
 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 03 DE 

DEZEMBRO DE DOIS MIL E DEZANOVE. 

Ao terceiro dia do mês de dezembro de dois mil e dezanove, 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 a Vogal Sra. 

Gracinda da Silva Ferreira. O Vogal Sr. Luís Filipe de Jesus Azevedo não esteve presente 

justificando a sua ausência por motivos pessoais. -------------------------------------------------- 

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

O Presidente da Junta informou o montante disponível em tesouraria na Caixa Crédito 

Agrícola Mútuo. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Análise e ratificação da quinta alteração orçamental. ---------------------------------------------- 

Balanço e ratificação do orçamento para aquisição de ímans alusivos à nossa Freguesia. ---- 

Enviada informação à Paróquia da Igreja de Oliveira do Bairro sobre a preocupação do 

estado das árvores do adro da Igreja Matriz. -------------------------------------------------------- 

Decisão da data do evento “Lado a Lado” em parceria com a AHBVOB para a data de 9 de 

fevereiro de 2020. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Solicitada cedência de dois autocarros para a Visita ao Santuário de Fátima, em janeiro de 

2020. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Análise, discussão e aprovação por unanimidade das grandes opções do plano, quadro de 

pessoal e plano plurianual de investimentos para 2020. ------------------------------------------- 

Solicitada análise ao modelo organizativo das universidades seniores limítrofes. ------------- 

Recebida carta da CMOB com parecer favorável para pagamento e emissão da certidão de 

destaque da parcela de terreno a doar à A.C.R.D. da Murta. --------------------------------------

Balanço das reuniões com as associações de pais dos Polos Escolares sobre o tema do Natal. 

Foi ainda deliberado por unanimidade ratificar todos os compromissos e pagamentos 

relativos ao período 01-11-2019 a 30-11-2019 relativos às ordens de pagamento 749 a 823 

no montante global de 29.220,18 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. ----------------------------------- 

 

O Presidente da Junta: _____________________________________ 

O Secretário: _____________________________________________ 

O Tesoureiro: ____________________________________________ 

O Vogal: ________________________________________________ 


