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Aos vinte dias de junho 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 Apoio ao Associativismo; ---

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

Presentes o Presidente, a Secretária da Junta de Freguesia e todos os eleitos. --------------

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

O deputado Agostinho Alves, referiu que na página dois deveria constar Rua da

Juventude e não Travessa da Juventude-----------------------------------------------------------

Passou-se então à votação da ata, que, com o reparo 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

referir que o trator adquirido pela Junta de Freguesia tinha sido comprado em segunda

mão, pelo valor de vinte e um mil euros, e que o empréstimo já estava a ser liquidado. --

O Presidente da Junta informou que estavam a ser finalizadas as obras dos passeios do

lado direito em frente à Igreja na Rua Pinto Guilherme Varela, e que o material utilizado

foi f~mécido 'pela Junta de Freguesia de Inflas, tendo a mão-de-obra ficado a cargo da

Câmara Municipal de Vizela.-----------------------------------------------------------------------

O Presidente da Junta informou também que iam efetuar intervenções para retirar

infiltrações de água na Rua de Atim e Travessa de Atim; disse ainda que foi efetuada

uma lavagem e limpeza ao Fórum de Espetáculos do Cruzeiro e Cemitério, e que os

muros do cemitério seriam pintados, logo que haja disponibilidade para tal; foram

também retificadas as portas do depósito do lixo do cemitério. -------------------------------

Mais referiu que tinham sido tapados buracos em diversas ruas, faltando ainda fazê-lo

em algumas ruas, pois aguardam a entrega de mais betuminoso; comunicou ainda que se

tinha procedido à limpeza de sargetas, e que durante o próximo mês seriam colocadas as

grelhas que foram furtadas. -------------------------------------------------------------------------

O Presidente da Junta informou que se tinha procedido à instalação de uma sonda de
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monitorização do sinal de TDT - empresa ANACON em parceria com a ANAFRE e que

a rede nacional de sondas permitirá a monitorização permanente do sinal TDT,

mecanismo fundamental para avaliação da real cobertura e qualidade do referido sinal. -

Relativamente às formações que decorrem na sede da Junta de Freguesia, comunicou

que a formação de Inglês - Atendimento Nível 2, tinha iniciado no dia treze de maio e

que terminaria no dia vinte e cinco de junho. ----------------------------------------------------

O Presidente da Junta deu ainda conhecimento que os placards com os mapas da

freguesia que estavam deteriorados tinham sido substituídos.---------------------------------

No que se refere às hortas comunitárias, o Presidente da Junta informou que o contrato

de comodato com a dona dos terrenos já estava pronto e que seria assinado muito em

breve; posteriormente será criado o regulamento para utilização dos dois terrenos

disponibilizados para o efeito, colocando-o à aprovação do executivo e Assembleia de

Freguesia, se possível já na próxima Assembleia, a realizar em setembro. ------------------

O Presidente da Junta informou ainda que o executivo da junta vai comprar um terreno

com a área de cerca de 2000 m2 que faz confrontação com o terreno do futuro campo de

futebol do Centro Cultural e Recreativo Raúl Brandão, sendo o propósito principal desta

compra o de criar melhores acessibilidades ao campo de futebol, e, no futuro,

eventualmente, criar uma área de lazer na parte restante do mesmo terreno.----------------

No que se refere ao Centro de Convívio, o Presidente da Junta informou que o

executivo estava a estudar a melhor forma para avançar com o projeto, pois, como já

tinha sido esclarecido na anterior assembleia, o espaço está definido, mas é necessário

definir qual a estratégia a tomar em relação ao funcionamento do Centro. ------------------

No que se refere ao alargamento da Rua de Carvalhal, o Presidente da Junta informou

que já entrou em contacto com o proprietário, que ficou de marcar uma reunião no local.

O deputado Agostinho Alves referiu que tinha oito pontos para questionar e que o

Presidente da Junta falou em quase todos; depois questionou o Sr. Presidente da Junta

sobre para quando se prevê a conclusão da estrada paralela à ENI06; referiu que os

mapas são uma coisa que se deve preservar, por isso deu os parabéns pelos mesmos

terem sido substituídos; disse ainda que já tinha visto o trator e que estava muito bem,

questionando em quantas prestações seria pago o empréstimo, ao que o Presidente da

Junta esclareceu que o empréstimo seria liquidado antes de o atual mandato deste
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e)(eclltivo terminar.-----------------------------------------------------------------------------------

O deputado Agostirtho Alves, questionou quando tirtha sido efetuada a limpeza no

cemitério e arredores, tendo o Presidente da Junta respondido que a mesma tirtha sido

efetuada há três ou quatro semanas atrás. --------------------------------------------------------

O deputado Agostirtho Alves questionou também se a bica de água estava fechada, pois

uma fonte não estava a deitar; referiu ainda que no Fórurn Espetáculos do Cruzeiro,

houve urna fuga de água e que, no local onde o muro não está pintado tem urna

caricatura, sendo conveniente reparar essa parte do muro; questionou também se o

entretanto falecido Sr. Pinto tirtha trocado a sepultura, por ele adquirida no cemitério. ---

O Presidente da Junta esclareceu que o Sr. Pinto tirtha solicitado para efetuar a troca da

sepultura para o terreno novo, que ele tirtha pago a diferença de preço, e assim fora

emitido o novo alvará para a sepultura. ----------------------------------------------------------

O deputado Agostirtho Alves questionou quantos jazigos existiam ainda para venda, ao

que o Presidente da Junta respondeu que, no momento, não conseguia saber ao certo. ---

Relativamente às hortas comunitárias, o deputado Agostirtho Alves perguntou se

poderia saber quais eram os terrenos, tendo o Presidente da Junta informado que seriam

os terrenos da Riler, que localizou. ----------------------------------------------------------------

O deputado Agostirtho Alves questionou se o terreno que a junta vai comprar é de um

só proprietário; o que o Presidente da Junta confirmou. ---------------------------------------

Perguntou também se havia algum desenvolvimento relativo à parte de cima da Rua de

Carvalhal, referindo que o ponto negro é junto a S. Miguel, questionando porque não se

coloca um sinal a informar os condutores, até porque, no lado da freguesia de S. Miguel

tem um sinal destes; mencionou ainda que existem sinais de informação que estão

totalmente cobertos, pelo que deixam de ser visíveis. ------------------------------------------

O Presidente da Junta informou qlle no ano anterior foi feita a limpeza, mas que, este

ano, está a acontecer algo muito pior, pois estão a roubar os sinais, tendo já sido enviada

para a GNR esta informação; informou ainda que, há já mais de dois anos, foi enviado à

Câmara um ofício a pedir a colocação de sinais, até agora sem resposta. -------------------

O deputado Agostirtho Alves perguntou se os passeios na Rua Guilherme Pinto Varela

não têm seguimento, do lado direito, e se vão ser feitos no lado esquerdo, tendo o

Presidente da Junta respondido que os passeios iriam ser feitos na parte esquerda, mas
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só na parte pública da rua.---------------------------------------------------------------------------

O deputado Agostinho Alves referiu que já era tempo para deitar o piso na Rua da

Boavista, ao que o Presidente da Junta retorquiu que tal só ainda não tinha sido feito,

porque a Câmara está a espera de betuminoso quente, uma vez que é melhor e mais

adequado o betuminoso quente do que frio. ------------------------------------------------------

O deputado Agostinho Alves terminou a sua intervenção, desejando a todos umas boas

férias.---------------------------------------------------------------------------------------------------

Passou então a usar da palavra o deputado José Maria Ribeiro, que perguntou porque

ainda não tinha sido transferido o dinheiro para a Associação de Pais e Amigos da EB 1

de Infias, já que o ano letivo estava no final, tendo o Presidente da Junta respondido que

no ano letivo anterior a transferência também tinha sido feita mais ou menos nesta

altura, e que a mesma iria ser feita na altura certa. ----------------------------------------------

O deputado José Maria Ribeiro questionou também quando iria ser feita a intervenção

nos jardins da escola, tendo o Presidente da Junta informado que já tinha sido efetuado

did 'CA
'-um pe o a amara para essa intervenção, ------------------------------------------------------

O deputado José Maria Ribeiro perguntou ainda se a junta iria ajudar os alunos com

material escolar para o próximo ano, ao que o Presidente da Junta respondeu que não

iria comparticipar na compra de livros e material uma vez que a Câmara, tal como no

ano anterior, ia oferecer os livros e material escolar a todos os alunos do 10 ciclo. --------

O deputado José Maria Ribeiro desejou a todos umas boas fétias. ---------------------------

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

Regulamento de Apoio ao Associativismo. ------------------------------------------------------

O Presidente da Assembleia começou por informar da existência de um lapso de escrita

na minuta do regulamento enviada aos eleitos, concretamente, no art, 25, quando refere

a entrada em vigor 15 dias após a sua publicitação deve ler-se que entra em vigor "15

dias após a sua aprovação"; de seguida, teceu algumas considerações sobre o

Regulamento de Apoio ao Associativismo apresentado pela Junta para aprovação.--------

O deputado Agostinho Alves questionou se os donativos só seriam concedidos a quem

fizesse de acordo com o regulamento, pedindo também esclarecimentos sobre as

entidades que deles poderiam beneficiar, dando como exemplo a Comissão de Festas de

São João, que não é uma coletividade. ------------------------------------------------------------
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O Presidente da Junta informou que o executivo recebe muitos pedidos de donativos, e

que era necessário fixar critérios para decidir sobre os mesmos, esclarecendo que o

regulamento prevê e salvaguarda casos e situações como a comissão de festas. -----------

O deputado José Maria Ribeiro referiu que, legalmente, no âmbito das competências

próprias da Junta, esta tem, obrigatoriamente, de ajudar a escola. ----------------------------

O Presidente da Junta esclareceu que este regulamento tem por objetivo fixar critérios e

regras, claros e transparentes, para que todos percebam bem as razões dos donativos que

a Junta de Freguesia venha a conceder no futuro, em resposta aos pedidos feitos pelas

várias associações interessadas. -------------------------------------------------------------------

Passou-se então à votação do Regulamento de Apoio ao Associativismo que foi

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

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

O Presidente da Junta desejou a todos umas boas férias, e referiu que todos os

deputados tinham um convite para a Festa dos Avós, a realizar no dia dois de agosto e

que gostava que todos participassem. -------------------------------------------------------------

O Presidente da Assembleia agradeceu os votos de boas férias e desejou também boas

férias a todos os presentes. --------------------------------------------------------------------------

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: --------------------------------


