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Aos vinte e quatro dias de abril 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." 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) Aprovação de Contas de 2013; ------------------------------------------------------------------

4) Primeira Revisão do Orçamento de 2014; -----------------------------------------------------

5) Autorização para celebração de Contrato de Locação Financeira relativo- à aquisição

de equipamento de transporte; ----------------------------------------------------------------------

6) Autorização para celebração de Acordo de Execução entre a Junta de Freguesia e a

Câmara Municipal para Delegação de Competências; ------------------------------------------

7) 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 Presidente da Assembleia informou que a Confraria das Cinco

Chagas enviou um convite para estar presente nas festividades. ------------------.,-----------

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

Passou-se à votação da ata da reunião 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 que o passeio, do lado esquerdo, na Rua Guilherme Pinto Varela, já estava

concluído, e que no momento, as obras decorriam em frente da Igreja, não tendo

avançado mais devido à realização das festas. ---------------------------------------------------

O Presidente da Junta informou ainda que já tinham colocado a iluminação na Rua de

Paços, o saneamento na Rua Santa Maria e o ecoponto na Rua do Outeirinho. ------------

Relativamente às formações realizadas na sede da junta de freguesia, o Presidente da

Junta informou que a Formação de Informática - Internet Navegação, com a duração de

vinte e cinco horas tinha decorrido entre sete de janeiro e vinte e oito de janeiro; a

Formação de Primeiros Socorros, com a duração de vinte e cinco horas, decorrera entre

quatro de fevereiro e vinte e cinco de fevereiro, a Formação de Informática -

Processador de Texto - Funcionalidades Avançadas, com a duração de vinte e cinco
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O Presidente da Junta comunicou ainda que o muro de suporte de estrada na Rua de

Assento, construído pelo seu proprietário, teve uma derrocada. ------------------------------

Foi então dada a palavra ao deputado Agostinho Alves, que expressou a sua admiração

por já ter passado meio ano de mandato do executivo e terem sido realizadas poucas

atividades, referindo, a título de exemplo, que na última assembleia falou dos placards

que estavam deteriorados e passados quatro meses ainda não tinham sido requalificados.

O Presidente da Junta respondeu que os placards já tinham sido entregues ao

serralheiro, mas que este, por muito trabalho, se atrasara um pouco na sua reparação.----

O deputado Agostinho Alves referiu também que, no mandato anterior, o executivo

garantiu querer instituir o Centro de Dia; ora, como as instalações previstas para o

Centro de Dia estavam agora disponíveis, gostava de saber qual o ponto de situação;

questionou o Presidente de Junta sobre a criação das hortas comunitárias, uma vez que

já tinha passado meio ano desde as eleições, e também se não iria ser colocada

iluminação noutras ruas, à semelhança do que acontecera na rua de Paços.-----------------

O deputado Agostinho Alves, mencionou ainda que o caseiro da Rua de Carvalhal já

tinha saído, pelo que perguntou se o Presidente da Junta já tinha falado com o

proprietário por causa do alargamento da via; disse também que tinha sido tapado o

acesso para a Rua da Juventude, tendo questionado o Presidente da Junta sobre se teve

conhecimento de tal fato e sobre qual seria a alternativa. ------------------------------------

O Presidente da Junta informou que o Centro de Dia não estava esquecido; o executivo

reuniu com o senhor Padre e já foi dado aval para iniciar o processo, mas, atualmente, a

Segurança Social não atribui subsídios para este tipo de projetos, pelo que é dificil a

criação de um Centro de Dia na freguesia; o executivo está agora a trabalhar para a

criação de um Centro de Convívio, mas não é um processo fácil.----------------------------

horas, iniciou-se a trinta e um de março e ainda estava a decorrer; estava também em

preparação mais um curso, a Formação Língua Inglesa - Atendimento, com a duração

de cinquenta horas. -----------------------------------------------------------------------------------

O Presidente da Junta informou ainda que no dia onze de março pelas dezanove horas,

tinha-se realizado, na Junta de Freguesia de Infias, uma cerimónia para a entrega dos

certificados de formação dos cursos que decorreram entre setembro de dois mil e treze e

fevereiro de dois mil e catorze. ---------------------------------------------------------------------
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Quanto às hortas comunitárias, o Presidente da Junta referiu que já existia uma minuta

do acordo a fazer entre as partes, que está a ser analisada pelo proprietário do terreno.---

Relativamente à colocação da iluminação, o Presidente da Junta referiu que a mesma é

da competência da Câmara, mas que o executivo tenta sempre que a iluminação se

estenda a outras ruas; quanto à Rua de Carvalhal, o Presidente informou que ainda não

tinha entrado em contacto com o proprietário; no que se refere a terem tapado o acesso à

Rua da Juventude, já tinha falado com o Presidente da Junta de S. Miguel sobre a

questão, sendo que o terreno não é público e o assunto já está a ser resolvido nos

tribunais com os proprietários; relativamente a uma alternativa à Travessa de Carvalhal,

afirmou que não será uma obra fácil de fazer, porque tem uma inclinação muito

acentuada se for feita em linha reta, e caso seja em zig zag vai estragar o terreno ao

proprietário. -------------------------------------------------------------------------------------------
O deputado Agostinho Alves relembrou então a questão da passagem pedonal nos

fundos, ao que o Presidente da Junta respondeu que o assunto não estava esquecido,

estando o executivo a aguardar uma resposta do proprietário.---------------------------------

O deputado Agostinho Alves questionou ainda quando seria colocado o piso na Rua da

Boavista, tendo o Presidente da Junta informado que a Câmara estava a aguardar a

aprovação do concurso, para efetuar a obra. -----------------------------------------------------

O deputado Agostinho Alves referiu ainda que a junta devia dar continuidade à

colocação do gradeamento na Travessa da Igreja Nova, ao que o Presidente da Junta

respondeu ser primordial a colocação de um espelho na esquina, antes da colocação do

gradeamento.------------------------------------------------------------------------------------------

Terceiro ponto da ordem de trabalhos: Aprovação de Contas de 2013; ----------------------

O Presidente da Junta passou a palavra ao Tesoureiro que começou por dar alguns

esclarecimentos prévios; informou que a receita totaliza o valor de cinquenta e seis mil,

cento e quinze euros e oitenta e oito cêntimos, e que está em falta um pagamento de

quinhentos euros, relativo aos jazigos vendidos; no que se refere aos donativos o

Tesoureiro informou os montantes e entidades beneficiadas, a saber, mil e trezentos

euros para a Associação de Pais do JIlEBl de Infias, duzentos euros para a Igreja,

duzentos euros para a Comissão de Festas de S. João, duzentos e cinquenta euros para o

Centro Cultural Recreativo Raúl Brandão, cem euros para os escuteiros e mil seiscentos
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e vinte e um euros e seis cêntimos euros para a Escola Básica e Secundária de

\Tizela/lnfias.------------------------------------------------------------------------------------------

O deputado Agostinho Alves manifestou a sua estranheza pelo grande aumento da

despesas com a água, tendo o Presidente da Junta informado que houve uma fuga de

água na sede da junta e, como a mesma não era visível, foi detetada bastante tarde, e dai

a maior despesa; acresce que também se gastou muita água nas obras da Rua da

Boavista.-----------------------------------------------------------------------------------------------

Passou-se então à votação das Contas de 2013, que foram aprovadas por unanimidade. -

Quarto ponto da ordem de trabalhos: Primeira Revisão do Orçamento de 2014;-----------

O Tesoureiro da Junta esclareceu que a primeira revisão se refere, apenas, ao saldo do

ano anterior, que transita para o ano seguinte. ---------------------------------------------------

Passou-se então à votação da Primeira Revisão do Orçamento de 2014, que foi aprovada

por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------------
Quinto ponto da ordem de trabalhos: Autorização para celebração de Contrato de

Locação Financeira relativo à aquisição de equipamento de transporte; ---------------------

O Presidente da Junta disse que a junta não tem qualquer transporte, entendendo o

executivo que a compra de um trator será uma mais-valia para a freguesia, pois a

Câmara nem sempre tem disponibilidade para empréstimos de veículos; mais disse que

o empréstimo contraído para a compra do trator seria liquidado durante o mandato desta

junta de freguesia, para que o próximo executivo nada tenha de pagar, a este título. ------

O Presidente da Assembleia informou que, como foi dito pelo Presidente da Junta, a lei

prevê que, para a celebração de contratos de locação financeira, a junta de freguesia

necessita da autorização da assembleia; em função das informações anteriormente

prestadas pelo Presidente de Junta, sugeriu que fosse fixado o valor máximo de vinte e

cinco mil euros para a compra do trator e que o mesmo teria de ser liquidado até ao final

do mandato deste executivo, sendo estas as duas condicionantes da autorização. ----------

O deputado Agostinho Alves referiu que a aquisição do trator era uma mais-valia para a

freguesia e que era a favor da compra; questionou se o funcionário da junta tinha carta

para conduzir o trator e onde seria guardado este equipamento, pois se ficasse ao tempo,

estragava-se rápido.---------------------------------------------------------------------------------
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O Presidente da Junta informou que o funcionário que iria conduzir o trator seria o

mesmo que já anteriormente conduzia o dumper e que tinha já algumas soluções em

mente para guardar o trator, de modo a evitar que o mesmo se estragasse, pela

exposição ao tempo. ---------------------------------------------------------------------------------

Passou-se então à votação da Autorização para celebração de Contrato de Locação

Financeira relativo à aquisição de equipamento de transporte, que foi aprovada por

unanimidade.------------------------------------------------------------------------------------------

Sexto ponto da ordem de trabalhos: Autorização para celebração de Acordo de

Execução entre a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal para Delegação de

Competências; ----------------------------------------------------------------------------------------

O Presidente da Junta informou de que agora a lei prevê a delegação de competências

nas juntas de freguesias, o que implica a celebração de acordos de execução, assinados

pela Câmara e juntas de freguesias; é claro que as juntas queriam mais recursos

materiais e. frnanceiros para prosseguir com as competências que agora lhe são

atribuídas, mas tal não é possível, devido às difíceis condições económicas que o país e

a Câmara, em especial, atravessam. ---------------------------------------------------------------

O deputado Agostinho Alves questionou se, além dos onze mil euros, distribuídos de

três em três meses, que a Câmara tem de transferir e a junta de gerir, a freguesia não

recebe mais verba nenhuma, ao que o Presidente da Junta respondeu que este acordo

não impede que a Câmara faça outras obras na freguesia; no fundo, é um acordo de

cavalheiros, pois a junta nunca conseguiria gerir todos os espaços verdes, com aquele

valor, e a Câmara continua a ter os cantoneiros e os jardineiros para desempenharem as

suas funções. ------------------------------------------------------------------------------------------

Passou-se à votação da Autorização para celebração de Acordo de Execução entre a

Junta de Freguesia e a Câmara Municipal para Delegação de Competências, que foi

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

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


