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Assembleia de Freguesia de Airães 

Ata da Sessão Ordinária da Assembleia de Freguesia de Airães, realizada 
em sete de fevereiro de dois mil e vinte 

Ata 3 - 2019 

--------- Aos sete dias do mês de fevereiro 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 catorze de junho 

de dois mil e dezanove;---------------------------------------------------------------------------  

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 um de junho a trinta e um 

de dezembro de dois mil e dezanove.-------------------------------------------------------- 

Ponto 2.  Apreciação e Votação do Orçamento para o Ano Económico de dois 

mil e vinte.------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Junta de Freguesia de AIRÃES para dois mil e vinte até dois mil e vinte e 

três.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Ponto 4. Apreciação e Discussão de Protocolo com a Câmara Municipal de 

Felgueiras para implantação de Parque Infantil.------------------------------------------- 

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

--------- Deu-se início à sessão, verificando-se a ausência de Isabel Cristina da 

Cruz Magalhães, 1ª Secretária da Mesa da Assembleia de Freguesia de Airães, 

por motivo de indisposição temporária, dado o estado de gravidez. O Senhor 

Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia de Airães, Carlos Alberto 

Guimarães, solicitou a melhor ajuda da eleita Cláudia Cristina Costa Magalhães, 

para completar a constituição da Mesa e ajudar na elaboração do registo de 

factos. 

 --------- Seguiu-se o Período Prévio, onde foi posta à discussão a Ata nº 2 /2019 

da Sessão da Assembleia de Freguesia de Airães de catorze de junho de dois 

mil e dezanove. O Presidente da Assembleia de Freguesia de Airães colocou a 

Ata a votação, tendo sido aprovada pela unanimidade da totalidade dos 

membros da Assembleia de Freguesia presentes.---------------------------------------- 

--------- 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 procurou 

explanar a Situação Financeira da Autarquia e a relação das atividades exercidas 

pela Junta de Freguesia, desde um de junho a trinta e um de dezembro de dois 

mil e dezanove, tendo-se disponibilizado para eventuais esclarecimentos, ao 

mesmo tempo que pediu desculpas pelo tardio da marcação das Sessões das 

Assembleias de Freguesia, assumindo toda a responsabilidade dos atrasos.----- 

--------- Quanto ao Ponto dois, relativamente ao Orçamento para o Ano 

Económico de dois mil e vinte, a eleita Lídia de Fátima Teixeira Duarte solicitou 

o melhor uso da palavra para demonstrar que os vários adiamentos da 

Assembleia de Freguesia que foram ocorrendo, devido a motivos de doença do 

Presidente da Junta de Freguesia, não justifica, nem é motivo para que a Sessão 

da Assembleia de Freguesia só tenha ocorrido no dia sete de fevereiro de dois 

mil e vinte, pelo que iria votar Contra neste ponto. Leu, então, e apresentou à 

Assembleia uma Declaração, que se anexa a esta Ata, onde aponta a ilegalidade 

de omissão atos e a incompreensão de justificativos para resolução de 
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problemas pessoais de saúde e de acompanhamento de familiares! A sua 

incompreensão prende-se ao facto do Presidente da Junta de Freguesia, devido 

à impossibilidade de estar presente na Assembleia da Junta de Freguesia, por 

motivos de doença, não ter sido substituído pelo seu substituto legal, uma vez 

que, esta possibilidade prevista na lei não foi considerada, cumprindo assim o 

preceito legal de a Assembleia de Freguesia reunir em quatros sessões 

ordinárias anuais (abril, junho, setembro e novembro ou dezembro) e de a 

aprovação da opções do plano e da proposta do orçamento para o ano seguinte 

que deveria ter lugar na quarta sessão, ter acontecido numa data completamente 

desfasada. Para melhor confirmação da leitura da Declaração, solicitou que o 

Presidente da Assembleia de Freguesia de Airães rubricasse uma das cópias, 

tendo entregado outra cópia à Mesa com a expressa referência de fazer parte 

da Ata. O Presidente da Assembleia de Freguesia de Airães usou da palavra 

para expressar o maior lamento pela situação, assim como a melhor 

compreensão para os factos apontados para o adiamento das Reuniões. Usou 

da palavra, de seguida, o Presidente da Junta de Freguesia de Airães, Vitor 

Vasconcelos, pedindo imensa desculpa pelos lapsos, com os eventuais 

transtornos causados, assumindo a responsabilidade pessoal dos adiamentos, 

reiterando e concordando com a argumentação legal invocada, assim como o 

rápido restabelecimento das Sessões em falta. Significativo deste atraso, 

explicou à Assembleia que o próprio documento tinha a data de aprovação neste 

órgão de trinta e um de dezembro de dois mil e dezanove, porque o próprio 

programa contabilístico, agora associado ao SNC-AP, não permitia outra data 

legal. Por fim, reiterou, novamente, as mais sinceras desculpas e assumiu 

pessoalmente o desrespeito pelo incumprimento dos prazos legais. O Presidente 

da Assembleia de Freguesia de Airães colocou o Orçamento para o Ano 

Económico de dois mil e vinte a votação, tendo sido aprovado com sete votos a 

favor e um contra, da eleita Lídia de Fátima Teixeira Duarte.---------------------------

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

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

Plurianual de Investimentos da Junta de Freguesia de AIRÃES para dois mil e 

vinte até dois mil e vinte e três, a eleita Lídia de Fátima Teixeira Duarte solicitou 

o melhor uso da palavra para interrogar sobre o Investimento previsto de cem 
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mil euros para arruamentos. O Presidente da Junta de Freguesia explicou uma 

previsão de vinte e cinco mil euros por ano, tendo priorizado o investimento na 

Rua e Travessa da Cruz, entrada da Rua de Pencelo, Rua das Bouças e 

Caminho das Fontainhas. A propósito do arranjo da Rua da Cruz, ficou 

esclarecido que o projeto da Casa Mortuária seria da responsabilidade da 

Paróquia de Santa Maria de Airães, contando com todo o apoio da Junta de 

Freguesia de Airães. O Presidente da Assembleia de Freguesia de Airães 

colocou o Plano Plurianual de Investimentos da Junta de Freguesia de AIRÃES 

para dois mil e vinte até dois mil e vinte e três a votação, tendo sido aprovado 

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

--------- Quanto ao Ponto quatro, relativamente à Apreciação e Discussão de 

Protocolo com a Câmara Municipal de Felgueiras para implantação de Parque 

Infantil, o Presidente da Junta de Freguesia explicou a intenção da Câmara 

Municipal de Felgueiras atender à criação de espaços infantis até ao próximo dia 

quinze de maio, proporcionando uma verba de oito mil euros a cada uma das 

Freguesias para instalação duma zona de lazer para crianças. Discutiu-se, 

depois, a eventual localização daquele espaço, tendo sido sugerida à 

Assembleia a localização em zona adjacente do Centro Escolar de Airães, em 

terrenos do Município de Felgueiras. O Presidente da Assembleia de Freguesia 

de Airães colocou a Minuta do Protocolo com a Câmara Municipal de Felgueiras 

para implantação de Parque Infantil a votação, tendo sido aprovado por 

unanimidade dos membros presentes na Sessão.----------------------------------------

--------- 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, Joana Alexandra Carvalho Costa, que secretariei, a subscrevi.------ 

  












