
Assembleia de Freguesia

Ata Número Cinco

Ao vigésimo oitavo dia do mês de junho de 2022, na sede da junta de freguesia de Bidoeira de Cima,

sità na Rua do Comércio em Bidoeira de Cima, reuniu em sessão ordinária a Assembleia de Freguesia

de Bidoeira de Cima. Estiveram presentes os senhores deputados Margarida Caetano, Henrique

Silva, Célia Domingues, Miguel Caetano, Marco Dionísio, Ana Figueirinha, Rodrigo Costa e Vânia

Oliveira.

Por parte do executivo da junta de freguesia, estiveram presentes o senhor tesoureiro Hugo Vieira e

a Senhora Secretária Telma Outeiro.

A sessão foi presidida pela Senhora Presidente da Assembleia de Freguesia, Senhora Margarida

Caetano, que começou por cumprimentar todos os participantes e explicando o motivo pelo qualfoi

agendada esta assembleia.

Havendo quórum, a Senhora Presidente de mesa declarou aberta a sessão, eram vinte e uma horas e

dezasseis minutos com a seguinte ordem de trabalhos:

Período "Antes da Ordem do Dia"

Apreciação e discussão de assuntos gerais de interesse local.

Período "Ordem do Dia"

Ponto I - Apresêntação e apreciação dos relatórios de atividade e financeiro da junta de freguesia,

referente ao período 1,5/0412022 a 24/O 6/2O22;

Ponto 2 - Apresentação, discussão e votação do contrato lnteradministrativo de delegação de

competências da Câmara Municipal de Leiria no âmbito da educação para aquisição de aparelhos

elétricos e eletrodomésticos para apetrechamentos dos edifícios escolares da freguesia.

Período "Antes da Ordem do Dia"

Apreciação e discussão de assuntos gerais de interesse local.

Pediu a palavra a deputada Vânia Oliveira, expondo duas situações: uma delas é na Rua Barroca da

Feteira, onde o stop não é visível devido a uma grande figueira, o que torna a circulação naquela

zona pouco segura, visto que uma das faixas de rodagem está intransitável devido à grande

dimensão desta árvore. A segunda situação refere-se à possibilidade de troca do espelho na Rua da

Mina visto que o atual não tem curvatura, logo näo serve para ajudar na melhoria da visibilidade.

Não havendo mais pedidos de intervenção a senhora presidente da assembleia de freguesia deu a

palavra ao senhor Hugo Vieira do executivo, que anunciou estar conhecedor da situação desse stop

e que o mesmo será resolvido e esclareceu a situação da posição do espelho.
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Estando tudo esclarecido, a senhora presidente da mesa da assembleia toma a palavra para solicitar
a todos os presentes a aprovação da ata número quatro, ou seja, da ata da última assembleia de

freguesia, tendo sido aprovada por unanimidade, com quatro votos a favor do PSD e quatro votos a

favor do PS.

Período "Ordem do Dia"

Ponto 1 - apresentação e apreciação dos relatórios de atividade e financeiro da junta de freguesia,

referente ao período 1.5/04/2022 a 2a/06/2022;

Pede a palavra o senho¡ deputado Rodrigo Costa fazendo a sugestão à elaboração do relatório de

atividade, como por exemplo onde diz'lReunimos com...", se possível colocar o objeto da discussäo

para ficarem mais informados dos assuntos a tratar.

lnterveio a deputada Telma Outeiro dizendo que iriam tentar discriminar mais nos próximos

relatórios. Explicou também que as reuniões a que refere o deputado Rodrigo Costa, estavam

relacionadas com a saída do diretor do agrupamento de escolas de colmeias, professor Elias, e a

outra reuníão teve como objeto principal o planeamento do Dia da Criança em articulação com a

Associação de pais APEBC.

Sem mais intervenções para este ponto, a Presidente da mesa da assembleia leu na íntegra o ponto

seguinte:

Ponto 2 - apresentação, discussão e votação do contrato lnteradministrativo de delegação de

competências da Câmara Municipal de Leiria no âmbito da educação para aquisição de aparelhos

elétricos e eletrqdomésticos para apetrechamentos dos edifícios escolares da freguesia.

Tomou a palavra a deputada Telma Outeiro, onde explicou que este contrato de delegação de

competências foi pedido com o intuito de aumentar a proximidade à comunidade educativa. Foi

atribuído o valor de mil euros do qual a Junta irá fazer a melhor gestão possível.

Não havendo inscrições para pedidos de esclarecimento, a presidente da assembleia Margarida
Caetano segue para a aprovação, ficando de imediato aprovado por unanimidade, com quatro votos

a favor do PSD e quatro votos a favor do PS.

Agradecendo presença de todos, Presidente da mesa da Assembleia deu por encerrada a sessão,

sendo esta ata elaborada de acordo com os presentes e assinada pela Senhora Presidente e pelos

secretários da Assembleia de Freguesia.

Presidente
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