
 

 

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 25 DE 

NOVEMBRO DE DOIS MIL E VINTE. 

 

Aos vinte e cinco dias do mês de novembro 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. ----------------------------------------------- 

Discutido e analisado o ponto de situação do livro que o Sr. Armor Mota está a 

escrever sobre as ruas e as fontes da nossa freguesia. -------------------------------------  

Analisadas as obras a decorrer no Vale do Mouro com a reconstrução de passeios. – 

Aprovação do orçamento e arranque das obras junto ao Hospital da Santa Casa da 

Misericordia, adjudicadas à empresa Framegas & Santos, Lda. ----------------------  

Informar os condóminos da antiga Escola Primária sobre os consumos elevados de 

água e os custos associados. ------------------------------------------------------------- 

Decisão e aprovação de aumento do fundo de maneio para a UNISOB para 50€. ----- 

Discussão sobre a compra de cabazes de Natal a oferecer aos colaboradores da Junta 

de Freguesia. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Aprovada tolerância de ponto nos dias 30 de novembro, 7 e 24 de dezembro e 31 de 

janeiro 2021. -------------------------------------------------------------------------------------   
 

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: ________________________________________________ 


