
 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 08 DE JANEIRO 
DE DOIS MIL E VINTE. 

Ao oitavo dia do mês de janeiro de dois mil e vinte, 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 de 

Caixa Crédito Agrícola Mútuo. --------------------------------------------------------------- 

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

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

Foram analisadas as seguintes reuniões: ---------------------------------------------------- 

Reunião, no dia de hoje, na Câmara Municipal com André Chambel para discutir o 

assunto do alargamento do cemitério de Vila Verde e candidatura de comparticipação 

ao abrigo do ‘Subprograma 2’. ---------------------------------------------------------------- 

Reunião também no dia de hoje com a Engenheira Anabela sobre a questão do projeto 

de especialidades do alargamento do cemitério de Vila Verde. -------------------------- 

Reunião com o Engenheiro Nuno Santos, do IPB – Instituto Profissional da Bairrada, 

sobre o evento “Oliveira a Mexer”. ---------------------------------------------------------- 

Trabalhos de requalificação no lavadouro da Amoreira do Repolão e colocação de 

tubo para escoamento de águas pluviais, no Cercal. --------------------------------------- 

Pintura da Fonte da Serena e da Fonte do Camarnal. -------------------------------------- 

Início do estudo de organização da prova “Trail do Cértima” a ter lugar durante o 

evento “Oliveira a Mexer”. -------------------------------------------------------------------- 

Conceção da música para a marcha da UNISOB, que integrará o plantel das marchas 

populares. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Discussão sobre eventuais destinos para a viagem sénior que se realizará, como 

habitualmente, no verão. ----------------------------------------------------------------------- 

Definição da data para a realização do jantar a favor dos Bombeiros Voluntários de 

Oliveira do Bairro “Lado a Lado com Rojões”, tendo a mesma sido marcada para o 

dia 9 de fevereiro, no quartel dos bombeiros. ----------------------------------------------- 

Inicio da discussão para a criação de novo projeto de apoio à natalidade e fixação de 

agregados familiares na nossa freguesia. ---------------------------------------------------- 

A viagem a Lamballe com a UNISOB, marcada para junho, de 10 a 12, ficará em 

stand by a aguardar as eleições em França. ------------------------------------------------- 

 



 

 
 

 

Discussão sobre eventuais prémios a entregar a personalidades distintas da nossa 

freguesia, cujo nome poderia ser ‘Cegonha de Ouro’. ------------------------------------- 

Discussão sobre a possibilidade de atribuição de Nota de Louvor ao antigo escrivão 

da Junta de Freguesia, Sr. Vitor Fernando Martins da Silva que foi reprovada pelo 

Executivo. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Discutida doação de parte da roupa dos 0 aos 6 meses existente em grande quantidade 

no Bebé Feliz. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Será feita a solicitação à Câmara Municipal para a reparação junto à vala foreira, na 

Rua do Salgueiral, no Repolão. --------------------------------------------------------------- 

Discussão sobre a propriedade de zona contígua ao campo de jogos do Cercal. ------- 

Solicitar orçamentos para aquisição de sopradores e roçadores. ------------------------- 

Foi ainda deliberado por unanimidade ratificar todos os compromissos e pagamentos 

relativos ao período 01-12-2019 a 31-12-2019 relativos às ordens de pagamento 824 

a 936 e 2.11 a 2.16 no montante global de 22.738,80 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: ________________________________________________ 


