ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 06 DE MARÇO
DE DOIS MIL E DEZOITO.
Ao sexto dia do mês de março de dois mil e dezoito e, 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 Sra. Gracinda da Silva Ferreira e Sr.
Luís Filipe de Jesus Azevedo, ambos Vogais da mesma Junta de Freguesia.-----------------------A reunião foi aberta pelas vinte e uma horas.-----------------------------------------------------------O presidente da Junta informou o montante disponível em tesouraria na Caixa Geral de
Depósitos.----------------------------------------------------------------------------------------------------Foram discutidos e delineados os trabalhos de limpeza e manutenção a efetuar na Freguesia.---Foi aprovado por unanimidade o apoio solicitado pela Associação de Pais do 1º ciclo de
Oliveira do Bairro em 50% dos custos realizados com a aquisição de material para a Festa da
Flor, a liquidar junto da Papelaria Local “Saimeiro” num total de 160€.----------------------------Aprovado por unanimidade orçamento do Restaurante Quartel das Artes para o beberete da
atividade “Qualificar Oliveira do Bairro - Palestra sobre Liderança” no valor total de 200€.
Foram apresentados os trabalhos e as prioridades definidas devido a Tempestade que atingiu a
nossa freguesia no passado dia 11 de Dezembro.-------------------------------------------------------Foi analisado e aprovado a primeira alteração ao orçamento de 2018. ------------------------------Foram comunicadas pelo Sr. Presidente as orientações dadas em reunião com os professores da
UNISOB, para que o pagamento de todas as prestações de serviços fossem efetuadas nos
serviços desta Junta, sempre após a apresentação do respetivo recibo.------------------------------Foi informado pelo Sr Presidente que foi aprovado e delineado em conjunto com a Tuna da
UNISOB a organização do Evento Encontro de Tunas, a decorrer no próximo dia 19 de Maio
no Quartel das Artes Dr Alípio Sol.-----------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade Regulamento Interno da Academia de Sénior de Oliveira do
Bairro.---------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi ainda deliberado por unanimidade ratificar todos os compromissos e pagamentos relativos
ao período 01-02-2018 a 28-02-2018 relativos às ordens de pagamento 69 a 136 no montante
global de 11.785,26 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.-------------------------------------------

