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Aos vinte e três dias de dezembro do ano de dois mil e catorze, pelas vinte e uma 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 da Proposta de Regulamento de Hortas Comunitárias; ---------

4) Discussão e Aprovação da Tabela de Preços de Taxas e Licenças; -----------------------

5) Discussão e Aprovação dos Documentos Previsionais para o ano 2015; -----------------

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

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

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

Antes da ordem do dia o deputado Agostinho Alves desejou a todos votos de Boas

Festas; depois, referiu que tinha sido dito que as reuniões da assembleia seriam

realizadas à sexta-feira, o que já o levou a adiar alguns compromissos, pensando que a

reunião seria na sexta-feira; referiu também que o edital da convocatória da reunião não

estava afixado, pelo menos num placard. --------------------------------------------------------

O Presidente da Junta esclareceu que o edital não tinha sido afixado no placard das

Bouças porque, na altura em que o foi afixar, estava uma carrinha estacionada à frente

do placard, a impedir o acesso ao mesmo. --------------------------------------------------------

Quanto à marcação das reuniões, o Presidente da Assembleia disse que existem certos

condicionalismos que determinam a escolha de um determinado dia e não de outro,

principalmente na última reunião de cada ano. --------------------------------------------------

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

O deputado Agostinho Alves, mencionou que na página cinco o Presidente da Junta

falou na Rua do Caniço e depois na Rua de Paços, o que poderia gerar alguma confusão.

O Presidente da Assembleia, esclareceu que eram dois assuntos distintos, daí que se

tivesse feito um parágrafo na ata, assim evitando confusão entre os dois assuntos.--------

Passou-se então à votação da ata, 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

mencionar que se tinha procedido à limpeza de ruas e sargetas, nomeadamente na Rua
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Pé do Monte, Rua 19 de Março, Rua 10de Maio, metade da Rua da Juventude e da Rua

Guilherme Pinto Varela. -----------------------------------------------------------------------------

O Presidente da Junta informou que se tinha colocado pavimentação em paralelo, na

Travessa de Carvalhal e na Travessa da Barrela e que tinha sido efetuada a ligação à

rede pública de saneamento na Travessa Ilha Afonso.------------------------------------------

Informou ainda que se tinha procedido a colocação de Iluminação pública na Travessa

Ilha Afonso e reforçado a capacidade energética e remodelado a rede de baixa tensão na

Avenida da Liberdade.-------------------------------------- -----------------------------------------

O deputado Agostinho Alves, felicitou o executivo da junta pela conclusão da obra na

Rua da Boavista, e questionou relativamente ao previsto alargamento na Rua de

Carvalhal; perguntou também se o Presidente da Junta tinha conhecimento do

abatimento da estrada, a seguir aos santinhos. ---------------------------------------------------

O Presidente da Junta informou que o alargamento na Rua do Carvalhal estava nas

mãos da União das Freguesias de S. Miguel/S. João e que sabia que o proprietário já

tinha dado autorização para o efeito; a obra não é da responsabilidade da Junta de

Freguesia de Infias, e não tinha mais informações sobre a mesma. ---------------------------

Relativamente ao abatimento na Rua de Carvalhal, informou que o mesmo havia sido

comunicado à Câmara Municipal de Vizela, com o pedido para efetuar a retificação; da

mesma forma, foram dadas a conhecer à Câmara mais duas situações idênticas, uma

junto à Igreja das Chagas e a outra na Rua do Penedo. -------:.--------------------------------

O deputado Agostinho Alves comunicou que, na Rua 19 de Março, o muro tinha cedido

e estava a obstruir a estrada, o que, atenta a inexistência de iluminação pública, se

tomava bastante perigoso. ---------------------------------------------------------------------------

O Presidente da Junta informou que esta situação já tinha sido comunicada à Câmara

Municipal de Vizela há sensivelmente um ano, e que no presente ano já repetira esta

informação algumas vezes; informou ainda que a Câmara já tinha reunido com o

proprietário, mas até ao momento, desconhecia se a responsabilidade é da Câmara

Municipal de Vizela ou do proprietário do muro. -----------------------------------------------

O deputado Agostinho Alves frisou também que não tem qualquer sinalização no local.

O Presidente da Junta informou que já teve sinalização e que a mesma foi colocada pela

Proteção Civil; a mesma, no entanto, foi-se deteriorando, tendo a Junta de Freguesia,
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logo que detectou esta situação, comunicado novamente à Câmara Municipal de Vizela

e consequentemente à Proteção Civil, entidades competentes para o efeito, pelo que não

tem este executivo qualquer responsabilidade pela atual situação. ---------------------------
O deputado Agostinho Alves questionou como estava a situação da compra do terreno

junto ao Campo de Futebol, ao que o Presidente da Junta respondeu que ainda não tinha

sido efetuada a compra, por existirem algumas questões a resolver, mas que estava tudo

apalavrado com o proprietário. ---------------------------------------------------------------------
O deputado Agostinho Alves fez ainda referência à porta do contentor do lixo do

cemitério e à pintura do muro do cemitério, tendo o Presidente da Junta informado que

estava a tentar solucionar estas duas situações. -------------------------------------------------

Terceiro ponto da ordem de trabalhos: Discussão e Aprovação da Proposta de

Regulamento de Hortas Comunitárias. ------------------------------------------------------------
O Presidente da Assembleia passou a palavra ao Presidente da Junta, que deu

conhecimento da celebração do contrato de comodato, relativo a dois terrenos, com a

duração de um ano, renovável se as partes assim o entenderem.------------------------------
O Presidente da Junta aproveitou para agradecer à empresa RILER, pela oportunidade

que estava a dar ao disponibilizar esses terrenos aos infienses; esclareceu que, para

trabalhar nesses terrenos, as pessoas deveriam cumprir certas normas. ---------------------

Se o regulamento fosse aprovado, a próxima fase seria proceder à limpeza dos terrenos

e colocação de água; se as pessoas não aderirem, os terrenos poderiam sempre ser

utilizados para a criação um espaço de lazer. ----------------------------------------------------
O deputado Agostinho Alves questionou se o gestor seria a junta ou alguém nomeado,

ao que o Presidente da Junta respondeu que poderia ser a junta, ou o funcionário da

junta, sendo esta uma questão a ser resolvida ainda no futuro. --------------------------------
Passou-se então à votação da Proposta de Regulamento de Hortas Comunitárias, que foi

aprovado por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------
Quarto ponto da ordem de trabalhos: Discussão e Aprovação da Tabela de Preços de

Taxas e Licenças.-------------------------------------------------------------------------------------

O Presidente da Junta informou que o executivo não subiu os preços de taxas e licenças,

pelo que se mantinham os mesmos valores do ano transato.-----------------------------------

O Deputado Agostinho Alves questionou se seria mesmo necessário proceder à votação,
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uma vez que eram exatamente iguais. -------------------------------------------------------------

Passou-se então à votação da Tabela de Preços de Taxas e Licenças, que foi aprovada

porunaIIÜoaidade. -------------------------------------------------------------------------------------
Quinto ponto da ordem de trabalhos: Discussão e Aprovação dos Documentos

Previsionais para o ano 2015 .-----------------------------------------------------------------------

O Presidente da Junta referiu que este orçamento é o mais alto desde que está no

executivo e que o mesmo reflete o Acordo de Execução entre a Câmara Municipal de

Vizela e a Junta de Freguesia de Infias; quanto às principais obras que pretendem

executar referiu: a 3a Fase de execução dos passeios da Rua Guilherme Pinto VareIa, a

pavimentação da Travessa da Cachada, a requalificação do talhão do geral no cemitério

e ainda tentar a requalificação na frente da sede da Junta de Freguesia. ---------------------

De seguida, e para prestar alguns esclarecimentos sobre o orçamento, passou a palavra

ao Tesoureiro, que começou por afirmar ser sua convicção que este é um orçamento

muito razoável, talvez o melhor desde o início deste executivo, com o aumento de

cinquenta por cento do IM1 e com o apoio financeiro da Câmara Municipal. --------------

O Tesoureiro informou também que existe uma nova rubrica com seis mil e cem euros,

referente ao estágio profissional da funcionária da junta e seis mil e novecentos euros

referente às prestações do trator e referiu ainda que vão continuar com uma política

rigorosa e de contenção na despesa. --------------------------------------------------------------

O deputado Agostinho Alves, referiu que o Tesoureiro focou os pontos que ia

questionar e que eram o trator e o estágio profissional, pelo que estava esclarecido;

mencionou ainda que era de louvar o orçamento, pois era o maior do executivo; e

questionou se os cinco mil e quatrocentos euros diziam respeito a três jazigos que

estavam ainda disponíveis, ao que o tesoureiro respondeu que tal era correto. -------------

O Presidente da Junta tomou novamente da palavra para esclarecer que, relativamente à

3a fase de execução dos passeios da Rua Guilherme Pinto Varela, tem de haver ajuda

por parte da Câmara Municipal de Vizela, pois caso contrário, a Junta de Freguesia de

Infias não consegue realizar a obra. ---------------------------------------------------------------

Passou-se então à votação dos Documentos Previsionais para o ano 2015, que foi

aprovado por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------

Sexto ponto da ordem de trabalhos: Trinta minutos reservados ao público.-----------------
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O senhor Bemardo Peixoto propôs que fosse feita uma mudança no Largo do Cruzeiro,

dizendo que o muro devia ser derrubado, e os ferros que estão à volta das árvores

deviam ser retirados, e que com pouco dinheiro derrubavam-se as barreiras todas. -------

Questionou se não era possível registar a sua casa em Felgueiras, pois pagava muito

menos de IMI, e que na Assembleia Municipal de Vizela realizada no Centro Cultural

Raúl Brandão lhe cortaram a palavra, não podendo contestar; disse ainda que "estamos a

pagar as vaidades de alguns", que existem muitos buracos nas ruas e que se poderia

substituir o herbicida; felicitou o executivo da Junta pela água continuar a correr nos

tanques públicos. -------------------------------------------------------------------------------------

Na resposta, o Presidente da Junta informou que, quanto ao Largo do Cruzeiro, a obra é

da responsabilidade da Câmara Municipal de Vizela, e que já tinham sido sugeridas

algwnas alterações, mas os técnicos da Câmara Municipal de Vizela não mostraram

qualquer abertura para as mesmas; relativamente ao IMI, esclareceu que a junta de

freguesia não define nada, tem apenas direito a wn voto na assembleia municipal e que

este mesmo voto foi contra o awnento da taxa; em relação aos buracos, informou que

seriam tapados no início do ano de dois mil e quinze; informou ainda que, na

assembleia municipal, o senhor Bemardo e qualquer outro cidadão teriam oportunidade

de colocar a questão do IMI. ------------------------------------------------------------------------

O senhor João Ribeiro expressou, em nome pessoal e em nome do Centro Cultural

Recreativo Brandão, do qual é Presidente, a sua vontade deque todos os desejos sejam

realizados. ---------------------------------------------------------------------------------------------

Depois, referiu ser necessário fazer uma chamada de atenção

à Câmara Municipal, pois a nova empresa da recolha de lixo orgânico deixa sempre

resíduos no chão, para além de que também os eco - pontos estão sujos. -------------------

O Presidente da Junta referiu que já tinha detectado que alguns eco - pontos estavam

sujos, e que a Junta de Freguesia já tinha informado via mail, a Câmara Municipal de

Vizela e a Resinor, solicitando a limpeza dos mesmos com maior regularidade, ou seja,

de três em tês meses. ---------------------------------------------------------------------------------

Quanto à recolha do lixo orgânico, o Presidente da Junta informou que a empresa Eco

Ambiente já tinha sido avisada imensas vezes para o facto de ficar algum lixo no chão; é

de salientar que, muitas das vezes, os sacos são colocados no dia anterior e por isso são
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mais vulneráveis a ficar danificados por cães e gatos, tendo, por isso, a Junta de

Freguesia de Infias, solicitado à empresa Eco Ambiente que fizesse um apanhado dos

locais onde estão maiores aglomerados de lixo para se tomarem algumas providências,

nomeadamente com a colocação de recipientes fechados. -------------------------------------

O Presidente da Junta desejou um Bom Natal e Próspero Ano Novo a todos. --------------

O Presidente da Assembleia desejou também umas Boas Festas a todos. -------------------

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. --------------------------------
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