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Assembleia de Freguesia de Airães

Ata da Sessão Ordinária da Assembleia de Freguesia de Airães, realizada
em vinte e quatro de junho dois mil e vinte e um

Ata 2 - 2021

--------- Aos vinte e quatro dias do mês de junho de dois mil e vinte e um, 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 16 de abril de 2021--------------

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 desde 9 de abril a 14 de
junho 2021;---------------------------------------------------------------------------------

– Ponto 2.

Apreciação e Votação do Contrato de Comodato para o “Parque das
Artes”;----------------------------------------------------------------------------------------

– Ponto 3.

Assembleia de Freguesia de Airães                                                     Rua de Santa Maria, 2097| 4650-084 AIRÃES   Tel 255 488 771



2/3

Apreciação e Votação do Protocolo entre os CTT e a Junta de Freguesia

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

– Ponto 4.

Análise e aprovação de propostas de atribuição toponímica para Rua da

Costa,  Beco  da  Quitoeira,  Calçada  das  Fontainhas,  Caminho  de

Pencelo e Caminho da Devesa;------------------------------------------------------

– Ponto 5.

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

--------- Deu-se início à Sessão, verificando-se a ausência justificada de dois

dos eleitos da Assembleia de Freguesia, Idalina Assunção Ribeiro Silva e Lídia

de Fátima Teixeira Duarte, assim como de Olga Maria Teixeira de Magalhães

Ribeiro, Tesoureira da Junta de Freguesia. Verificada a existência de quórum, o

Sr, Presidente da Assembleia de Freguesia de Airães deu início à Sessão.-------

--------- Seguiu-se o Período Prévio, onde foi posta à discussão a Ata nº 1 /2021

da Sessão da Assembleia de Freguesia de Airães de dezasseis de abril de dois

mil e vinte e um, 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, entre 9 de abril e 14 de junho de 2021.---------------------------------------

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

Contrato  de Comodato  para o “Parque das Artes”,  foram dadas as devidas

explicações  e  compromissos  inerentes.  O Presidente  da  Assembleia  de

Freguesia de Airães colocou o documento à votação, tendo sido aprovado por

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

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

Protocolo entre os CTT e a Junta de Freguesia de Airães,  foram dadas as

devidas explicações e apontados os novos benefícios financeiros permanentes.

O Presidente da Assembleia de Freguesia de Airães colocou o documento à

votação, tendo sido aprovado por unanimidade.------------------------------------------
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---------  Quanto  ao  Ponto  quatro,  relativamente  à  Análise  e  aprovação  de

propostas  de atribuição toponímica  para  Rua da Costa,  Beco da Quitoeira,

Calçada  das  Fontainhas,  Caminho  de  Pencelo  e  Caminho  da  Devesa,  foi

explicado  o  devido  enquadramento  geográfico  e  a  necessidade  de

complementaridade toponímica. O Presidente da Assembleia de Freguesia de

Airães colocou as propostas à votação, tendo sido aprovadas por unanimidade.

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

relativamente  à  Freguesia  de  Airães,  nomeadamente  sobre  o  estado

deteriorado do piso da Rua de Santa Maria, depois de intervenção municipal

para saneamento básico, tendo a Junta de Freguesia dado os esclarecimentos

convenientes.---------------------------------------------------------------------------------------

---------  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 e duas 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.-------
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