorizar a celebração de contratos de delegação de competências e de
acordos de execução entre a junta de freguesia e a câmara municipal, bem como a
respetiva resolução e, no caso dos contratos de delegação de competências, a sua
revogação; -------------------------------------------------------------------------------------- (…).” ---------------------------------------------------------------------------------------- Conforme dispõe a alínea i) do n.º 1 do artigo 16.º do Regime Jurídico das
Autarquias Locais, foi deliberado na Reunião de Junta de 14/10/2021, delegar no
Presidente da Junta de Freguesia a discussão e preparação, bem como a celebração
de Contratos de Delegação de Competências e de Acordos de Execução, entre a
Junta de Freguesia e a Câmara Municipal de Viseu, bem como, a respetiva
resolução, no caso dos Contratos de Delegação de Competências. Por último, e por
imperativo legal, foi também deliberado, solicitado à Assembleia de Freguesia a
respetiva autorização para estes procedimentos, conforme disposto na alínea g) do
n.º 1 do artigo 9.º do mesmo Regime Jurídico. ------------------------------------------- 13 Livro de Atas da Assembleia de Freguesia de Ranhados
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---- Propõe-se ----------------------------------------------------------------------------------- Que a Assembleia de Freguesia autorize a Junta de Freguesia, na pessoa do
Senhor Presidente da Junta, para a celebração de contratos de delegação de
competências e de acordos de execução entre a junta de freguesia e a câmara
municipal, bem como a respetiva resolução e, no caso dos contratos de delegação
de competências, a sua revogação. ----------------------------------------------------------- Ranhados, 15 de dezembro de 2021 ---------------------------------------------------- O Presidente da Junta de Freguesia de Ranhados: António Soares Correia.” ------- Abertas as inscrições para este ponto da ordem do dia, nenhum membro usou
da palavra. ------------------------------------------------------------------------------------- DELIBERAÇÃO: Posta à votação, a proposta de autorização para a
celebração de contratos de delegação de competências e de acordos de
execução, entre a Câmara Municipal de Viseu e a Junta de Freguesia de
Ranhados, bem como a respetiva resolução e, no caso dos contratos de
delegação de competências, a sua revogação, foi aprovada por unanimidade. ----- Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em
minuta. ------------------------------------------------------------------------------------------- O membro da Assembleia, João Carlos da Silva Chaves, usou da palavra
para chamar a atenção que na Rua Amor de Perdição, nos períodos de forte
precipitação, concentra-se um elevado caudal de água, e que os órgãos de
drenagem existentes não são suficientes para vazar a água. Referiu ainda que,
nas condições existentes e nos períodos de maior precipitação, as águas pluviais
concentram-se de tal maneira que quando os carros passam, molham da “cabeça
aos pés” as pessoas que por ali circulam: -------------------------------------------------- O Tesoureiro da Junta de Freguesia, usou da palavra para informar que este
ano e durante o período de Natal de 2021, irão ser colocados por toda a
Freguesia, pendurais com votos de boas festas. ---------------------------------------- 14 Livro de Atas da Assembleia de Freguesia de Ranhados

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE RANHADOS
------------------------- PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO ------------------------ 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. ------------------------------------------------------------------------------------------- Abertas as inscrições para este ponto da ordem do dia e não havendo por
parte do público presente nenhum assunto a apresentar, foi o mesmo dado por
encerrado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 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, 15 de dezembro de 2021. ----------------------------------------------

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

---- O Secretário: ______________________________________________; ---(Bruno Tiago Gomes Esteves)

---- A Secretária: ______________________________________________. ---(Maria Joana Carvalho Almeida Mendes)
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