
 

JUNTA DE FREGUESIA DE AIRÃES 

 

ATA Nº 11/2017 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA JUNTA DE FREGUESIA DE AIRÃES, REALIZADA NO 

DIA VINTE E CINCO DE OUTUBRO DE DOIS MIL E DEZASSETE, NA SALA DE 

REUNIÕES DA JUNTA. 

 

----- Aos vinte e cinco dias do mês de outubro de dois mil e dezassete, pelas vinte 

horas e trinta minutos, reuniu-se, em Sessão Extraordinária, após Tomada de Posse 

realizada a vinte de outubro de dois mil e dezassete, a Junta de Freguesia de Airães, 

ao abrigo do estipulado no nº1 do Artº 20º da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, na 

Sede da Junta de Freguesia de Airães, sita na Rua de Santa Maria, 2097, 4650-084 

AIRÃES, com a presença de todos os seus elementos, Vitor Sebastião Sá Pereira de 

Vasconcelos, Presidente, Pedro César Sousa da Silva, Secretário, e Olga Maria 

Teixeira de Magalhães Ribeiro, Tesoureira, com a seguinte Ordem de Trabalhos:------

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

Ponto 1 – Aprovação da Ata nº 10/2017, da Reunião da Junta de Freguesia de Airães, 

de 4 de outubro de 2017;-------------------------------------------------------------------------------------

--- 

Ponto 2 – Delegação de Competências Materiais no Presidente da Junta de Freguesia 

de Airães, ao abrigo do nº 1 do Artº 17º da  Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro;------------

------- 

Ponto 3 – Alteração dos Titulares das Contas Bancárias da Junta de Freguesia de Airães;-

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

Ponto 4 – Assinatura na Movimentação de Contas Bancárias da Junta de Freguesia de 

Airães;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto 5 – Periodicidade e Horas das Reuniões da Junta de Freguesia de Airães;------------- 

Ponto 6 - Outros Assuntos de interesse da Freguesia. -------------------------------------------

----- 

----- Relativamente ao Ponto Um, foi posta à votação a ata lavrada referente à 10ª 

Reunião de 2017, realizada no passado dia 4 de outubro de 2017, sendo aprovada por 



dois votos favoráveis, do Presidente da Junta de Freguesia de Airães, Vitor Sebastião 

Sá Pereira de Vasconcelos, e da Tesoureira, Olga Maria Teixeira de Magalhães Ribeiro. 

O novo Secretário da Junta de Freguesia de Airães, Pedro César Sousa da Silva, não 

participou da votação, dado que não exercia funções, à data, na Junta de Freguesia 

de Airães.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 

----- No que respeita ao Ponto Dois, e para agilizar procedimentos administrativos, 

em favor da rapidez de resposta às solicitações da população, foi deliberado por 

unanimidade a  Delegação de Competências Materiais no Presidente da Junta de 

Freguesia de Airães, Vitor Sebastião Sá Pereira de Vasconcelos, ao abrigo do nº 1 do 

Artº 17º da  Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, mais concretamente no estipulado nas 

alíneas gg), qq) e rr) do nº1 do Artº 16º da referida Lei, isto é, conceder terrenos no 

Cemitério de Airães para jazigos, e sepulturas perpétuas, lavrar termos de identidade 

e justificação administrativa e passar atestados;---------------------------------------------------

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

----- Quanto ao Ponto Três, deliberou-se por unanimidade, proceder à  alteração dos 

titulares das Contas Bancárias da Junta de Freguesia de Airães, dada a nova 

composição do Executivo, concretamente junto da Caixa Geral de Depósitos 

(Agência de Felgueiras) e do Banco Popular (Agência de Airães);----------------------------

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

----- Quanto ao Ponto Quatro, deliberou-se por unanimidade, tendo em vista o 

disposto no Plano Oficial de Contas das Autarquias Locais (POCAL), que a as duas 

contas bancárias da Junta de Freguesia de Airães têm que ser obrigatoriamente 

movimentadas com a assinatura conjunta de dois elementos do Executivo, sendo 

obrigatória a assinatura da Tesoureira, Olga Maria Teixeira de Magalhães Ribeiro;----

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

----- Quanto ao Ponto Cinco, ficou deliberado unanimemente que se manteria a 

mesma estratégia de trabalho do Mandato anterior, sendo que, salvo 

indisponibilidade de alguns dos membros, as Reuniões da Junta de Freguesia de 

Airães se realizariam mensalmente, sempre na primeira Quarta-feira de cada mês, 

com início às vinte horas e trinta minutos. Para o efeito, publique-se Edital sobre esta 

deliberação e informe-se a Assembleia de Freguesia desta nossa decisão.---------------

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

----- Por fim, no Ponto Seis, houve uma congratulação pela expressiva votação na 

Coligação Manter a Esperança (PSD/PPM) para a Assembleia de Freguesia de Airães, 

nas últimas Eleições Autárquicas de um de outubro de dois mil e dezassete, havendo 



um apelo à responsabilização que os mais de 82% dos eleitores nos confiaram, 

apelando-se, mais uma vez, ao trabalho em equipa, solidário e imaginativo, para levar 

a “bom porto” as expectativas da população da nossa terra de Airães;--------------------

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

----- Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada esta reunião, após leitura desta 

Ata e achada conforme, pelas vinte e duas horas e trinta minutos, que vai ser assinada pelo 

Presidente da Junta, Vitor Sebastião Sá Pereira de Vasconcelos, a Tesoureira, Olga 

Maria Teixeira de Magalhães Ribeiro, e por mim, Pedro César Sousa da Silva, 

Secretário, que a secretariei.---------------------------------------------------------------------------------- 

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

----- O Presidente, _______________________________________________________ 

----- O Secretário, _______________________________________________________ 

----- A Tesoureira, _______________________________________________________ 

 


