ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 04 DE AGOSTO
DE DOIS MIL E VINTE.
Ao quarto dia do mês de agosto 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. ---------------------------------------------------------------------------------------Para o projeto “Lugares de Outrora”, criado pela Câmara Municipal, foram
contatados o Sr. António Carvalheira, estando em falta o Sr. José Santos ‘Manhoso’
e o Dr. Álvaro Santos. -------------------------------------------------------------------------Limpeza da fonte da Seara e do adro da Igreja do Repolão. ----------------------------Foi aprovado o orçamento para a aquisição de material para a churrasqueira do Parque
dos Atómicos. ----------------------------------------------------------------------------------Terminada a intervenção no caminho da Rota das Cegonhas e no caminho que liga
os Atómicos à Rua da Brogueira, em Recamonde. ----------------------------------------Foi ainda deliberado por unanimidade ratificar todos os compromissos e pagamentos
relativos ao período 01-07-2020 a 31-07-2020 relativos às ordens de pagamento 381
a 438 e 2.20 a 2.21 e 2.24 a 2.26 no montante global de 18.848,13 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: ________________________________________________

