
FREGUESIA

B¡DOEIRA DE CIMA

Acta Número Dezanove

Aos doze dias do mês de Outubro de dois mil e vinte e dois, pelas dezoito horas e trinta minutos,
na sede da Junta de Freguesia 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 Agostinho do Outeiro, e do seu presidente
Tiago Miguel Gago dos Santos, para discussão e deliberação dos seguintes pontos:

Ponto um - Assuntos diversos

Ponto dois - Alteração da gestão dos emails e site da junta de freguesia

Ponto três - Discussão e aprovação das alterações das rúbricas das despesas correntes e de

capital referentes ao ano de2O22

Ponto quatro - piscussão e aprovação de verbas no âmbito do regulamento de atribuição de

apoio às freguesias para2O23

Ponto cinco - Proposta da 4e alteração ao orçamento de despesa PPA e PPl. Análise e votação.

Ponto seis - Preparação do evento Tasquinhas para comemoração do aniversário da Freguesia.

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 solicitações feitas, análise de contas para se

proceder a pagamento de algumas facturas pendentes, informação da agenda de trabalho
prevista para a semana corrente e limpeza das ruas da freguesia.

No ponto dois da ordem de trabalhos foi discutida e aprovada a alteração da gestão dos emails e
site da junta de freguesia na sequência do falecimento do Sr. Luís Guerra, pessoa responsável até

à data, passando esta gestão a ser feita pelo Sr. David da CASE 21.

No ponto três f,oram discutidas e aprovadas alterações em alguns apoios referentes às despesas

correntes e de càpifal de forma a restruturar os valores segundo as nossas necessidades actuais.
Assim, foi aprovada a criação de espaço verde no cemitério de Bidoeira de Cima, aquisição de

mais equipamento þara limpeza e manutenção das vias públicas, canalizado mais apoio financeiro
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para o evento das Tasquinhas, apoio para iluminação na freguesia para a época natalícia, entre
outros.

No ponto quatro, foram discutidas e aprovadas por unanimidade as verbas no âmbito do
regulamento de atribuição de apoio às freguesias para 2O23 tendo em conta os objectivos da
Junta de Freguesia para o ano de 2023no sentido de darseguimento a alguns projectos iniciados
e levados a cabo em 2022 e outros que considerámos serem necessários e que não tinham sido
contemplados no ano de2022.

No ponto c¡nco tendo sido feita a análise e respetiva alteração dos mapas respe¡tantes à quarta
alteração do orçamento da despesa do PPA e PPI de 2022 que se anexam a esta acta, foram
aprovados por unanimidade.

Finalmente no ponto seis da ordem de trabalhos foram discutidos os pormenores finais para o
evento das Tasquinhas, que irão decorrer no próximo fim de semana.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão pelas vinte e duas horas e dez minutos, da
qual se lavrou a presente acta que foi lida e assinada pelos presentes.
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