ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
FEVEREIRO DE DOIS MIL E VINTE.

REALIZADA

EM

05

DE

Ao quinto dia do mês de fevereiro 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
Crédito Agrícola Mútuo. ----------------------------------------------------------------------Foram discutidos e delineados os trabalhos de limpeza e manutenção a efetuar na
Freguesia, com destaque para a colocação de manilha perto do restaurante Alambra,
que está partida, e futura limpeza da calçada dos adros das Igrejas da freguesia, a
partir de 1 de março, com o apoio da Câmara Municipal. --------------------------------Feito o balanço dos bilhetes para o jantar “Lado a Lado com Rojões” a favor dos
Bombeiros Voluntários de Oliveira do Bairro. --------------------------------------------Decisão sobre as fotos das fontes para o livro que o Sr. Armor está a elaborar sobre
as ruas e as fontes da freguesia. --------------------------------------------------------------Discutida a publicidade para o evento “Oliveira a Mexer”. ------------------------------Construção de bases para os contentores na Lavandeira e Cercal. ----------------------Aceite o pedido da Associação de Pais e aprovado o valor a conceder para as prendas
de Natal a cada aluno dos Polos Escolares de Oliveira do Bairro. ----------------------Marcado para dia 17 de abril o torneio de Walking Football com a participação da
equipa da UNISOB. ---------------------------------------------------------------------------Abertura das inscrições para o Trail, durante o evento “Oliveira a Mexer” e aprovação
do marketing e cronometragem. -------------------------------------------------------------Solicitado orçamentos para colocação de corrimãos nas escadas e acesso à Junta de
Freguesia. ---------------------------------------------------------------------------------------Limpeza dos acessos à Junta de Freguesia. ------------------------------------------------Estudo sobre a possibilidade de substituição do colaborador Mário Fontes no Quadro
de Pessoal da Junta de Freguesia. ------------------------------------------------------------Necessidade de aquisição de computadores para a UNISOB. ---------------------------Solicitado orçamentos para a reparação das vitrines da Junta de Freguesia. -----------

Análise sobre a reparação do mural frontal ao edifício da Junta de Freguesia, com
azulejos pintados à mão. ----------------------------------------------------------------------Solicitados orçamentos para a colocação de vinil em janelas na UNISOB. -----------Aprovada a tolerância de ponto no Carnaval. ----------------------------------------------Foi ainda deliberado por unanimidade ratificar todos os compromissos e pagamentos
relativos ao período 01-01-2020 a 31-01-2020 relativos às ordens de pagamento 1 a
63 e 2.1 a 2.28 no montante global de 17.497,74 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: ________________________________________________

