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Assembleia de Freguesia de Airães

Ata da Sessão Ordinária da Assembleia de Freguesia de Airães, realizada
em trinta de setembro de dois mil e vinte

Ata 3 - 2020

--------- Aos trinta dias do mês de setembro de dois mil e vinte, pelas vinte e

uma  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 trinta de junho

de dois mil e vinte;---------------------------------------------------------------------------------

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 de 23 de junho a 20 de setembro

de 2020.----------------------------------------------------------------------------------------------

Ponto 2. Análise e Votação de Contrato de Comodato de Parque Infantil com a

Câmara Municipal de Felgueiras;--------------------------------------------------------------

Ponto 3. Análise e Votação de Propostas de atribuição toponímica:----------------

3.1 - Caminho de Poços;----------------------------------------------------------------

3.2 - Caminho de Pencelo;-------------------------------------------------------------
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3.3 - Caminho da Herdade;-------------------------------------------------------------

3.4 - Caminho das Fontainhas;--------------------------------------------------------

3.5 - Travessa das Bouças.-------------------------------------------------------------

Ponto 4.  Apreciação e Votação da Tabela de Taxas e Licenças da Junta de

Freguesia de Airães;------------------------------------------------------------------------------

Ponto 5. Outros Assuntos de interesse da Freguesia.-----------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------  Deu-se  início  à  Sessão,  verificando-se  a  ausência  da  eleita  Idalina

Assunção  Ribeiro  Silva  e  de  Olga  Maria  Teixeira  de  Magalhães  Ribeiro,

Tesoureira  da  Junta  de  Freguesia,  que  apresentaram  as  respetivas

justificações escritas.-----------------------------------------------------------------------------

--------- Seguiu-se o Período Prévio, onde foi posta à discussão a Ata nº 2/2020

da Sessão da Assembleia de Freguesia de Airães de trinta de junho de dois mil

e vinte, tendo sido aprovada por unanimidade.--------------------------------------------

--------- 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,   desde 23 de junho a 20 de setembro de 2020. A eleita Lídia de

Fátima Teixeira Duarte solicitou o uso da palavra, para colocação de vários

esclarecimentos, nomeadamente quanto à intervenção da Junta de Freguesia

de Airães na recente infraestrutura de saneamento básico, que liga as Ruas de

Anciães e de Santa Maria. Referiu, ainda, a originalidade da iniciativa de Street

Art.  O  Presidente  da  Junta  de  Freguesia,  esclareceu  a  intervenção  da

Autarquia  na  negociação da passagem da rede de saneamento  básico  por

terrenos  particulares,  nomeadamente  entre  o  Cemitério  e  a  Ribeira  de

Tressousas.  Lamentou  a  falta  de  adesão  ao  Concurso  de  Street  Art,  mas

garantiu que a Junta de Freguesia estudaria outras soluções para dinamizar a

ideia em 2021.--------------------------------------------------------------------------------------

--------- Quanto ao Ponto dois, foi colocada para Análise e Votação uma Minuta

de Contrato de Comodato, entre a Câmara Municipal de Felgueiras e a Junta
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de Freguesia de Airães, para cedência de terreno, nas imediações do Centro

Escolar de Airães (Rua da Quitoeira), para instalação de um Parque Infantil . O

Presidente  da  Assembleia  de  Freguesia  de  Airães  colocou  o  documento  à

votação, tendo sido aprovado por unanimidade.------------------------------------------

--------- Quanto ao Ponto três, foram colocadas para avaliação da Assembleia

de  Freguesia,  sobre  Proposta  da  Junta  de  Freguesia,  cinco  propostas  de

atribuição  toponímica  para  artérias  da  freguesia  de  Airães,  ainda  sem

designação atribuída, e considerando a sua afetação ao domínio público. Todas

as  propostas  vinham  acompanhadas  de  Mapa  individual  detalhado,  com

indicação  do  início  e  fim  do  trajeto  a  denominar  com  toponímia,  com  as

respetivas indicações geográficas. A atribuição do nome teve em consideração

a antiga denominação do Lugar.---------------------------------------------------------------

--------- Proposta 3.1 – Caminho de Poços: aprovada por unanimidade;------------

--------- Proposta 3.2 – Caminho de Pencelo: aprovada por unanimidade;----------

--------- Proposta 3.3 – Caminho da Herdade: aprovada por unanimidade;---------

--------- Proposta 3.4 – Caminho das Fontainhas: aprovada por unanimidade;----

--------- Proposta 3.5 – Travessa das Bouças: aprovada por unanimidade.---------

---------  Quanto ao Ponto  quatro,  foi  considerado apreciar  uma proposta de

modificação da Tabela de Taxas e Licenças da Junta de Freguesia de Airães. A

principal atualização, de acordo com o Presidente da Junta de Freguesia de

Airães, Vitor Vasconcelos, surge da necessidade de alteração das condições

de comparticipação da CAF – Componente de Apoio à Família (Prolongamento

de Horários no Centro Escolar de Airães), cujos valores de mantêm inalteráveis

desde 2011, e da inclusão de custos para o Transporte Escolar de Crianças,

que não estava contemplado neste Documento. Após explicação sucinta destas

duas alterações propostas, o Presidente da Assembleia de Freguesia de Airães

colocou o documento à votação, tendo sido aprovado por unanimidade.-----------

--------- Quanto ao Ponto cinco, nada de relevante se considerou debater.--------

---------  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 vinte uma horas e quarenta e cinco
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minutos, 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.-------
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