
 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 08 DE OUTUBRO 

DE DOIS MIL E VINTE. 

 

Ao oitavo dia do mês de outubro 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. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Foi definido atribuir um apoio financeiro para formação às seguintes Associações 

desportivas: CAOB 1000€, CGOB 1000€, Atómicos 1000€ e OBSC 1250€. --------- 

Foi igualmente definido atribuir um apoio financeiro aos Bombeiros Voluntários no 

valor de 1250€. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Adjudicação das obras de remodelação da sala de reuniões da Junta de Freguesia ao 

Sr. Joaquim Alcino. ----------------------------------------------------------------------------- 

Análise da ligação ao saneamento do estaleiro de Vila Verde. --------------------------- 

Análise da estruturação do livro a ser escrito pelo Sr. Armor Mota. -------------------- 

Discussão e análise do Regulamento de Taxas e de novo projeto à natalidade a ser 

criado pela Junta de Freguesia. --------------------------------------------------------------- 

Solicitado orçamentos para a reparação de passeios na freguesia. ----------------------- 

Balanço da reunião realizada na Escola Dr. Acácio Azevedo com o tema ‘Cursos 

Profissionais’. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Solicitado orçamentos para reparação de passeios. ---------------------------------------- 

Decisão sobre o horário de abertura do cemitério de Vila Verde, no dia dos finados, 

bem como apoio logístico por parte da Junta de Freguesia. ------------------------------- 

Ponto de situação sobre a aplicação do “Mural dos Valores”. ----------------------------  

Discutido o teor do texto a ser aplicado nos cartazes que serão colocados no Parque 

da Seara, a fim de sensibilizar os utilizadores do parque para a limpeza do espaço. -- 

Apoio à ARHMA com cedência de material para as obras de beneficiação do espaço 

envolvente à Associação. ---------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 



 
 

 

Embelezamento da fonte e espaço envolvente da fonte do Vale Tojinho, no Barro do 

Mogo. -------------------------------------------------------------------------------------------  

Discussão sobre a possibilidade de arranjo urbanístico no espaço envolvente do 

campo de jogos do Cercal. --------------------------------------------------------------------- 

Análise e ponto de situação dos trabalhos feitos na fonte Vale da Cuba, fonte Nossa 

Senhora das Candeias, valetas na Travessa Porto Chão e Rua Vale da Cilha. --------- 

Foi ainda deliberado por unanimidade ratificar todos os compromissos e pagamentos 

relativos ao período 01-09-2020 a 30-09-2020 relativos às ordens de pagamento 471 

a 536 e 2.31 a 2.33 no montante global de 27.969,15 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: ________________________________________________ 


