ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE OLIVEIRA DO BAIRRO
Ata da sessão ordinária de 28 de junho de 2016

Aos vinte e oito dias do mês de junho de dois mil e dezasseis, no edifício da sede da Junta de
Freguesia, na Rua Conde de Ferreira n.º 1, realizou-se a sessão ordinária da Assembleia de
Freguesia de junho, com a seguinte ordem de trabalhos: -------------------------------------------------1. Início dos trabalhos; ------------------------------------------------------------------------------------------2. Expediente; ------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Período de intervenção aberto ao público; -------------------------------------------------------------4. Período antes da ordem do dia: ---------------------------------------------------------------------------4.1. Interpelação à Junta de Freguesia sobre a atividade da respetiva administração. ---------5. Período da ordem do dia: -----------------------------------------------------------------------------------5.1. Apreciação da informação escrita pelo Presidente da Junta de Freguesia acerca da
atividade exercida, bem como da situação financeira da mesma. -------------------------------Os trabalhos foram presididos pela Presidente da Assembleia, Sandra Filipa de Oliveira Fontes,
tendo como Secretários, José António Alves da Costa e David da Cunha Silva. -----------------------Ponto 1. Início dos trabalhos ------------------------------------------------------------------------------------Eram vinte horas quando foi declarada aberta a sessão, tendo sido dada a palavra ao 1º
Secretário José António Alves da Costa para proceder à chamada dos Membros da Assembleia,
tendo-se verificado a ausência do eleito Tiago Miguel Dias Mota. --------------------------------------Presidente da Mesa da Assembleia -----------------------------------------------------------------------------Dirigiu respeitosos cumprimentos ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia, Executivo da Junta
de Freguesia, Membros da Assembleia de Freguesia e público presente. Iniciou a sessão
informando que se encontram justificadas as faltas dos eleitos António Alberto Correia de
Almeida, David da Cunha Silva e José Carlos Pereira de Almeida Soares, verificadas na sessão
ordinária de vinte e oito de abril. Informou, ainda, que da lista de bens móveis da Junta de
Freguesia já constam a “Carrinha Mitsubishi” e “Retroescavadora Caterpillar” e, no que
respeita ao erro detetado no fluxo de caixa de 2015, referente à rubrica 02.02.25, do lado dos
pagamentos, também se procedeu à respetiva correção. -------------------------------------------------Ponto 2. Expediente -------------------------------------------------------------------------------------------------Presidente da Mesa da Assembleia -----------------------------------------------------------------------------Informou que não recebeu qualquer tipo de expediente. -------------------------------------------------Ponto 3. Período de intervenção aberto ao público --------------------------------------------------------Não se registaram inscrições para intervir. ---------------------------------------------------------------------
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Ponto 4. Período antes da ordem do dia ----------------------------------------------------------------------4.1 Interpelação à Junta de Freguesia sobre a atividade da respetiva administração. -----------Presidente da Mesa da Assembleia -----------------------------------------------------------------------------Relembrou os Membros da Assembleia de Freguesia que poderiam interpelar a Junta de
Freguesia sobre todos os assuntos que entendessem, exceção feita aos que faziam parte da
ordem do dia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Não se registaram inscrições para intervir. --------------------------------------------------------------------Ponto 5. Período da ordem do dia ------------------------------------------------------------------------------5.1. Apreciação da informação escrita pelo Presidente da Junta de Freguesia acerca da
atividade exercida, bem como da situação financeira da mesma. -------------------------------------Presidente da Junta de Freguesia -------------------------------------------------------------------------------Dirigiu respeitosos cumprimentos a todos os presentes e referiu que o período que mediou a
última assembleia e a atual foi curto, destacando os seguintes aspetos: dedicaram a maior
parte dos esforços à limpeza dos vários lugares; referiu o orçamento participativo dizendo que
foi encontrada (por votação, muito participada da população) a proposta vencedora - Volta
Pedestre da Murta - tendo já sido feito o reconhecimento do local para se iniciarem os
trabalhos. Ainda neste âmbito, o executivo pensa trazer uma proposta para a próxima
assembleia no sentido de se afetarem mais algumas verbas para ajuda, pelo menos parcial, de
algumas propostas que não foram vencedoras, mas que também são meritórias (os critérios,
para tal, vão ser definidos); aludiu, também, ao passeio anual que se faz com a população
sénior envolvida no projeto “Cultura Sénior”, que teve uma adesão muito grande. ----------------Relativamente à situação financeira da Junta de Freguesia, tal como o documento apresentado
elucida, não há faturas a pagar. ----------------------------------------------------------------------------------Membro da Assembleia Virgílio de Jesus Nunes Cardoso ------------------------------------------------Na sua intervenção levantou as seguintes questões: duas placas de sinalização de rua que
estão em condições deficientes e o buraco sinalizado na sessão ordinária da assembleia
anterior (vinte e oito de abril) continua exatamente igual, colocando em risco a integridade
física das pessoas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Presidente da Junta de Freguesia -------------------------------------------------------------------------------Referiu que o executivo da Junta de Freguesia têm detetado algumas placas com necessidade
de manutenção e relativamente ao buraco no passeio, irão ser tomadas medidas. ----------------Presidente da Mesa da Assembleia -----------------------------------------------------------------------------Não havendo mais assuntos a tratar, a Presidente da Assembleia deu por encerrada a reunião,
da qual se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelos elementos que constituíram a
mesa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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