
 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 03 DE ABRIL DE 

DOIS MIL E DEZOITO. 

Ao terceiro dia do mês de abril de dois mil e dezoito e, nesta cidade de Oliveira do 

Bairro e na sala de reuniões desta Junta de Freguesia de Oliveira do Bairro, reuniu 

esta ordinariamente, sob a Presidência do Sr. Simão Moreira Vela, na qualidade de 

Presidente da Junta de Freguesia e depois de verificada a presença do Sr. Rui 

Manuel Nunes Barqueiro e Sra. Maria da Luz Santos Cunha, respetivamente, 

Secretário e Tesoureiro e Sra. Gracinda da Silva Ferreira e Sr. Luís Filipe de Jesus 

Azevedo, ambos Vogais da mesma Junta de Freguesia.----------------------------------- 

A reunião foi aberta pelas vinte e uma horas.----------------------------------------------- 

O presidente da junta informou o montante disponível em tesouraria na Caixa Geral 

de Depósitos.------------------------------------------------------------------------------------- 

Foram discutidos e delineados os trabalhos de limpeza e manutenção a efetuar na 

Freguesia.----------------------------------------------------------------------------------------- 

Foi promovida o início dos trabalhos para a execução de Regulamento de 

Atribuição das Fichas Educativas aos alunos do Primeiro Ciclo, conforme previsto 

no Orçamento e Plano de Atividades aprovado para 2018.--------------------------------  

Foram determinados a abertura de 4 procedimentos Concursais tendo em vista o 

preenchimento dos postos de trabalhos previstos no mapa de pessoal.------------------ 

Foi decidido solicitar orçamentos para a aquisição de Máquina Trituradora 

adaptável ao trator desta Junta de Freguesia.------------------------------------------------  

Foi decidido por unanimidade atribuir a verba de 200€ ao pedido de apoio para a 

ajuda dos custos inerentes ao projeto de Jantar Solidário, promovido pela Junta de 

Freguesia, à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Oliveira do 

Bairro.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Foi ainda deliberado por unanimidade ratificar todos os compromissos e 

pagamentos relativos ao período 01-03-2018 a 31-03-2018 relativos às ordens de 

pagamento 137 a 221 no montante global de 20.622,46 euros. -------------------------- 

E nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual para constar 

se lavrou a presente ata, que depois de lida e aprovada vai ser assinada.---------------- 

 

 


