
Assembleia de Freguesia

Ata Número Sete

Ao Segundo dia do mês de Dezembro de dois mil e vinte e dois, na sede da junta de freguesia de

Bidoeira de Cima, sita na Rua do Comércio em Bidoeira de Cima, reuniu em sessão extraordinária a

Assembleia de Freguesia de Bidoeira de Cima. Estiveram presentes os senhores deputados Margarida

Caetano, Henrique Silva, Célia Domingues, Miguel Caetano, Carine Moreira, Marco Dionísio, Ana

Figueirinha.

Por parte do executivo da junta de freguesia, estiveram presentes o senhor Presidente Tiago Santos,

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.

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

doze minutos com a seguinte ordem de trabalhos:

Período'Antes da Ordem do Dia"

Apreciação e disçussão de assuntos gerais de interesse local.

Período "Ordem do Dia"

Ponto 1- Contrato lnteradministrativo de Delegação de Competências entre Municípios de Leiria e a

Junta de Freguesia de Bidoeira de Cima, no âmbito da execução de obras diversas - Adenda ne 7.

Apresentação, discussão e votação.

Ponto 2 - Aquisição de terreno sito na Rua do Pinhal Alto para domínio privado da Freguesia.

Apresentação, discussão e votação.

Ponto 3 - Alteração do Mapa de Pessoal 2022 - Concurso publico para Contratação de Assistente

Operacional. Apresentação, discussão e votação.

Período'Antes da Ordem do Dia"

Apreciação e discussão de assuntos gerais de interesse local.

A Senhora Presidente da Assembleia deu por aberto o período antes da ordem do dia e questionou

de seguida se algum dos deputados se queria inscrever.

A Senhora Presidente da Assembleia de Freguesia deu a palavra ao senhor deputado Marco Dionísio

que fez uma felicitação ao executivo pelo sucesso do evento das Tasquinhas.

Não havendo mais questões relativas ao período antes da ordem do dia, a Senhora Presidente da

mesa da Assembleia de freguesia passou ao ponto um do período da ordem do dia:
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Ponto 1 - Contrato lnteradministrativo de Delegação de Competências entre Municípios de Leiria e a

Junta de Freguesia de Bidoeira de Cima, no âmbito da execução de obras diversas - Adenda ns 7.

Apresentação, discussão e votação.

A Senhora Presidente da Mesa da Assembleia deu a palavra ao executivo da junta.

Tomou a palavra o senhor Presidente Tiago Santos dizendo que tendo em conta a verba que era

destinada a compra de uma carrinha não ser utilizada este ano, o executivo achou por bem juntar

essa verba ao montante que está para ser gasto na ciclovia. Possibilitando assim fazer a obra da

ciclovia de uma só empreitada.

Pede a palavra o deputado Marco Dionísio para dar o seu sentido de voto neste ponto que será

favorável.

Não havendo mais questões a Presidente da mesa da Assembleia passou para a votação do ponto 1

que é aprovado com 5 votos a favor dos deputados do PSD e 2 votos a favor dos deputados do PS,

ou seja, por unanimidade.

Não havendo maís nenhuma questão passou-se para o ponto 2.

Ponto 2 - Aquisição de terreno sito na Rua do Pinhal Alto para domínio privado da Freguesia.

Apresentação, discussão e votação.

A Senhora Presidente da Mesa da Assembleia deu a palavra ao executívo da junta.

Começa por ser ò senhor Presidente Tiago Santos a fazer a apresentação da proposta da aquisição do

terreno por 3000 €. Explicando que que este servirá para futuramente dar apoio ao parque de

estacionamento do cemitér¡o e alargamento de parte da rua.

Senhora Presidente da mesa da Assembleia concede a palavra ao senhor deputado Marco Dionísio.

Senhor deputado Marco Dionísio para transmitir que neste ponto iria votar contra pois não via a

necessidade de haver mais estacionamento junto ao cemitério.

Não havendo mais qualquer interpelação a Senhora Presídente da mesa da Assembleia passou a

votação para aprovação do ponto 2 e o mesmo foi aprovado com 5 votos a favor dos deputados do

PSD e 2 votos a contra dos deputados do PS.

De seguida a Senhora Presidente da mesa da Assembleia passou para o ponto 3.

Ponto 3 - Alteração do Mapa de Pessoal 2022 - Concurso publico para Contratação de Assistente

Ope racio na l. \Apresentação, d iscussão e votação.

lntervém o senhor Presidente Tiago Santos para explicar que este ponto teve de ser incluído nesta

assembleia extraordinária, devido ao pedido de mobilidade de uma funcionária de assistente

operacional

Pede a palavra o deputado Marco Dionísio para dar o seu sentido de voto neste ponto que será

favorável.
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Não havendo mais questões a Presidente da mesa da Assembleia passou para a votação do ponto 3
que é aprovado com 5 votos a favor dos deputados do PSD e 2 votos a favor dos deputados do PS,

ou seja, por unanimidade.

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

1s Secretário:
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