ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 01 DE OUTUBRO
DE DOIS MIL E DEZANOVE.
Ao primeiro dia do mês de outubro de dois mil e dezanove, 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 Crédito
Agrícola Mútuo. ----------------------------------------------------------------------------------------Foram discutidos e delineados os trabalhos de limpeza e manutenção a efetuar na Freguesia.
Aprovados orçamentos para obras de conservação e benfeitorias a realizar no espaço da
UNISOB. ------------------------------------------------------------------------------------------------Análise aos pedidos de apoio à formação das associações desportivas da freguesia.
Aprovados apoios ao OBSC, CAOB, CGOB e Atómicos, no total de 3.250,00€. ------------Solicitados orçamentos para a terceira Edição “Castanha na Cidade”. -------------------------Solicitados orçamentos para a realização da abertura solene do novo ano letivo da UNISOB.
Solicitados orçamentos para reparação e pintura de bombas de água manuais. ---------------Receção dos novos azulejos para substituição dos danificados no Mural localizado nos
muros envolventes à Junta de Freguesia. ------------------------------------------------------------Organização da iniciativa, em parceria com o Grupo Jerónimo Martins, para entrega de
“Salmão” às IPSS do Concelho. ----------------------------------------------------------------------Aprovado o valor de 375,00€ para o fundo de caixa da Junta de Freguesia. -------------------Solicitados orçamentos para limpeza de terrenos municipais, à luz do acordo de execução
com a CMOB. ------------------------------------------------------------------------------------------Foi ainda deliberado por unanimidade ratificar todos os compromissos e pagamentos
relativos ao período 01-09-2019 a 30-09-2019 relativos às ordens de pagamento 612 a 669
e 2.7 a 2.10 no montante global de 16.539,36 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: ________________________________________________

