ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE RANHADOS
ATA N.º 241 DA SESSÃO ORDINÁRIA DA
ASSEMBLEIA
DE
FREGUESIA
DE
RANHADOS, REALIZADA NO DIA TREZE
DE ABRIL DE DOIS MIL E VINTE E DOIS

---- Aos treze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, 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” ------------------------- I - Apreciação e votação da ata n.º 240 da sessão ordinária de quinze de
dezembro de dois mil e vinte e um: ----------------------------------------------------------- A ata n.º 240 da sessão ordinária de quinze de dezembro de dois mil e vinte
e um, que havia sido previamente distribuída, foi submetida à consideração da
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Assembleia. ------------------------------------------------------------------------------------- DELIBERAÇÃO: Posta à votação, e introduzidas as alterações propostas
pelos membros da Assembleia, a ata foi aprovada por unanimidade. ---------------- 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: ------------------------------------------------------- A Presidente da Assembleia, usou da palavra para apresentar e submeter à
consideração da Assembleia, a proposta de voto de pesar pelo falecimento do
Senhor Aníbal Rodrigues da Costa, que a seguir se transcreve: ------------------------- «VOTO DE PESAR ------------------------------------------------------------------------------ Aníbal Rodrigues da Costa, faleceu em fevereiro do corrente ano. ------------------ Foi Presidente da Junta de Freguesia de Ranhados, Vereador da Câmara
Municipal de Viseu, Presidente da Fundação Mariana Seixas, sócio fundador e
Presidente do Futebol Clube de Ranhados, entre muitos outros cargos públicos que
exerceu ao longo da sua vida. ---------------------------------------------------------------- Aníbal Costa foi um Ranhadense apaixonado pela sua terra. ------------------------- Movido por essa paixão e entusiasmo, um eterno sonhador, homem de
convicções fortes que exigia sempre mais e melhor para Ranhados, deixou o seu
cunho pessoal em tudo o que fez e que perpetuará em obras e património que
deixou em legado. ------------------------------------------------------------------------------ Pelos seus serviços à comunidade e pelos serviços públicos prestados, apresento
o Voto de Pesar que coloco à consideração dos restantes membros da Assembleia
de Freguesia. » ---------------------------------------------------------------------------------- DELIBERAÇÃO: Posto à votação, o voto de pesar pelo falecimento do
Senhor Aníbal Rodrigues da Costa foi aprovado por unanimidade. -------------------- O membro da Assembleia, Francisco Arnaldo Marques de Oliveira para
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apresentar e submeter à consideração da Assembleia, a proposta de moção que
a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------- «Proposta de Francisco Arnaldo Oliveira ----------------------------------------------- Ranhados, 13/04/2022. ----------------------------------------------------------------- Venho propor à Assembleia que se faça uma homenagem, assim como dar o
nome de uma rua ao já falecido Sr. Aníbal Rodrigues da Costa, considerando que
este foi uma figura ímpar na dedicação da sua vida à Freguesia da Ranhados. --------- MOÇÃO ------------------------------------------------------------------------------------ Considerando que foi Presidente da Junta de Freguesia. ------------------------------- Uma aldeia que só tinha uma rua de acesso à povoação foi mentor da
manifestação do povo ao Regimento Infantaria 14, para a abertura e duas
estradas (atual Av. Do Povo e Av. Da Regada). -------------------------------------------- Dotou Ranhados com saneamento básico. ----------------------------------------------- Fundador e Presidente Fundação Mariana Seixas --------------------------------------- A obra está presente, não são necessárias mais palavras, instituição com
dezenas de funcionários. ----------------------------------------------------------------------- Fundador e Presidente do Futebol Clube de Ranhados --------------------------------- Também aqui se deve o empenho na compra e eletrificação do Parque
Desportivo Santa Eufémia. --------------------------------------------------------------------- Homem que dedicou grande parte da sua vida à nossa freguesia, sinto um
grande orgulho ter conhecido e trabalhados com o Senhor Aníbal Costa. ---------------- Proponho uma justa homenagem, assim como a rua da regada, passar a
denominar-se Avenida Aníbal Rodrigues da Costa. » --------------------------------------- DELIBERAÇÃO: Posta à votação, a proposta de moção foi aprovado por
unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------- O membro da Assembleia, Bruno Tiago Gomes Esteves, usou da palavra
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---- Primeiro: Referiu que, como solução provisória, corroborou com a colocação
de tampas de betão com malha reforçada, na zona de valeta em “meia cana”,
na Rua do Formarigo, atendendo que, não foi possível alcançar o acordo de
cedência de todas as parcelas necessárias para executar o alargamento do
arruamento. Considera que a intervenção efetuada, confere maior segurança ao
trânsito viário e pedonal, comparativamente com as condições anteriormente
existentes, contudo, não podendo garantir tratar-se de um ato acidental ou
propositado, verifica-se que algumas dessas tampas já se encontram partidas.
Face ao exposto, questionou o ponto de situação do processo de negociação das
cedências das parcelas. ----------------------------------------------------------------------- Segundo: Informou que na Urbanização da Misericórdia, existem escadarias
que apresentam patologias, propondo a requalificação destas estruturas, de
modo a salvaguardar a segurança das pessoas que por lá circulam, e prevenir
acidentes. ---------------------------------------------------------------------------------------- O membro da Assembleia, João Carlos da Silva Chaves, usou da palavra
para expor as seguintes situações: ---------------------------------------------------------- Primeiro: Solicitou informação, do procedimento de análise da água dos
fontanários existentes na Freguesia. ---------------------------------------------------------

Segundo:

Reparou

que

existem

carros

estacionados

junto

aos

estabelecimentos comerciais, que por vezes interferem com a circulação dos
peões. Propôs que fosse avaliada uma solução que protegesse a passagem
nomeadamente de pessoas com mobilidade condicionada e das crianças. ------------ Terceiro: Informou ter passado na Avenida do Povo, e reparou que existem
resíduos depositados em propriedade privada, que não dão boa imagem à
Freguesia. Sugeriu que a Junta intercedesse junto dos proprietários, a fim de se
proceder a recolha dos materiais sobrantes, e colocação em vazadouro
autorizado. ----------------------------------------------------------------------------------- 19 Livro de Atas da Assembleia de Freguesia de Ranhados
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---- O membro da Assembleia, João José Martins Ferreira, solicitou informação,
relativamente à continuidade da Rua Amor de Perdição, no troço entre a Igreja
de Nossa Senhora do Viso e a ligação à EN16. ------------------------------------------- Findas as intervenções, o Presidente da Junta de Freguesia, tomou a palavra
para prestar esclarecimentos às questões colocadas, começando por informar
que, efetivamente existem situações, em que piso das escadarias na Urbanização
da Misericórdia se encontra solto, e as paredes com algumas fissuras, sendo
intenção da Junta, proceder a requalificação destas estruturas, previsivelmente
de forma faseada. ----------------------------------------------------------------------------- Referiu que a Junta estaria na disposição de suportar os custos do muro de
suporte, e dos restantes trabalhos do alargamento da Rua do Formarigo, sendo
que seria previamente necessário, acautelar a disponibilização dos terrenos para
executar a obra. Mencionou que foram realizadas várias reuniões juntos dos
proprietários, das quais, não se obteve o consentimento para a cedência de
todos os terrenos necessários. Nestas circunstâncias, estão a ser analisadas
soluções alternativas para executar a obra. ----------------------------------------------- De acordo com a legislação em vigor, a verificação dos padrões de
qualidade da água para consumo humano, implicaria efetuar frequentemente
análises e controlos de rotina, que sairiam muito dispendiosos para a Junta.
Assim, optou-se por manter a água disponível para a população para os
diferentes usos, dotando os fontanários de placa informativa de “Água não
Controlada”. ------------------------------------------------------------------------------------ Mencionou ter tomado nota, e que iria estar atento às situações de viaturas
estacionadas abusivamente junto aos comerciais, ou transgredir o código da
estrada, e que iria tomar providências para salvaguardar as condições de
segurança, no caso, através de marcação de linhas de indicação de proibição de
estacionamento indevido. ------------------------------------------------------------------ 20 Livro de Atas da Assembleia de Freguesia de Ranhados
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---- Informou que, a responsabilidade de promover a recolha dos resíduos
depositados em propriedade privada são os seus proprietários, no entanto
tratando-se de uma situação que prejudica a imagem da Freguesia, iria junto
destes, apelar para a necessidade de encaminhar os resíduos a vazadouro
licenciado, ou para a reciclagem. ------------------------------------------------------------ Por último, levou a conhecimento que está previsto executar o prolongamento
da Rua Amor de Perdição, no troço entre a Igreja de Nossa Senhora do Viso e a
ligação à EN16. Esclareceu que, não está definida a calendarização da obra, e
a previsão, é de que não será para se realizar no curto prazo. ------------------------ 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. ------------------------------------------------------------------------------------------ O Presidente da Junta de Freguesia usou da palavra para complementar a
informação autárquica previamente distribuída, referindo que as próximas obras
a entrar em execução são a “Requalificação do Centro Histórico de Ranhados” e
a “Construção de Passeio na Avenida do Campo de Futebol”. -------------------------- Abertas as inscrições para este ponto da ordem do dia, inscreveu-se e usou
da palavra o membro da palavra a membro da Assembleia, Madalena Costa
Amaral Pinto, para questionar o critério de adjudicação dos procedimentos de
concurso. ----------------------------------------------------------------------------------------- O Presidente da Junta de Freguesia usou da palavra para esclarecer que o
critério de adjudicação adotado é o do mais baixo preço. ----------------------------- A membro da Assembleia, Madalena Costa Amaral Pinto, retomou a palavra
para informar que decorre entre os dias 3 de janeiro de 2022 e 31 de maio de
2022, o período de candidaturas para o programa de acessibilidades
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denominado “Programa Acessibilidades 360º”, no âmbito do Programa de
Recuperação e Resiliência (PRR), sendo o apoio financeiro a atribuir a cada
candidatura aprovada de 100%. Considera ser uma oportunidade para efetuar
intervenções na melhoria das acessibilidades nos espaços públicos de circulação
na Freguesia. ----------------------------------------------------------------------------------- O Presidente da Junta de Freguesia agradeceu a informação prestada,
mencionou que iria analisar a viabilidade das condições de acesso e a forma de
submissão das candidaturas do referido programa. -------------------------------------- 2 - Apreciação do inventário de bens da Freguesia. --------------------------------- O Presidente 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, inscreveu-se e usou
da palavra o membro da palavra a membro da Assembleia, João Carlos da
Silva Chave, para expor as seguintes situações: ------------------------------------------- Primeiro: Solicitou esclarecimento, relativo ao código n.º 4351102 do
inventário, relativo a 6 “Computadores”, no valor líquido de 8.874,20€; ------------- Segundo: Pretendeu saber, o que contempla o código n.º 4378 do inventário,
relativo a 10 unidades de “Outros”, no valor líquido de 3.366,24€ ------------------- Terceiro: Fez nota, de que não encontra o registo dos aparelhos de arcondicionado, na lista do inventário. -------------------------------------------------------- O Presidente da Junta de Freguesia usou da palavra para esclarecer as
questões colocadas, informando que Junta usufrui de dois computadores no
“Espaço do Cidadão”, dois computadores para os serviços administrativos da
Junta, um computador no gabinete do Executivo da Junta, e um computador
portátil. --------------------------------------------------------------------------------------- 22 Livro de Atas da Assembleia de Freguesia de Ranhados
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---- Relativamente aos “Outros”, sendo uma situação sujeito a confirmação, tem a
Ideia de nesta rúbrica estarem integrados os aparelhos de ar-condicionado. -------- Concluiu, referindo que os documentos que detalham o inventário de bens da
Freguesia, encontram-se disponível para consulta dos Membros da Assembleia. ----- 3 - Apreciação e votação da proposta de alteração ao Mapa de Pessoal
para o ano de 2022. ------------------------------------------------------------------------------- O Presidente da Junta de Freguesia, usou a palavra para apresentar a
alteração do mapa de pessoal para o ano de 2022 e do plano anual de
recrutamento, mantendo-se previsto um lugar para a carreira e categoria de
assistente técnico (administrativo) a tempo indeterminado, e provido um lugar
para a carreira e categoria de assistente operacional (cantoneiro de limpeza) 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 para o ano de 2022, foi aprovada por unanimidade. ------------------------- 4 – Análise, discussão e votação das Contas Gerência do ano de 2021. ------ O Presidente da Junta de Freguesia, apresentou os mapas, referindo que
todos os documentos se encontravam disponíveis para consulta, e que os mapas
tinham assim como tem sido prática corrente, analisados e validados por um
técnico oficial de contas. ---------------------------------------------------------------------- DELIBERAÇÃO: Posta à votação, as Contas Gerência do ano de 2021,
foram aprovadas por maioria absoluta, com 5 (cinco) votos a favor e 4 (quatro)
abstenções. ------------------------------------------------------------------------------------ Abstiveram-se, 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. --------------------------------------------------- 23 Livro de Atas da Assembleia de Freguesia de Ranhados
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---- O membro da Assembleia, João Carlos da Silva Chaves, fez uma declaração
da sua abstenção, referindo que, tendo tomado posse nesta Assembleia de
Freguesia no passado dia treze de outubro, não estaria em plenas condições
para validar ou discordar as contas de gerência do ano de 2021. -------------------- 5 - Análise, discussão e votação da 1.ª Revisão Orçamental do ano de
2022. -------------------------------------------------------------------------------------------------- O Tesoureiro da Junta de Freguesia, usou a palavra para esclarecer que, a
revisão se deve exclusivamente à introdução do saldo gerência anterior, positivo
de 86.878,15 € (oitenta e seis mil, oitocentos e setenta e oito euros e quinze
cêntimos). ---------------------------------------------------------------------------------------- Abertas as inscrições para este ponto, inscreveu-se e usou da palavra a
membro da Assembleia, Francisca Maia Melo Rodrigues Martins, para fazer a
seguinte intervenção: -------------------------------------------------------------------------- “Numa revisão do orçamento pode ser utilizado o saldo apurado - Saldo de
Gerência. No caso da junta foi apurado um saldo de 2021 de 86.878,15€. ----------- Na presente revisão orçamental é proposto a incorporação deste Saldo de
Gerência. ----------------------------------------------------------------------------------------- Supostamente a receita devia aumentar na mesma proporção. No entanto, o
que acontece é que a receita se mantém igual - 703.650,00€. -------------------------- Ou seja, ao mesmo tempo que foi incorporado o Saldo de Gerência, foi
reduzida a receita de capital. ------------------------------------------------------------------ Esta redução foi feita nos contratos programa; ou seja, dos protocolos com a
CMV. --------------------------------------------------------------------------------------------- A questão aqui é: ------------------------------------------------------------------------- Quais foram os contratos programas que não foram avante; ------------------------ Ou quais foram aqueles em que houve redução. --------------------------------------- Como é que as obras ou os serviços não estão comprometidos se houve
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diminuição da receita?” ------------------------------------------------------------------------ O Tesoureiro da Junta de Freguesia tomou a palavra, para responder às
questões colocadas, esclarecendo que a revisão orçamental refere-se única e
exclusivamente, à introdução do saldo gerência anterior. Informou ainda que
neste mandato, não foi ainda celebrado nenhum contrato programa com a
Câmara Municipal, e que os valores dos investimentos de 2021, correspondem a
estimativas de custos das obras. ------------------------------------------------------------- DELIBERAÇÃO: Posta à votação, as Contas Gerência do ano de 2021,
foram aprovadas 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. ------------------------------------------------------ 6 – Outros Assuntos. ------------------------------------------------------------------------- Abertas as inscrições para este ponto, inscreveu-se e usou da palavra a
membro da Assembleia, Francisca Maia Melo Rodrigues Martins, para solicitar
esclarecimento relativamente à publicação do relatório de avaliação previsto no
Estatuto do Direito de Oposição. ------------------------------------------------------------- A Presidente da Assembleia, usou da palavra para responder à questão
colocada, informando que não tem sido prática corrente, a elaboração deste
relatório, porém aceita-se a sugestão, e que irá proceder-se em obediência com
o previsto no Estatuto do Direito de Oposição. ----------------------------------------------------------------- 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. ------------------------------------------------ 25 Livro de Atas da Assembleia de Freguesia de Ranhados
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---- Inscreveu-se e usou da palavra o Sr. Nuno Miguel Almeida Rocha, residente
em Ranhados, para apresentar um abaixo-assinado subscrito por trinta e uma
pessoas, que se transcreve: ------------------------------------------------------------------- “Ranhados, 9 de Abril de 2022 ---------------------------------------------------------- Assunto: Pedido de infraestruturas de proteção no Parque Infantil no Largo 27
de Dezembro ------------------------------------------------------------------------------------ Ex. mos Srs. --------------------------------------------------------------------------------- Vimos por este meio informar e pedir a intervenção de Vossas Exas.
relativamente à segurança das crianças que frequentam o Parque Infantil sito no
Largo 27 de Dezembro em Ranhados. -------------------------------------------------------- Este parque infantil é bastante frequentado pelas crianças de Ranhados, pois
como é de conhecimento de V. Exas. a oferta destes espaços na Freguesia de
Ranhados é escassa. Por essa razão, e porque têm sido detetadas várias infrações
que colocam em perigo as nossas crianças, serve também este documento para
denunciar as mesmas. Tem acontecido com muita frequência várias viaturas
estacionarem no espaço pedonal circundante ao parque, fazendo manobras de
marcha atrás mesmo junto à entrada do mesmo, potenciando assim possíveis
atropelamentos. --------------------------------------------------------------------------------- Têm-se verificado também algumas altercações de moradores próximos que
utilizam o espaço como se o mesmo se tratasse de parte integrante da sua
residência, interpelando até crianças para terem contenção nas brincadeiras num
espaço que é delas. ----------------------------------------------------------------------------- Solicitamos a V. Exas. que interpelem junto das autoridades competentes que
sejam colocadas infraestruturas de proteção, como por exemplo “pilaretes de
estacionamento”, para salvaguardar as nossas crianças e prevenir futuras tragédias.
---- Agradecemos desde já a atenção dispensada e agradecemos a concretização
deste pedido com toda a brevidade. ------------------------------------------------------- 26 Livro de Atas da Assembleia de Freguesia de Ranhados
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---- Com respeitosos cumprimentos dos pais e demais utilizadores do espaço no
assunto acima referido. ------------------------------------------------------------------------- Abaixo assinamos: » ----------------------------------------------------------------------- A Presidente da Assembleia, usou da palavra para informar que o abaixoassinado, constará na presente ata, e que será encaminhado para o Executivo
da Junta, para análise e tratamento. -------------------------------------------------------------------------------------------- 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, 13 de abril de 2022. -----------------------------------------------------

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

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

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