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Segunda Sessão Ordinária da Assembleia de Freguesia

Aos vinte e um dias de dezembro do ano de dois mil e treze, pelas dez horas, reuniu em
sessão ordinária, na sede da Junta de Freguesia de Infias, sita na Rua Portos Júnior, n."
211, a Assembleia de Freguesia, com a seguinte ordem de trabalhos: ----------------------1) Discussão e aprovação da ata da sessão anterior; -------------------------------------------2) Informações sobre as atividades da Junta;----------------------------------------------------3) Discussão

e Aprovação

das Propostas

de Regulamentos

de Taxas e Preços e

Licenciamento de Atividades Diversas;----------------------------------------------------------4) Discussão e Aprovação dos Documentos Previsionais para o ano 2014; --.:-------------5) Apreciação do Inventário de todos os bens; --------------------------------------------------6) Trinta minutos reservados ao público. --------------------------------------------------------Presentes todos os eleitos, com exceção do deputado Filipe Sousa, que fez chegar à
mesa uma carta a comunicar que por motivos profissionais

inadiáveis, não podia

comparecer, tendo a sua falta sido considerada justificada por unanimidade --------------Antes da ordem do dia, o Presidente da Assembleia, deu conhecimento aos presentes do
envio de uma carta de Boas Festas, por parte da Câmara Municipal de Vizela. -----------Ainda antes da ordem do dia, e considerando que sete dos atuais nove eleitos, faziam já
parte da anterior assembleia

de freguesia, o Presidente

da Assembleia

colocou à

assembleia a apreciação da minuta da ata da última reunião do mandato anterior, que foi
por todos aqueles sete eleitos aprovada. -------------------:---------------------------------------Relativamente ao Regimento da Assembleia de Freguesia.' o Presidente da Assembleia
referiu considera-lo o mesmo adequado e atual, propondo que o mesmo se mantenha em
vigor, até uma anterior e eventual aprovação por esta assembleia de alterações do
regimento, ou até, de aprovação de um novo regimento. --------------------------------------O deputado

José Maria Ferreira referiu que, no seu entender, a Aprovação

do

Regimento devia ser um dos pontos da ordem de trabalho desta assembleia. --------------O Presidente da Assembleia informou que uma cópia do Regimento tinha sido enviada
aos novos eleitos, que não integravam a assembleia de freguesia no anterior mandato,
no caso o José Maria Ferreira e a Ângela Pereira,juntamente

com a convocatória. -------

Em relação à leitura das atas, o Presidente da Assembleia questionou se era para manter
a dispensa de leitura das mesmas, como no anterior mandato, tendo todos concordado
em que tal procedimento se devia manter no atual mandato. ----------------------------------
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A deputada Fernanda Ferreira realçou a "Cantata de Natal" realizada na Igreja de Infias,
um evento que enaltece a nossa freguesia, referindo ainda que todos deveriam publicitar
este tipo de atividades, já que representam uma mais-valia para a freguesia. --------------O deputado Agostinho Alves começou por desejar a todos um Santo Natal e um Feliz
Ano com muita saúde; depois, afirmou estar certo de que este será um mandato de que a
freguesia de Infias vai tirar partido, pois o executivo é o mesmo, logo com mais
experiência, tendo desejado bom sucesso. -------------------------------------------------------Primeiro ponto da ordem de trabalhos: Discussão e aprovação da ata da sessão anterior;
Procedeu-se à votação da ata da sessão anterior que foi aprovada por unanimidade. -----Segundo ponto da ordem de trabalhos: Informações sobre as atividades da Junta; -------O Presidente da Assembleia passou a palavra ao Presidente da Junta que começou por
informar à assembleia que, na Rua Guilherme Pinto Varela, o passeio do lado direito,
em direção

à Igreja,

estava

retificações;

relativamente

praticamente

aos passeios

concluído,

faltando

do lado esquerdo,

apenas

algumas

as obras tinham sido

suspensas e seriam retomadas apenas no início do próximo ano, para evitar transtornos
aos cidadãos, devido à mobilidade nesta época festiva e também porque a máquina retro
escavadora necessária para a realização das obras está avariada. ----------------------------O Presidente da Junta, informou que aguardavam resolução por parte da Câmara na
colocação do piso na Rua da Boavista; relativamente à Viela 10 de Maio, e segundo
indicação da Câmara, o piso será colocado brevemente. ----:.---------------------------------Quanto à colocação do gradeamento na Rua de Belos Ares, o Presidente da Junta
informou que tal obra dependia da disponibilidade do serralheiro da Câmara. ------------O Presidente da Junta informou também que na Rua do Assento, seria colocada a
vedação no muro, em parceria com o proprietário do referido terreno. ---------------------Relativamente aos cursos de formação que decorreram na sede da junta, informou que
se constituíram duas turmas de "Formação de Informática - Noções Básicas"; a duração
do curso foi de cinquenta horas, e o curso decorreu entre Setembro e Outubro, para a
primeira turma e entre Novembro e Dezembro, para a segunda turma; a "Formação de
Informática - Internet Navegação", com a duração de vinte e cinco horas, terá início a
sete de Janeiro.---------------------------------------------------------------------------------------O Presidente

da Junta desejou a todos um Bom Natal e Próspero

Ano Novo.
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O deputado Agostinho Alves começou por referir a conveniência do alargamento da
Rua de Carvalhal, frisando também que o acesso pedonal, nos Fundos, é uma obra que
deveria ser feita, tendo o Presidente da Junta informado que em relação à Rua de
Carvalhal já tinham pensado fazer o alargamento na confrontação com a Rua da Lapa;
quanto ao acesso pedonal nos Fundos, o proprietário do terreno, mais uma vez, voltou
atrás no consentimento que dera para a ocupação do terreno, e sem a autorização do
proprietário, o executivo não pode concretizar a obra. ----------------------------------------O deputado Agostinho Alves mencionou que os placards dos mapas estão deteriorados,
e que seria conveniente fazer uma revisão e restaurar (o placard da escola, por exemplo,
tem os vidros partidos), ao que o Presidente da Junta respondeu que já tinham sido
retificados dois placards, e que iriam tratar também dos restantes. --------------------------O deputado Agostinho Alves, questionou se o ecoponto seria colocado na Rua do
Outeirinho, e se o Boletim Informativo seria entregue anualmente, tendo o Presidente da
Junta informado que o próximo ecoponto que vier para a freguesia, será colocado na
Rua do Outeirinho; realçou que a freguesia de Inflas é aquela que, no concelho, tem
mais ecopontos, e que já tinha solicitado mais um ecoponto, o qual viria a beneficiar
não só a nossa freguesia mas também a freguesia de Tabuadelo; neste ponto, agradeceu
ao departamento do Ambiente da Câmara, pois na sua opinião, estão a trabalhar muito
bem. Relativamente

ao Boletim Informativo,

o Presidente

da Junta informou que

pretendia que fosse anual, mas que tal poderia não acontecer, desde logo por não haver
atividades "suficientes" que justificassem a sua publicação anual. --------------------------Terceiro ponto da ordem de trabalhos:

Discussão e Aprovação

das Propostas de

Regulamentos de Taxas e Preços e Licenciamento de Atividades Diversas; ---------------O deputado Agostinho Alves, questionou a diferenciação das taxas para recenseados e
não recenseados, pois ao mudar de residência, e ao fazer o cartão de cidadão fica-se
logo recenseado. -------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Junta informou que existem pessoas que têm o Bilhete de Identidade
vitalício, por exemplo, e que podem ainda não estar recenseados na freguesia onde
agora residem; ao prever que quem não é recenseado paga o dobro, a proposta ora
apresentada constitui uma medida para obrigar as pessoas a fazerem o recenseamento;
informou ainda que se vai uniformizar as taxas, com todas as freguesias do concelho. ---
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O deputado Agostinho Alves questionou se, a partir de agora, será aplicada a taxa de
trinta euros prevista para quem quiser usar o Fórum Cruzeiro, o que o Presidente da
Junta confirmou, referindo porem existirem algumas isenções previstas na proposta. ---O deputado Agostinho Alves questionou se, relativamente

à compra de jazigos no

cemitério, o aivará está incluído na taxa prevista de mil e oitocentos euros, tendo o
Presidente da Junta confirmado que sim, pelo que apenas se teria que pagar pelo pedido
de uma segunda via de alvará. ---------------------------------------------------------------------Passou-se à votação das Propostas de Regulamentos de Taxas e Preços e Licenciamento
de Atividades Diversas, que foi aprovado por unanimidade. ---------------------------------Ponto quatro da ordem

de trabalhos:

Discussão

e Aprovação

dos Documentos

Previsionais para o ano 2014. ----------------------------------------------------------------------O deputado

Agostinho

Alves

disse ser este um orçamento

muito melhor,

em

comparação com o do ano anterior; depois questionou se, a rubrica despesa, onde refere
segurança social, diz respeito à funcionária da junta. ------------------------------------------O Tesoureiro da Junta esclareceu que a funcionária tinha inicialmente sido admitida em
regime de POC, e que agora ia passar a estar em regime de estágio; este novo regime é
mais económico para a junta, que assim só vai pagar os descontos para a segurança
social; por questões de transparência,

informou também da existência de uma outra

rubrica nova, que respeita à Festa dos Avós, e que anteriormente constava em "outros".
Passou-se

à votação dos Documentos

Previsionais

para o ano 2014, que foram

aprovados por unanimidade. -----------------------------------------------------------------------Ponto cinco da ordem de trabalhos: Apreciação do Inventário de todos os bens. ---------O deputado Agostinho Alves, referiu que no inventário apresentado faltavam as duas
despensas que pertencem ao património da junta, tendo o Presidente da Junta informado
que se vai proceder à retificação do inventário, de modo a incluir estes bens. -------------Sexto ponto da ordem de trabalhos: Trinta minutos reservados ao público.----------------O Sr. Bemardo Peixoto manifestou o seu desagrado com a Câmara, por causa do
aumento da taxa de IMI; queixou-se depois da falta de investimento

no desporto,

dizendo sentir-se envergonhado pela freguesia não ter ainda um campo de futebol; disse
que se deve evitar o uso de pesticidas e herbicidas na limpeza das ruas da freguesia. ---O Presidente da Junta respondeu que tinha votado contra a taxa de IMI fixada no
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concelho; relativamente ao uso dos pesticidas e herbicidas, esclareceu que, por vezes e
devido a condicionalismos vários, têm mesmo que ser usados na limpeza das ruas, mas
esclareceu que na freguesia se aplicam produtos de qualidade assegurada. ----------------Foram

ainda tecidas

assembleias,

algumas

designadamente

considerações

dos candidatos

sobre

a presença

de pessoas

nas

das listas, por parte dos deputados

Agostinho Alves e Femanda Ferreira e ainda pelo Presidente da Junta. --------------------O Sr. Vítor Ferreira felicitou todos os presentes, referindo-se depois a uma manifestação
realizada em frente às Finanças e ainda à questão da paragem do comboio Intercidades
da CP na estação de Vizela, tendo, a este respeito, sido prestados alguns esclarecimentos
por parte do deputado Agostinho Alves e pelo Presidente da Junta. ------------------------Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa encerrou a sessão, tendo sido lavrada
vai ser assinada pela Mesa da Assembleia. --------------------------------

