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Assembleia de Freguesia de Airães 

Ata da Sessão Ordinária da Assembleia de Freguesia de Airães, realizada 

em dezanove de dezembro de dois mil e vinte 

Ata 4 - 2020 

--------- Aos dezanove dias do mês de dezembro de dois mil e vinte, pelas quinze 

horas, reuniu-se a Assembleia da Junta de Freguesia de Airães, em Sessão 

Ordinária, nas instalações da Sede da Junta de Freguesia de Airães, sita na Rua 

de Santa Maria, nº 2097, nesta freguesia de Airães, com a seguinte Ordem de 

Trabalhos:-------------------------------------------------------------------------------------------- 

PERÍODO PRÉVIO 

– Aprovação da Ata da Sessão Ordinária de 30 de setembro de 2020 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA (PAOD) 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

– Ponto 1. 

Apreciação da Situação Financeira da Autarquia e relação das atividades 

exercidas pela Junta de Freguesia entre 21 de setembro e 11 de 

dezembro de 2020; 

– Ponto 2. 

Apreciação e Votação do Orçamento para o Ano Económico de 2021; 

– Ponto 3. 
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Apreciação e Votação do Plano Plurianual de Investimentos da Junta 

de Freguesia de AIRÃES para 2021-2024; 

– Ponto 4. 

Apreciação e Votação do Mapa de Pessoal para 2021; 

– Ponto 5. 

Outros Assuntos de interesse da Freguesia. 

--------- Deu-se início à Sessão, verificando-se a ausência da 2ª Secretária da 

Mesa da Assembleia de Freguesia, Joana Alexandra Carvalho Costa, de luto 

pelo falecimento do avô, e da eleita Idalina Assunção Ribeiro Silva, por motivos 

de agendamento de reportagem televisiva no exterior. A eleita Cláudia Cristina 

Costa Magalhães assumiu a representatividade da Mesa.------------------------------ 

--------- No Período Antes da Ordem do Dia, foi apresentado e votado 

favoravelmente por unanimidade um Voto de Pesar pelo falecimento da Sr. José 

Carvalho Teixeira, avô da 2ª Secretário da Mesa da Assembleia de Freguesia de 

Airães, Joana Alexandra Carvalho Costa, que se anexa a esta Ata.----------------- 

--------- Seguiu-se o Período Prévio, onde foi posta à discussão a Ata nº 3 /2020 

da Sessão da Assembleia de Freguesia de Airães de vinte e um de fevereiro de 

dois mil e vinte, tendo sido aprovada com sete votos a favor.-------------------------- 

--------- No Ponto número um do período da Ordem do Dia, foi dada a palavra ao 

Presidente da Junta de Freguesia de Airães, Vitor Vasconcelos, que se 

disponibilizou para os esclarecimentos necessários sobre a Situação Financeira 

da Autarquia e a Relação das Atividades exercidas pela Junta de Freguesia, 

entre 21 de setembro e 11 de dezembro de 2020.---------------------------------------- 

--------- Quanto ao Ponto dois, relativamente à Apreciação e Votação do 

Orçamento para o Ano Económico de 2021, foram colocadas várias questões 

pela eleita Lídia de Fátima Teixeira Duarte, nomeadamente relativamente à 

verba apresentada para ampliação do Cemitério de Airães. Também o eleito 

Fernando Manuel Alves Correia colocou várias questões, sobre a valorização do 

valor orçamentado. O Presidente da Junta de Freguesia explicou a necessidade 

de criação de mais uma fila de 11 sepulturas no Lote K, dada a procura de 
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espaços no Cemitério e a valorização orçamental em função de previsão de 

celebração de novo Acordo de Serviços e apoios financeiros com os CTT. Nada 

mais havendo a interpelar, o Presidente da Assembleia de Freguesia de Airães 

colocou o documento à votação, tendo sido aprovado com sete votos a favor.--- 

--------- Quanto ao Ponto três, Apreciação e Votação do Plano Plurianual de 

Investimentos da Junta de Freguesia de AIRÃES para 2021-2024, o 

Presidente da Assembleia de Freguesia de Airães colocou o documento à 

votação, tendo sido aprovado com sete votos a favor.----------------------------------- 

--------- Quanto ao Ponto quatro, Apreciação e Votação do Mapa de Pessoal para 

2021, após breve explicação do Presidente da Junta, o Presidente da 

Assembleia de Freguesia de Airães colocou o documento à votação, tendo sido 

aprovado com sete votos a favor.-------------------------------------------------------------- 

--------- Finalmente, no Ponto cinco, foram abordados assuntos vários 

relativamente à Freguesia de Airães, que a Junta tomou em consideração de 

intervenção.------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------- E nada mais havendo a tratar-se, o Presidente da Assembleia de 

Freguesia, Carlos Alberto Guimarães, deu como encerrada esta reunião da 

Assembleia de Freguesia de Airães, pelas dezasseis horas, sendo lavrada a 

presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente 

da Assembleia de Freguesia.------------------------------------------------------------------- 

--------- E eu, Isabel Cristina Cruz Magalhães, que secretariei, a subscrevi.----- 

 


