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Ata 0.0 5 Quinta Sessão Ordinária da Assembleia de Freguesia

Aos trinta dias de setembro do ano de dois mil e catorze, pelas vinte e uma horas, reuniu

em sessão ordinária, na sede da Junta de Freguesia de Inflas, sita na Rua Portos Júnior,

n. o 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) Segunda Revisão ao Orçamento de 2014; -----------------------------------------------------

4) Trinta minutos reservados ao público. ---------------------------------------------------------

Presentes o Presidente, a Secretária, o Tesoureiro da Junta de Freguesia e todos os

eleitos.--------------------------------------------------------------------------------------------------

Antes da ordem do dia o deputado Agostinho Alves agradeceu o convite para a Festa

dos Avós, informando que por motivos pessoais não pôde estar presente, mas que, no

seu entender, é uma atividade que não deve acabar. --------------------------------------------

Primeiro ponto da ordem de trabalhos: Discussão e aprovação da ata da sessão anterior.

O deputado Agostinho Alves referiu que na página dois da minuta da ata constava que

ele tinha mencionado oito pontos, faltando referir a construção da estrada paralela à

106, de que ele também havia falado; na página cinco, no seu entender, a ata deveria

dizer que não esteve presente público e não, como dela consta, que não houve

intervenção do público, pois não havia público presente e quem lê a ata, tal como está,

pode achar que estava público presente, mas não interviu. ------------------------------------

O Presidente da Assembleia referiu que não há gravações das reuniões e que, por isso,

pode existir uma ou outra imprecisão na redação da ata, pelo que aceitava a pretendida

alteração, quanto ao primeiro ponto; relativamente ao segundo reparo, entendeu ser

apenas uma questão de português, não achando necessário fazer qualquer alteração à

redação da ata nesse ponto. -------------------------------------------------------------------------

Passou-se então à votação da ata, que, com os reparos do deputado Agostinho Alves, 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

mencionar que a entrega de prémios aos melhores alunos tinha decorrido no passado dia

vinte e cinco de setembro, da Escola Básica e Secundária de Infias - Vizela.---------------

Informou também que segundo indicação por parte da PT, já haviam sido colocados
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dois telefones públicos, um na Paragem de Autocarros da Nacionall06,junto ao café de

Atim, e outro junto ao WC do Fórum Espetáculos do Cruzeiro. ------------------------------

Referiu que a Festa dos Avós tinha corrido muito bem, com bastante participação por

parte da população, apesar da mudança de local, devido ao mau tempo. --------------------

Comunicou que tinham sido entregues os certificados de formação de Informática "

Processador de Texto - Funcionalidades Avançadas" com a duração de vinte e cinco

horas e de Inglês "Atendimento" com a duração de cinquenta horas. ------------------------

Relativamente aos apoios financeiros às associações, o Presidente da Junta deu

conhecimento dos subsídios atribuídos, a saber, duzentos euros para a Fábrica da Igreja

de Infias (Comissão de Festas do Senhor das Chagas), duzentos euros para a Fábrica da

Igreja de Infias (Comissão de Festas de S. João), cem euros para o Agrupamento 1092

Santa Maria de Infias, duzentos e cinquenta euros para o Centro Cultural Recreativo

Raúl Brandão, cinquenta euros para a Associação Avicella (apoio da iniciativa "Um

Festival de Contos") e mil e quatrocentos euros para a Associação de Pais e Amigos da

EB1/JI Infias. -----------------------------------------------------------------------------------------
O Presidente da Junta informou que tinha sido aplicado herbicida em toda a Freguesia, e

que tinha sido efetuada a limpeza na Rua de Carvalhal, Travessa das Carreiras, Rua do

Caniço, Travessa da Boavista, Rua do Alijó, Rua da Boavista, Rua de Santa Ana

(Capela), Rua da Carvalhoa, Rua de Fermil, Rua do Assento, Rua da Água Nova, Rua

Guilherme Pinto Varela e Rua da Alegria; salientou que- o funcionário destinado à

freguesia esteve em formação, às segundas e quartas-feiras, das nove às dezoito horas,

durante cerca de um mês e meio, o que fez com que os trabalhos de limpeza das ruas da

freguesia tivessem atrasado. ------------------------------------------------------------------------

Disse ainda que a obra de requalificação dos passeios do lado direito da Rua Guilherme

Pinto Varela estava concluída e que em breve a Rua da Boavista seria retificada, com a

colocação de betuminoso; referiu ainda que tinha sido efetuada a retificação do piso na

Nacional 106 e respetiva pintura, tendo o executivo solicitado algumas alterações, sendo

que umas já foram efetuadas e outras aguardam parecer da EP; referiu também que

tinham sido colocados espelhos na Rua dos Fundos, Rua Portos Júnior em frente ao

Eusébio, Rua Portos Júnior no cruzamento com a Rua Guilherme Pinto Varela e que

tinham sido colocadas grelhas na Rua das Arcas, Rua de Carvalhal, Rua da Boavista,
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Travessa D. Ana do Cantinho, Rua Portos Júnior, Rua l°de Maio e Rua da Juventude,

esclarecendo que faltam algumas Ruas, devido ao roubo de grelhas, mas que, para as

substituir, vão iniciar a produção das mesmas, o mais rápido possível.----------------------

O Presidente da Junta informou ainda que tinham sido efetuadas intervenções na Rua de

Atim e Travessa de Atim, para retirar infiltrações de água e que tinham sido pintados os

muros do cemitério e do exterior do Fórum de Espetáculos do Cruzeiro. -------------------

Relativamente à iluminação, referiu que a iluminação na Travessa das Carreiras já tinha

sido colocada e que tinha sido retirado um poste de luz, do eixo da via para a berma, na

Rua Portos Júnior, no cruzamento para a Rua do Assento. ------------------------------------

O Presidente da Junta informou também que, esteve presente numa reunião com o Sr.

Mário José, Presidente da Junta da União das Freguesias de São Miguel e São João e

com o proprietário do terreno que fica situado na parte mais estreita da Rua do

Carvalhal, que teve como propósito a possibilidade de cedência ao domínio público de

uma parcela de terreno por parte do proprietário; no final da reunião, ficou defmido que

se poderia efetuar o alargamento da Rua de Carvalhal, ficando a reconstrução do muro

da responsabilidade da autarquia. Após consulta à Câmara Municipal de Vizela, foi

dado um parecer positivo para avançar com a obra. --------------------------------------------

Comunicou que foi efetuada uma candidatura ao "Espaço do Cidadão", através da

Câmara Municipal de Vizela, esclarecendo que o Espaço do Cidadão é um local onde os

cidadãos podem aceder aos serviços digitais disponibilizados pela Administração

Central, funcionando como uma rede de atendimento aos cidadãos que terá por base a

constituição de parcerias entre a Administração Central e outras entidades,

preferencialmente as autarquias, para a prestação dos serviços onIine, assistida por

funcionários qualificados: os mediadores de atendimento digital, estando os serviços

disponíveis de forma eletrónica, através da sua integração numa plataforma tecnológica.

O deputado Agostinho Alves, questionou como estava o assunto das hortas

comunitárias, pois tinha sido dito e está escrito que a criação das mesmas seria para

breve, ao que o Presidente da Junta respondeu que o contrato de comodato tinha

chegado naquele mesmo dia, já assinado pela empresa Riler e que o executivo ia

verificar se estava em ordem, para o assinar também. ------------------------------------------

O deputado Agostinho Alves questionou se o terreno envolvente ao campo de futebol já
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tinha sido comprado, tendo o Presidente da Junta informado que o terreno ainda não

tinha sido adquirido, porque o proprietário estava a tratar de alguns aspetos legais. ------

O deputado Agostinho Alves referiu que o eco-ponto da Rua Guilherme Pinto Varela

devia ser recolocado no sítio onde estava antes das obras, ao que o Presidente da Junta

respondeu que tal já tinha sido solicitado. --------------------------------------------------------

O deputado Agostinho Alves disse que do lado esquerdo desta rua está tudo deteriorado.

O Presidente da Junta passou aos deputados a planta do projeto feito para o local pelos

serviços da Câmara, para verem como ficará a rua depois das obras, informando ainda

que a Câmara tinha dado o seu aval para retirar o paralelo do piso da rua; comunicou

ainda que espera que as obras da Rua da Boavista sejam realizadas até ao fim do ano,

sendo que os serviços do Município já por duas vezes que disseram que iriam enviar o

betuminoso e ainda não chegou, a Sra. Vereadora, Dr. Dora Gaspar, confirmou que sim,

não depende do executivo, mas já pedimos um orçamento estamos à espera de outro.----

O deputado Agostinho Alves questionou se já havia alguma ideia da obra no exterior da

sede da junta, tendo o Presidente da Junta informado que já existe um croqui, mas que a

obra só deverá ser realizada no próximo ano. ----------------------------------------------------

O deputado Agostinho Alves questionou também como estava o assunto do acesso

pedonal nos fundos, ao que o Presidente da Junta respondeu que estava tudo igual, que

não é fácil falar com a proprietária, o executivo está empenhado mas não existe abertura

da outra parte.------------------------------------------------------:---------------------------------

O deputado Agostinho Alves, referiu esperar que a obra na Rua do Carvalhal seja

concretizada, mencionando ainda que na reunião anterior tinha falado na colocação de

um sinal e que o mesmo ainda não tinha sido colocado; questionou ainda se a pintura no

muro do cemitério estava concluída ou se iriam pintar o restante. ----------------------------

O Presidente da Junta informou que tinha sido um "engano" da pessoa que está a efetuar

serviço comunitário, que o mesmo não tinha ordem para pintar onde pintou, mas que vai

ser retificado logo que seja possível. --------------------------------------------------------------

O deputado Agostinho Alves disse também que a bica no largo não deitava água, tendo

o Presidente da Junta respondido que a mesma deve estar ligada à Vimágua e que,

provavelmente, estava entupi da. -------------------------------------------------------------------

O deputado Agostinho Alves congratulou o executivo da Junta pela existência de um
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multibanco disponível vinte e quatro horas e também pela colocação dos dois telefones

plíblicos. -----------------------------------------------------------------------------------------------
A deputada Femanda Ferreira, questionou em que situação estava a proibição do

trânsito de pesados na Rua do Caniço, pois já tinha falado neste assunto há algum

tempo, ao que o Presidente da Junta respondeu que o requerimento para este efeito já

tinha sido feito várias vezes e que os técnicos camarários até já estiveram no local para

analisar as possibilidades de tal alteração do trânsito. ------------------------------------------

O Presidente da Junta informou ainda que estavam a ponderar condicionar o trânsito

apenas para um sentido na Rua de Paços; quanto ao Acesso Pedonal, nos Fundos,

deveria ter sido feito pela REFER, mas esta obra ficou "esquecida", e que, de acordo

com informação da Câmara, o terreno é privado, pelo que a Junta nada pode fazer, sem

autorização do respetivo proprietário. -------------------------------------------------------------

Relativamente ao Centro de Convívio, o Presidente da Junta informou que o executivo

tinha realizado algumas visitas a locais semelhantes, no sentido de reunir informação e

conhecimentos, sendo que a função do executivo é de impulsionar, encaminhar no

sentido de futuramente alguma associação já existente ou criada para o efeito, assumir

esta tarefa, criando para o efeito, muito provavelmente, uma IPSS. --------------------------

Terceiro ponto da ordem de trabalhos: Segunda Revisão ao Orçamento de 2014. ---------

O Tesoureiro da Junta, informou que a revisão se prende, apenas, com a existência de

uma nova rubrica, relativa à receita do IEFP, referente 'ao estágio profissional da

funcionária da junta, que é fmaneiado na totalidade eom a duração de um ano.------------

Passou-se então à votação da Segunda Revisão ao Orçamento de 2014, que foi aprovado

por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------------
Quarto ponto da ordem de trabalhos: Trinta minutos reservados ao público. ---------------

Não houve qualquer intervenção. -----------------------------------------------------------------

Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa encerrou a sessão, tendo sido lavrada

a presente ata, que vai ser assinada pela Mesa da Assembleia. --------------------------------


