
 

 

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 24 DE 
MARÇO DE DOIS MIL E VINTE. 
 

Aos vinte e quatro dias do mês de março 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 extraordinariamente, 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. ----------------------------------------------- 

Avaliação dos trabalhos efetuados por toda a freguesia. ---------------------------------- 

Síntese da atual incidência e propagação do coronavírus na comunidade. -------------- 

Foi decidido colocar as colaboradoras da UNISOB, Cláudia Vela e Olga de Jesus, em 

teletrabalho, devido à situação de pandemia que se vive atualmente. -------------------  

Foi aprovada a aquisição e oferta de um vidro laminado para proteção dos 

funcionários, ao Centro de Saúde de Oliveira do Bairro. ---------------------------------- 

Aprovados os orçamentos para reparação da fonte da Bunheira e passeio na Amoreira 

do Repolão. --------------------------------------------------------------------------------------

Limpeza do cemitério de Vila Verde e colocação de flores, uma por cada sepultura 

existente. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Foi decidido cancelar os eventos “Oliveira a Mexer” e o Trail, devido à situação 

pandémica provocada pela Covid 19 e comunicar a decisão aos patrocinadores e a 

todos os intervenientes até ao momento envolvidos. -------------------------------------- 

 

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: ________________________________________________ 


