
FREGUESIA

BIDOEIRA DE CIMA

Acta Número Dezasseis

Aos dez dias do mês de Agosto de dois mil e vinte e dois, pelas dezoito horas e trinta minutos, na

sede da Junta de Freguesía de Bidoeira de Cima, sita na Rua do Comércio em Bidoeira de Cima,

reuniu o Executivo da Junta de Freguesia de Bidoeira de Cima, nas pessoas do seu tesoureiro Hugo
Marto Vieira, do seu Secretário Telma Alexandra Agostínho do Outeiro, e do seu presidente Tiago

Miguel Gago dos Santos, para discussão e deliberação dos seguintes pontos:

Ponto um - Assuntos diversos

Ponto dois - Reforço quadro Pessoal

Ponto três - Aquisiçäo terreno junto ao Cemitério de Bidoeira de Cima

Ponto quatro - Apresentação, e discussão do contrato interadministrativo de Delegação de

competências entre a CML e a JF DE Bidoeira de Cima no âmbito da toponímía e sinalização vertical
não iluminada - 23 adenda.

Ponto cinco - Ligaçäo da Rua do Marco com a Rua Manuel da Silva

Ponto seis- Discussão do contrato interadministrativo de Delegação de competências entre a CML
e a JF DE Bidoeira de Cima no ämbito da Execuçâo de obras diversas para apresentação em
Assembleia de Freguesia - 6e adenda.

O presidente declarou aberta a reunião, passando ao ponto um, fazendo um relato sumário das

actividades do pessoal operacional da Junta de Freguesia, resumo de pendências para analisar no
exterior (pequenas obras) no seguimento de solicitaçöes feítas, análise de contas para se proceder
a pagamento de algumas facturas pendentes, informação da agenda de trabalho prevísta para a
semana corrente e limpeza das ruas da freguesia.

No ponto dois da ordem de trabalhos foi discutida e, de forma consensual, aprovada a necessidade
de colocar mais um funcionário no serviço de exterior p¿¡ra conseguir dar resposta às díversas
situações do dia.a-dia. Assim, foram tomadas todas as diligências para dar inicio ao processo de

contratação de um novo elemento para os quadros da Junta de Freguesia.

No ponto três foi discutida a possibilidade de aquisição de terreno paralelo à Rua do Pinhal Alto e

ao Cemitério de Bidoeira de Cima no seguimento da colocação de alcatrão na respectiva rua e
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alârgamento da mesma. Sendo que de um dos lados não existe essa possibilidade devido à

existência do muro do cemitério a única alternativa para alargamento da via possibilitando que a

circulaçäo se faça nos dois sentidos, passa pela aquisiçäo do terreno paralelo à estrada, foi feita
proposta de compra aos proprietários.

No ponto quatro, relativamente ao contrato interadministrativo de Delegação de competências

entre a CML e a JF de Bidoeira de Cima no åmbito da toponímia e sínalização vertical näo iluminada
* 2e adenda - mantem-se o contrato anterior com a mesma verba atribuída de 4500 euros para

aplicaçäo de placas toponímicas e sínalizaçäo vertical não iluminada que, em alteração ao contrato
anteríor, estará sujeíta a vistoria aleatóría a pelo menos 50% das placas para disponibilização do

valor. Após análise das alteraçôes em causa, o Executivo decidiu aprovar o contrato por

unanimidade.

No ponto cinco da ordem de trabalhos foí feito o levantamento de todos os terrenos entre a Rua

do Marco e a Rua Manuel da Silva no lugar da Texugueira para identificação dos respetivos
proprietários para em conjunto viabilizar a ligação de ambas as ruas pela inserçäo de uma novä rua

e proceder ao registo e abertura da mesma. Esta necessidade foi levantada por um dos
proprietários que pretende avançar com uma moradia unifamiliar naquela rua.

Finalmente no ponto seis relativamente ao contrato ínteradmínistrativo de Delegação de

competências entre a CML e a JF de Bidoeira de Cima no âmbito da Execuçâo de obras diversas -
6e adenda - a obra de requalificaçäo da Rua de Santo António, em Texugueira e a Rua da Texugueira

em Bidoeíra de Cima, que previa a construção de passeios pedonais foi alvo de uma adenda
proposta por esta Junta de Freguesia que considerou que o ideal seria a construçäo de uma ciclovÍa

mista, garantindo assim uma melhor drenagem das águas pluviais entre outras valências. Após

análise da 63 adenda, este Executivo aprovou a mesma por unanimidade.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão pelas vinte e uma horas e trinta minutos, da

qual se lavrou a presente acta que foi lida e assinada pelos presentes.

O Presidente

O Tesoureiro

O Secretário
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